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De BNP is de beroepsvereniging en
vakbond voor predikanten en voorgangers
uit alle kerken. Als vakbond houdt zij zich
bezig met de materiële belangen van de
beroepsgroep als geheel en met de individuele belangen van haar leden. Als
beroepsorganisatie bevordert zij collegialiteit, ontmoeting en het gesprek over het
werk van de predikant.

Beroepsorganisatie

Pleitbezorger
voor Predikanten

Belangrijkste taken van de BNP

•

•
•
•
•
•
•
•

Belangenbehartiging in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de
Protestantse Kerk en ondersteuning van belangenbehartigers in
andere kerken.
Voorlichting aan leden
Inkoop van collectieve dienstverlening (verzekeringen)
Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel,
financieel en fiscaal gebied
Bevordering van solidariteit en collegialiteit
Bieden van ontmoeting- en discussiemogelijkheden
(Verdere) ontwikkeling van een beroepsprofiel en gedragsregels
Initiëren van onderzoek

De BNP is een sterke pleitbezorger van de beroepsgroep omdat veel
predikanten lid zijn, met name vanuit de Protestantse Kerk in
Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse
Broederschap, de Evangelische Broedergemeenten, en ook uit de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Vrijzinnigen Nederland,
de Unie van Baptistengemeenten, de Molukse Kerken en in mindere
mate uit de kerken van de gereformeerde gezindte.
Collectieve verzekeringen

De BNP heeft voor haar leden en hun gezinsleden collectieve contracten afgesloten.
Voor zorgverzekeringen kunt u terecht bij Dominass Assurantiën
tel 0344-642404 (www.dominass.nl). Dit is ook het aanspreekpunt
indien u gebruikt  maakt van de collectiviteitskorting van Zilveren
Kruis (onder nummer 205210082).
De BNP verleent rechtsbijstand aan leden (volledig lidmaatschap) in
kerkelijke zaken m.b.t. het predikantschap. Voor overige zaken kunt
u zelf een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Dominass biedt een
rechtsbijstandspolis inclusief dekking voor zaken m.b.t. het
predikantschap.
Vergoedingen per 1 juli 2018, vastgesteld in de Protestantse
Kerk

Voorgaan in ‘gewone’ diensten: € 127,00. Zie voor bijzonderheden:
https://predikanten.nl/vragen/
Uurbedrag voor incidentele hulpdiensten: € 31,85.
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Met het verschijnen van dit novembernummer van P&S is het honderdste jaar
van de Bond van Nederlandse Predikanten
bijna rond. We kijken terug op een
geslaagde jubileumviering in april, de
boeiende jubileumbundel ‘Preektijgers,
pastores, pioniers’, en andere activiteiten
die een feestelijk tintje kregen. De BNP
richt de blik vooruit, en zal actief deelnemen aan de bezinning en discussies
over nieuwe ontwikkelingen in het
predikantswerk.

| Werk in uitvoering
Diensten zonder dominee
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| De Voorzitter

5

| Boekbespreking: ‘De
ontmanteling van de dominee’
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| Claartje Slootmans
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| Boekbespreking: Als God

Om meteen een radicale ontwikkeling te
noemen: er wordt op verschillende
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| Impressie van het John Main
Seminar in Brugge

10 | Eredienst en Viering

12 | Studiereis Roemenië
14 | De dominee als vroedvrouw
17 | Boekbespreking: Sporen van God
in het dorp
19 | Interview Madelon Beekhuis–
Wassenburg

Tijdelijke dienst van predikanten

Half november besprak de generale synode
van de Protestantse Kerk een nota over
verruiming van tijdelijke aanstellingen van
predikanten. Het betreft een nadere uitwerking van het rapport ‘Naar een cultuur

Wijzigingen en opzeggingen:
Uw lidmaatschap van de Bond van

Wij streven ernaar maandincasso’s rond

Nederlandse Predikanten geldt, zoals

de 26e van de maand vooraf te

bepaald in statuten/huishoudelijk

incasseren.

reglement, voor een heel kalenderjaar.

De jaarincasso’s zullen wij eind februari/

Tussentijds wijzigen of opzeggen, leidt

begin maart incasseren.

niet tot verrekening of restitutie.

(Bij een incasso ontvangt u geen factuur

Mocht u willen opzeggen dan vragen

- en € 3,00 korting).

wij u dit in ieder geval te doen voor 1

12 | Ontmoeting tussen peregrini uit
Nederland en Transsylvanië

plaatsen gedacht en gewerkt aan diensten
zonder dominee. Ik schreef erover in het
meinummer onder de titel ‘Kringvieringen
met lekenvoorgangers’. U treft twee reacties.
Paul van der Harst bepleit in dit verband
een veranderende rol van de predikant en
beschrijft hem/haar als vroedvrouw. Wim
Andel reflecteert op het onderscheid tussen
eredienst en viering, en verkent kerkordelijke mogelijkheden.

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIES 2019:
Incasseringen en contributiebedragen:

de Vader niet veilig meer is

Door Sjaak Verwijs

december van het lopende jaar, waarna
De contributiebedragen voor 2019 zijn:

opzegging januari daaropvolgend

Volledig:

€ 163,00

ingaat.

Volledig & IB:

€ 205,00

Voor wijzigingen geldt ook dat u dit

(slechts mogelijk d.m.v. incasso)
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Student:

€ 32,00

te geven als er een wijziging plaatsvindt.

Gezinslid:

€ 23,00

Wij ontvangen géén wijzigingen van

(voorheen: pensioenlid)

kerkelijke instanties, waardoor we voor
de berichtgeving van u afhankelijk zijn.

20 | Margreet de Heer
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van mobiliteit’ uit 2017 (de punten 9-11 uit
het besluitvoorstel). De strekking van de
ontwikkelde voorstellen is dat de arbeidsvoorwaarden van predikanten voor
bepaalde tijd voortaan eender zullen zijn
als die van predikanten voor onbepaalde
tijd. Bij aanstellingen voor bepaalde tijd
zullen gemeenten bovendien een toeslag
moeten betalen. Deze twee uitgangspunten
zijn steeds door het bestuur van de Bond
bepleit. De nota voor de synode zoekt een
evenwicht tussen eerlijke arbeidsvoorwaarden voor predikanten en tegemoetkomen aan de toegenomen vraag naar
aanstellingen voor bepaalde tijd.
Een nieuw gezicht: Claartje Slootmans

Na een spannende periode van werving,
sollicitatie en selectie heeft het bestuur
per 1 november een nieuwe predikant-
stafmedewerker aangesteld als opvolgster
van Menne Menninga. Zij presenteert zich

met een korte biografie en haar motivatie
voor deze functie. Op de Predikantendag
in 2019 is er gelegenheid afscheid te nemen
van Menne Menninga.

over en weer hebben gereisd en gestudeerd
troffen elkaar. Hoe zijn deze contacten tot
stand gekomen, en wat hebben ze voor de
betrokkenen betekend? Sally van de GraafLeentfaar doet verslag.

John Main conferentie

De redactie ontving een verslag van Inge de
Jong over een conferentie gehouden in
Brugge over christelijke meditatie: ‘een
contemplatief antwoord op een tijd van
crisis en verandering’.  Ze heeft in deze ontmoeting veel energie opgedaan en deelt dit
graag met ons.

Boekbesprekingen

In dit nummer staan boekbesprekingen
naar aanleiding van drie recente promoties:
Sporen van God in het dorp (Jacobine
Gelderloos) De rol van godsbeelden in de
levensverhalen van vrouwen met een incestervaring (Adriana van Rossum-Balk) en
De ontmanteling van de dominee (Jan
Martijn Abrahamse).  u

Peregrinatio van en naar Roemenië

Twee bijdragen treft u over de HollandsHongaarse relaties. Naast de aankondiging
van een studieweek in juni 2019 over wonderverhalen is er een verslag van een bijzondere conferentie die plaats vond in
Roemenië. Nederlandse en Hongaarse predikanten die in de afgelopen vijftig jaar

V

de

oorzitter
Door Susanne Freytag

Predikanten en de ‘zakelijke kant van uitvaartdiensten’
Onlangs kreeg ik van een uitvaartondernemer een mail met de tekst
“Binnen de verzekering is er nog ruimte voor een bedrag van € 83,05
te besteden aan de uitvaart zonder dat de nabestaanden eigen kosten
krijgen… Als u een rekening aan mij stuurt voor het eerder genoemde
bedrag, dan kunnen wij dit aan uw kerk overmaken.” Hier kwam de
uitvaartondernemer op verzoek van de nabestaanden met dit voorstel. Ik herinner me nog goed de discussie in de werkgemeenschap
over deze financiële ruimte in uitvaartverzekeringen. De kerkrentmeesters van één van de gemeenten hadden hun predikanten verzocht
om in het gesprek met de nabestaanden hiernaar te vragen. Wanneer
de kerk geen rekening stuurt blijft het hiervoor gereserveerde bedrag
onbenut bij de uitvaartverzekeringen liggen en dat is jammer voor de
kerk, zo redeneerden de kerkrentmeesters. Maar moet je als predikant
wel met de nabestaanden in een zo kwetsbare situatie over een verzekeringskwestie beginnen? De discussie liep hoog op!
Elke predikant stuit bij de voorbereiding van een uitvaartdienst op de
vraag: “En wat zijn de kosten?” Als het goed is heeft je gemeente hier
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helder beleid op. Er spelen diverse vragen: betreft het een lid of niet,
gaat het om een uitvaartdienst in de eigen kerk of wordt de predikant
gevraagd te spreken in een bijeenkomst van de familie, enz. Over
beleid rond uitvaarten gaat het in het oktobernummer van
‘Kerkbeheer’, het blad van de vereniging voor kerkrentmeesterlijk
beheer in de PKN. De redactie vroeg welke standpunten de Bond
hierbij inneemt. In onze reactie hebben we twee aspecten belicht. Ten
eerste dat de inzet van de predikant op waarde geschat moet worden.
Uitvaartdiensten horen bij het ambtswerk van de predikant.
Gemiddeld komt men al gauw op een inzet van tien uur voor
gesprekken, voorbereiding en uitvaartdienst. Ten tweede het belang
van een helder beleid. Bij uitvaarten reikt de verkondiging ver buiten
de formele kerkgrenzen en heeft hierdoor een missionair karakter. Het
advies van de vereniging van kerkrentmeesters aan plaatselijke
gemeenten om een folder te maken waarin het beleid van de gemeente
rondom uitvaarten is uitgelegd ondersteunen we van harte.
Helderheid en duidelijkheid schept rust in zo een situatie. Dan kan
het pastorale gesprek met nabestaanden gaan over het afscheid en
over de voorbereiding van de uitvaartdienst. u

Boekbespreking

‘De ontmanteling van de dominee’

Jan Martijn
Abrahamse
Jan Martijn
Abrahamse

val of Rober

of the Ministry

tion and Retrie

The Stripping

A Reconsidera

Terwijl de publiciteit over de jubileumviering van de BNP op gang kwam,
verschenen in de kerkelijke media berichten over ‘De ontmanteling van de
dominee’. Wat krijgen we nu? – dacht ik: een deconstructie van de dominee,
zoals men kernwapens ontmantelt, of hoeft alleen de toga uit? Een
bespreking van: Jan Martijn Abrahamse. The Stripping of the
Ministry. A Reconsideration and Retrieval of Robert Browne’s
Theology of Ordained Ministry.

Abrahamse

De studie bestaat voor de helft uit een introductie tot en analyse van de geschriften van
Robert Browne, pionier van de congregationalistische ecclesiologie. Browne (c. 15501633) staat bekend als separatist. Met de
puriteinen vond hij dat de reformatie onvoldoende werd doorgezet in de Church of
England. Zijn theologische opvattingen verschilden volgens Abrahamse niet veel van

Jan Martijn

Robert Browne’s geschriften

die van de puriteinen, hij
The Stripping
Free Church traditie
was geen ‘ecclesiologisch
Th
e Stripping
of
th
e
M
in
istry
of the Minist
Abrahamse levert een bijdrage aan
anarchist’. Browne was wel
ry
de ambtstheologie vanuit onverradicaal, hij voegde de
wachte en onverdachte hoek.
daad bij het woord.
Vanuit de Free Church traditie
Daarmee onderscheidde hij zich van de
puriteinen en kwam hij buiten de Church of schrijft hij over het (predikants)ambt - om
het precies te zeggen - over: ‘ordained miniEngland te staan. Velen zien Browne – al
stry in distinction of the ministry of the
dan niet terecht - als voorloper van de
community, habitually accompanied by the
moderne democratie. Dat is allemaal interite of laying on of hands as the visible side
ressante stof voor liefhebbers van kerkgeof ministerial installation’. De methode van
schiedenis en specialisten in
dit proefschrift is ‘theology of retrieval’: een
ambtstheologie, is het ook relevant voor het
combinatie van historische en systematische
ledenblad van de Bond?
theologie met het oog op een constructieve
De vrijheid van het ambt
bijdrage tot vernieuwing van de traditie.
Wanneer het ambt bij de Bond ter sprake
Abrahamse stelt vanuit zijn traditie voorop
komt gaat het vaak over ‘de vrijheid van het
dat een plausibel ambtsconcept aan drie criambt’. In 2015 bracht het bestuur een notitie teria moet voldoen. Ten eerste mag het
uit over de ambtelijke vrijheid als de vrijnooit leiden tot een verdringing van het
heid van de dienaar van het Woord.
algemeen priesterschap van de gemeente in
Daarmee steunen we niet een autoritair en
de wereld. Ten tweede dient de ordinatie je
zelfgenoegzaam beroep op de ambtelijke
niet onaantastbaar te maken, je blijft verantvrijheid, het gaat om de vrijheid van een
woording schuldig aan God en de kerkelijke
toegewijde en dienstbare predikant. Ook al
gemeenschap. Ten derde mag het ambt niet
kunnen onze leden vergaand verschillen in
in conflict raken met de charismatische
hun ambtsbeleving en ambtstheologie, over
participatie van de gemeente: ambt en
de volle breedte zie ik een besef van roeping gemeente zijn wederzijds afhankelijk van
en vrijheid die bij het ambt horen, iets
elkaar.
unieks dat zich niet laat reduceren tot funcAmbt en verbond
tionaliteit en professionaliteit. Dat lees ik
Browne zocht in zijn tijd een midden tussen
ook in onze jubileumbundel. Als ik me niet
het katholieke sacerdotale priesterschap en
vergis is niet alleen binnen de Bond, ook in
een antiklerikale verdamping. Hij verzette
de breedte van kerk en theologie, de laatste
jaren meer aandacht voor het eigene van het zicht tegen de hiërarchie zoals die in de
Anglicaanse kerk intact bleef, maar kwam
ambt. Het proefschrift van Abrahamse
niet tot een verwerping van alle ambtelijk
bevestigt deze indruk.
Ministry

Abrahamse is theologiedocent aan de
Christelijke Hogeschool Ede en het
Baptistenseminarium, en was predikant van
de CAMA-gemeente in Aalsmeer. In een
persbericht geeft hij een toelichting: “In
mijn onderzoek heb ik geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag wat het betekent om vandaag de dag ‘dominee’ te zijn.
Juist omdat heden ten dage niet alleen de
kerk langzaam naar de marge van de
samenleving verdwijnt, maar ook omdat
alle vormen van ‘vanzelfsprekende autoriteit’ in het verdachtenbakje terecht zijn
gekomen … vindt er ook een ‘ontmanteling’
van het ambt van dominee plaats. Het is
mijn overtuiging dat deze ontmanteling van
de dominee een uitgelezen kans vormt voor
de westerse kerk om de dominee te ontdoen
van alle maatschappelijke bekleding en
decoratie. Een dominee moet geen ‘notabele
heer’ (of vrouw) zijn, maar een kwetsbare
en benaderbare ‘profeet’ ..., om gelovigen te
helpen ontdekken wat het betekent om
‘Jezus als Heer’ te belijden met alle vragen,
twijfels en uitdagingen van vandaag.”

Abrahamse met zijn promotor
Henk Bakker

gy of Ordained

Afscheid van domineesland

t Browne’s Theolo

Door Sjaak Verwijs

A Reconsideratio
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gezag. Lokale gemeente is voor Browne geen
lokale autonomie: vanuit het verbond met
God en met elkaar is er een verband met
anderen, ook in synodale structuren! Hij
plaatste de Puriteinse wending van de bisschoppelijke hiërarchie naar de lokale
gemeente in het kader van de theologische
notie van het verbond. Daarbij komen goddelijk initiatief en menselijke participatie
niet tegenover elkaar te staan, maar gaan ze
juist samen. Voor Browne is het karakter
van het ambt voorgegeven door Christus.
Tegelijk rust het ambt niet op de persoon in
kwestie zelf, maar op zijn verbondenheid
met de gemeenschap. Deze inbedding in het
verbond bij Browne kan volgens Abrahamse
een originele en waardevolle bijdrage
leveren aan de hedendaagse ambtstheologische discussie.
Stanley Hauerwas en Kevin Vanhoozer

Na de historische inbreng van Browne volgt
een systematisch deel over (ambts)theologie
van de spraakmakende Amerikaanse theologen Stanley Hauerwas en Kevin
Vanhoozer. Naar hun oordeel zijn hedendaagse predikanten professionals geworden
die religieuze diensten verlenen aan religieuze consumenten. Hauerwas en Vanhoozer
zien de situatie van post-christendom en de

daarmee samengaande ‘stripping of the
ministry’ niet als het einde van het geordineerde ambt, maar als een kans om terug te
keren naar het doel ervan. Het ambt is er
voor de missie van de gemeente in de wereld
(evenals bij Browne fungeert hier Efeze 4: 11
e.v. als sleuteltekst). Het ambt dient te
worden gekenmerkt door kwetsbaarheid en
discipelschap, met als doel de gemeente te
leren in deze tijd geloofwaardig te spreken
en te handelen in termen van het evangelie.
Contouren van een ambtstheologie

In zijn concluderende hoofdstuk stelt
Abrahamse voor de vrij-kerkelijke moeite
met het geordineerde ambt te verbinden met
de contouren van een ambtstheologie. Hij
ontwikkelt daarbij drie richtlijnen. Hij bepleit
een visie op het ambt als een Christologische
‘orde’ binnen de gemeenschap (1). Het ambt
zal dan wel een kwetsbare autoriteit moeten
zijn, die gezag heeft door telkens weer verantwoording af te leggen aan die gemeenschap (2). En ambtsuitoefening dient altijd
verbonden te zijn met de (charismatische)
participatie van de hele gemeenschap (3).
Elke richtlijn wordt gekoppeld aan een concreet levensverhaal dat hier een sprekend
voorbeeld van is, te weten: ‘verzetsdominee’
Frits de Zwerver, de Amsterdamse kerk-

planter Margrietha Reinders, en de zendeling-missioloog Lesslie Newbigin.
De ontmanteling van de dominee

Hoewel de persberichten mij deden vrezen
voor afbraak van de dominee, raakte ik al
lezend geboeid door deze gedurfde constructieve bijdrage aan de hedendaagse
ambtstheologie. Vanuit een startpunt in de
Free Church traditie is er openheid voor
andere ambtstheologische opvattingen. De
‘stripping’ blijkt een toespeling op de ‘vestment controversy’ in de Anglicaanse reformatie. Sommigen wilden alle
priestergewaden afschaffen en kozen voor
eenvoud, anderen wilden op eigen wijze de
traditie voortzetten. Abrahamse bedoelt het
figuurlijk: hij oefent kritiek op een ambtsuitoefening die ‘overdressed’ is, en niet past bij
de situatie van de kerk in deze tijd. Met zijn
ambtstheologische richtlijnen nadert
Abrahamse een presbyteriaal-synodale
ambtsvisie. Af en toe komt er zelfs een bisschop voorbij.
Van het proefschrift is geen handelseditie
verschenen. Het boek telt 400 pagina’s en is
op het internet te vinden onder:
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/ 1871/55723
u

Een nieuw gezicht op het bureau: Claartje Slootmans
Vandaag is mijn eerste werkdag. Het is nog
wat onwennig, maar ik ben hier allerhartelijkst ontvangen door mijn nieuwe collegae.
En ik verheug me er erg op vanaf deze plek
de kerk te mogen dienen.
Ik ben bijna 20 jaar gemeentepredikant van
de Remonstrantse Broederschap geweest.
Zelf ben ik in een niet-kerkelijk gezin opgegroeid op de Zuid-Hollandse eilanden.
Thuis werd echter niet gesproken over kerk
en geloof. Toch weet ik niet anders dan dat
ik geloofde. Dit geloof heeft zich in mijn
studententijd in Leiden, waar ik klassieke
talen studeerde, verdiept. Ik was 20 jaar
toen ik belijdenis deed en gedoopt werd in
de Leidse Studenten Ekklesia. Naast de
talenstudie pakte ik de studie Godgeleerd
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heid op en ging ik naar het Remonstrants
Seminarium. In 1997 aanvaardde ik het
beroep van de Remonstrantse Gemeente
Vlaardingen. Daarna volgden Eindhoven en
Den Haag. Met veel plezier werkte ik daar.
Maar er was ook een verlangen naar een
leven van gebed. Daarom ben ik ruim twee
jaar geleden ingetreden in een klooster van
Trappistinnen in België. Het waren mooie
jaren van geloofsverdieping en toegroeien
naar God, maar ik moest ook erkennen dat
mijn roeping niet in het monastieke leven
lag. Dit voorjaar trad ik uit en ging bij
familie wonen. Ik ging op zoek naar werk
en vond de vacature van predikant-stafmedewerker bij de BNP. Wat een mooie baan!
Ik was vanaf het begin van mijn

predikantschap lid geweest van de BNP en
had ook een aantal jaren in het bestuur
gezeten en kende zo de BNP en wat zij doet.
In mijn predikantstijd had ik veel ervaring
opgedaan met besturen en ook – binnen de
remonstranten – met traktementsoverleg.
Ook heb ik altijd samengewerkt met collegae van de PKN en andere kerken, zowel
plaatselijk, zoals in het werkgezelschap, als
landelijk, zoals in het bestuur van de BNP. Ik
verheug me erop nu als stafmedewerkerpredikant U te kunnen dienen!  u

Boekbespreking

Als God de Vader niet veilig meer is
De rol van godsbeelden in de

door uitgebreide
citaten gekleurd.
Op het eerste oog
Adriana W. Balk-Van Rossum
lijkt dat wat
2017 | ISBN 978-94-91602-85-6
onrustig, maar
In maart 2017
het blijken juist de citaten te zijn die de
verscheen het
doorlopende tekst tot leven laten komen.
proefschrift van Adriana Balk-Van Als lezer word je er telkens opnieuw aan
Rossum met de titel De rol van godsbeelden
herinnerd: het gaat hier niet alleen om een
in de levensverhalen van vrouwen met een
theoretische discussie, maar om menselijke
incestervaring. Wie het ter hand neemt,
verhalen van in-de-kern-geraakt zijn, die
wordt meteen getroffen door het gewicht.
ook de lezer tot in haar of zijn kern kunnen
Qua omvang weegt dit boek zwaar: het
raken.
ruim 600 pagina’s tellende proefschrift
Onveilig
neemt aardig wat ruimte in op je bureau of
In haar onderzoek maakt Balk-Van Rossum
in je tas. Ook inhoudelijk is het geen lichte
onderscheid tussen de rol van godsbeelden
kost. Balk-Van Rossum deed onderzoek
en religieuze coping tijdens en na de
naar de rol die volwassen vrouwelijke overperiode van incest. De rol van God tijdens
levenden van incest in hun levensverhaal
de periode van incest blijkt – niet geheel
aan hun godsbeelden toekennen, gerelaverrassend - heel moeilijk. Veel responteerd aan de incestervaring en eventuele
denten hebben het gevoel niet door God
posttraumatische groei. Het resultaat is een
gehoord te worden, of door God gestraft te
gedegen proefschrift met relevante conclusies voor pastoraat en kerkgemeenschappen. worden met het misbruik. Dat heeft consequenties voor welke Bijbelverhalen en lieWant hoe ga je eigenlijk om met deze thederen als wel of niet veilig ervaren worden.
matiek in je gemeente?
Sommigen daarvan liggen voor de hand:
Thematiek toegankelijk gemaakt
denk bijvoorbeeld aan Gezang 487:2, “Hij
Wie zich in dit thema wil verdiepen, doet er doet met ons, Hij gaat ons in en uit […] De
goed aan het proefschrift van Balk-Van
Heer wil ons bewonen als zijn huis”, dat
Rossum door te lezen. Dat hoeft niet in één
sinds 2013 niet meer in het Liedboek is
keer van kaft tot kaft: de toegankelijkheid
opgenomen. Maar ook verhalen uit kindervan de schrijfstijl maakt het boek ook
bijbels en kinderliederen over geloof
geschikt om het meer thematisch te lezen
worden vaak genoemd, omdat daarin een
(wat is voor jou en jouw gemeente op dit
God beschreven en bezongen wordt die heel
moment relevant?).
vaderlijk en beschermend is. Zo trof het mij
Het boek begint met een uitgebreid theorebijvoorbeeld te lezen dat een liedje dat ik
tisch gedeelte (ruim 200 pagina’s) maar laat
vroeger als ultiem geruststellend ervoer,
ook voldoende ruimte voor de beschrijving
door een aantal respondenten als heel pijnvan het empirisch onderzoek (eveneens
lijk genoemd wordt: “Here houdt ook deze
ruim 200 pagina’s). Daarbij komen de resnacht, over mij getrouw de wacht…” De
pondenten, in totaal 57 volwassen vrouwen, ervaring is namelijk veelal: bezongen beeld
uitgebreid aan het woord. Met name in
van de trouwe Vader God strookt niet met
hoofdstuk 8, 9 en 10 wordt het paginabeeld
de harde werkelijkheid.
levensverhalen van vrouwen met een
incestervaring

Door: Marie Hansen-Couturier
Religieuze coping tijdens de periode van
incest blijkt niet tot nauwelijks te werken,
maar God en geloof spelen voor een deel
van de respondenten wel een belangrijke rol
in het herstel ná de incestperiode.
(Geen) slachtoffer

Misschien is het je opgevallen: deze recensie
spreekt over de geïnterviewde vrouwen uitsluitend als ‘respondenten’ en niet als
‘slachtoffers’. Balk-Van Rossum merkt
namelijk op dat ruim een derde van haar
respondenten zich niet prettig voelt bij de
term ‘slachtoffer’. Die term wordt dikwijls
geassocieerd met machteloosheid, weerloosheid en vast blijven zitten in het verleden.
Balk-Van Rossum schrijft:
“Dit beeld van slachtoffer-zijn, geeft ook iets
weer van hoe de beeldvorming in de maatschappij eruitziet, of in ieder geval in de beleving van incestoverlevenden eruitziet of hoe
zij deze ervaren hebben. Tegen die beeldvorming, en tegen de reductie van haar tot één
aspect van de identiteit, namelijk slachtoffer
geweest van incest, verzetten zij zich. De herwonnen of behouden zelfwaardering spoort
niet meer met het algemene beeld van slachtoffer.” (267)
Daar klinkt de aanbeveling in door: wees
voorzichtig met het gebruik van de term
‘slachtoffer’, in je kerkgemeenschap en daarbuiten. Deze term kan soms helderheid
scheppen over de (machts)verhoudingen
tussen ‘dader’ en ‘slachtoffer’ en geeft duidelijk weer waar de verantwoordelijkheid ligt.
Maar (veelvuldig) gebruik van het woord
‘slachtoffer’ wordt niet altijd als adequaat en
behulpzaam ervaren door de vrouwen die
incest hebben meegemaakt, laat Balk-Van
Rossum zien.
Aanbevelingen: autonomie

Aan het einde van het boek geeft Balk-Van
Rossum een aantal verdere aanbevelingen,

Predikant & samenleving | november 2018

7

specifiek voor het pastoraat maar ook voor
kerk(gemeenschappen) in het algemeen.
Het meest belangrijke voor een pastor, stelt
zij, is het om gedegen kennis te hebben van
incest en de complexiteit van de gevolgen,
zeker ook op het terrein van geloof. Pastores
moeten zich realiseren, zegt Balk-Van
Rossum, dat begeleiding mogelijk van lange
duur is en dat goed gekeken moet worden
of de pastor hiervoor de aangewezen
persoon is. Een samenwerking tussen psychologische hulp en pastoraat verdient de
voorkeur. Samen kan dan wellicht gekeken
worden naar welke godsbeelden, teksten en
liederen behulpzaam zijn, en welke niet.
Er is bij de respondenten grote behoefte aan
meer differentiatie als het gaat om het
gebruikte repertoire aan beschikbare rollen

voor God en mens. De pastor kan zich hierdoor laten aanspreken en zich bezinnen op
de voorkeursbeelden en thema’s die zij/hij
over het algemeen gebruikt. Wellicht is
daarin (nog meer) te variëren. Hoeveel aandacht is er in de gemeente voor verhalen
over recht en gerechtigheid? Balk-Van
Rossum schrijft:
“Laat elke gemeente en elke christen
bedenken dat er in een incestsituatie geen
neutraliteit bestaat, maar dat kwaad roept
om erkenning en recht doen.”(541)
Ook verdient het aanbeveling voor elke
gemeente om zich te bezinnen op haar
spreken over vergeving.  Hoe doet zij dit en
waarom – in het algemeen, en specifiek
tegen wie, met de mooie en inclusieve formulering van Balk-Van Rossum,

‘slachtoffers zijn van menselijk kwaad’. Maar
het allerbelangrijkste is: wees je ervan
bewust dat seksueel misbruik vooral ook
machtsmisbruik is. In het pastoraat moet er
daarom nadrukkelijk aandacht zijn voor de
bescherming en bevordering van de autonomie van de pastorant.
Kortom: dit boek is de moeite waard om te
lezen, al zullen de hoofdstukken over theorie-vorming en methode niet voor
iedereen interessant zijn. Balk-Van Rossum
had de punten uit haar onderzoek wellicht
in iets minder pagina’s duidelijk kunnen
maken. Desalniettemin is het zeker aan te
bevelen om het boek ter hand te nemen en
je te laten raken en informeren door wat
Balk-Van Rossum en de overlevenden jou
en je gemeente te zeggen hebben.  u

Geloven wereldwijd: een impressie van het John Main Seminar in Brugge

‘Een contemplatief antwoord
op een tijd van crisis en verandering’
Via de nieuwsbrief van de Belgische
afdeling van het WCCM (World
Council of Christian Meditation)
ontving ik deze zomer een
uitnodiging voor het 35e John Main
seminar in Brugge.

zeer overtuigd was

landen hadden een inbreng, zoals bijvoorbeeld

van de waarde van

de Spaanse non Teresa Forcades, die strijdt

persoonlijke medi-

tegen sociaal onrecht. Wat hen verbindt is dat

tatie. Hij gaf daartoe

zij zich naast hun werk in de samenleving

een eenvoudige

laten voeden door de christelijke meditatie, en

regel en startte een

er zich van bewust zijn dat dit op de lange

meditatiegroep om

duur een andere manier van kijken en han-

deze in te oefenen.

delen bewerkt, waar de wereld haar voordeel

Door Inge de Jong-Baerends

Het resultaat was dat niet alleen in Amerika,

Het thema raakte me: ‘een contemplatief ant-

mee kan doen.

maar in de hele wereld christelijke meditatiegroepen werden gevormd, die zich verza-

Oecumene

woord op een tijd van crisis en verandering’.

melden onder de paraplu van het WCCM. Na

Wat mij diep heeft getroffen was de grote

Ditmaal geen verkenning van de stilte, het

zijn dood is dit werk verder gegaan, en wordt

diversiteit van mensen die aanwezig waren.

zwijgen of de liefde, maar een gesprek over

er ieder jaar op een andere plaats in de wereld

Ruim 250 deelnemers, en dat uit 25 landen! Ik

onze samenleving van vandaag met zijn grote

een seminar gehouden.

ontmoette een vrouw uit India, een Italiaanse,

vragen en opkomend tribalisme. Het deed me

Sprekers waren dit keer onder andere

een Deen, een Poolse die nu in Rome studeert.

denken aan Dag Hammarskjöld, wiens diepe

Laurence Freemann, de opvolger van John

Mensen uit het hart van de verschillende

religieuze zoektocht en mystieke ervaringen

Main, Charles Taylor (de auteur van het boek

kerken, maar ook mensen die pas met christe-

drijfveren waren in zijn politieke werk als

‘A Secular Age’), Marcus Schorlemmer en

lijke meditatie waren begonnen, en dit

minister en eerste secretaris-generaal van de

Herman van Rompuij (voormalig minister-

seminar weleens wilden meemaken. Geen bij-

Verenigde Naties. En aan het boek van Jurjen

president van België en de eerste voorzitter

eenkomst van vertegenwoordigers van kerken

Beumer: intimiteit en solidariteit.

van de Europese Raad). Diverse mensen uit de

dus, maar van mensen die op allerlei verschil-

Het seminar draagt de naam van John Main

top van het bankwezen, onderwijs, weten-

lende levels en in verschillende stromingen

(1926-1982), een Amerikaanse monnik die

schap en gezondheidszorg uit verschillende

actief waren. Naast de moeder-overste van een
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Nederlands klooster zat een man uit

raadsel van het kwaad, en gaf aan dat men bij

eerst afgeschilderd als degenen die de traditie

Luxemburg die een half jaar geleden was

de gangbare (theologische) verklaringen altijd

verbraken, maar zij zijn het juist die deze in

begonnen met christelijke meditatie. We zaten

de olifant vergeet, namelijk het kwaad dat de

een nieuwe tijd voortzetten.

naast elkaar als gelijken. Als mensen die zich

structuren brengen. Naast economische cijfers

De voortgang van het Koninkrijk bestaat niet

geraakt weten door Gods liefde. Mensen die

kende ze haar klassiekers: Hanna Ahrend en

uit groei in aantal (‘the whole world sings

zich niet beter hoeven voor te doen, dan ze

Simone Weil. Aan hen ontleende ze de vol-

hosanna’), zoals we lange tijd hebben gedacht.

zijn. Ik heb veel mensen zien lachen, al bogen

gende analyse: het gaat in deze tijd niet meer

Taylor kijkt bij het woordje ‘groei’ liever naar

we ons met passie over een bloedserieus

om de vraag ‘to be or not to be’, maar om de

het mosterdzaad, dat uitgroeit tot iets moois,

thema. Verrassend was het dat een Jenny

vraag ‘to belong or not to belong’. Totalitaire

en riep op je niet te druk te maken over het

Scott, voormalig presentatrice bij de BBC en

systemen proberen mensen te isoleren van

overkoepelend geheel. ‘Laat de verbinding en

later werkzaam bij de Bank of England, hier

elkaar, want dan hebben ze een kans. Het gaat

de coherentie tussen die groepjes en initia-

als student theologie een workshop leidde met

er om dat te weerstaan en mensen weer te ver-

tieven maar aan God over’.

een aantal pittige vragen, en Charles Taylor

binden met hun wortels en met elkaar. Maar

onder haar gehoor. Hier vielen grenzen weg,

‘belonging’ betekent ook dat je zelf mag

Wat neem ik mee?

en dat bracht een nieuwe dynamiek.

meedoen, en zelf mag meepraten. Ze gaf een

Ik heb in deze ontmoeting enorm veel energie

prachtige definitie van vrijheid: je bent vrij als

opgedaan. Ik heb in de aanbevelingen veel

I Am, God is.

je denken en handelen met elkaar correspon-

herkend waar ook de landelijke PKN nu op

Velen getuigden dat men in eigen land veel

deren. Dat is een heel andere definitie dan: ik

inzet, en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik ga

belangstelling voor meditatie en het sacrale

doe wat ik zelf wil.

proberen nog wat regelmatiger te mediteren
en in het kerkenwerk liever mensen het gevoel

ziet bij jonge mensen. Iemand gaf aan hoe een
man die was opgeroepen voor militaire dienst

New ways of wisdom – Charles Taylor

geven ‘erbij te horen’, dan dat ik me druk maak

bij zijn deur aanklopte om een zegen te

Charles Taylor schetste ons leven in een secu-

over het stellen van grenzen. Ik ga het poli-

vragen. De beste pastor liet niet direct zijn

liere maatschappij. De wereld is onttoverd, en

tieke bedrijf en democratisch proces meer

handen wapperen, maar vroeg door, omdat hij

wordt beleefd als door mensen gemaakt. Er is

serieus nemen en mensen motiveren om in

wilde weten welk geloof deze jongeman dreef

in sterke mate een proces van ‘unbundling’

dat gesprek met heel hun kunnen en kennis

die hij nog nooit in zijn kerk had gezien. En

gaande, van ‘ontbundeling’. Als ik het met

mee te doen.

daar, op de drempel van zijn deur sprak de

eigen woorden probeer te vangen, dan zou je

In het middeleeuwse Brugge zijn veel bruggen,

jongeman de woorden: ‘I Am, God is’.

kunnen zeggen: de levensdraad van een mens

en ik vond er daar ook vele tussen kerk en

Een Italiaanse vrouw vertelde hoe zij in een

loopt niet meer in de stevige kabel van kerk,

wereld. Niets leuker dan steeds weer die brug-

moeilijke periode in haar leven van haar zoon

organisatie, en/of familie, maar is daarvan los-

getjes over te gaan, je te laten verrassen door

in Milaan te horen kreeg: ‘Jullie moeten gaan

gemaakt en vindt zijn eigen weg. Dat brengt

een nieuw perspectief, en je daarbij te weten in

mediteren, dat zal jullie helpen’. Jongeren gaan

vrijheid, maar ook een grote kwetsbaarheid.

Gods nabijheid!

daar niet naar de kerk, maar zoeken wel de

De kwetsbaarheid van alleen zijn en er alleen

Laurence Freemann zei het zo, in zijn boek

meditatie en de stilte in een bar economisch

voor staan, het zelf formuleren van een levens-

‘First sight’: “Faith is active love. We meditate

klimaat waar 26 % van de jongeren werkloos

visie, de verleiding om je levensdraad in de

to arrive at continuous prayer where we

is. Een geestelijk begeleidster uit Londen ver-

handen van een grote leider te leggen.

remain at home in the place of union while

telde hoe ze meditatiegroepen leidt in de

Charles Taylor benadrukte dat er tegen-

keeping our feet on the ground. The ‘further

gevangenis, maar ook in het financiële hart

woordig, ook in de kerken, een grote groep

shore’ is not a distant goal but a simple unifi-

van Londen. De overeenkomst tussen beide

‘zoekers’ is. Zelfs de ‘blijvers’ zijn zoekers, en

cation of all worlds. Learning how to integrate

groepen is dat ze allemaal ‘wanhopig op zoek

dat riep bij mij herkenning op. Hij hield een

this dimension of reality with ordinary life

zijn naar bronnen van kracht’.

hartstochtelijk pleidooi om dit niet als negatief

and work is the art of living in faith”.
Voor wie meer wil weten
over WCCM: www.wccm.nl
www. jms2018.org     u

te zien, maar juist te verstaan en op waarde te
To belong or not to belong

schatten. Laat de kerk een ‘meetingpoint’ voor

Door omstandigheden heb ik slechts vier spre-

zoekers worden, was zijn advies.

kers kunnen horen, en wat me het meest trof

Verder bepleitte hij een ‘new oeucumenism’,

was de passie waarmee gesproken werd. De

een oeucumenisme dat over de grenzen van

Inge de Jong – Baerends is predikant te

passie voor deze samenleving, voor een wereld

kerken reikt tot andersgelovigen en zoekers.

Rhenen (PKN) en geestelijk begeleider

die mensen nodig heeft die nadenken en zich

Ga bondgenootschappen aan, vraag ‘wat inspi-

www.seintjebos.nl

wagen aan het gesprek, en het democratisch

reert jou?’ Hij gaf aan dat de continuïteit van

www.protestantsekerk.nl/

proces. In de frêle Teresa Forcades hoorde ik

de traditie door zoekers niet verbroken wordt,

actief-in-de-kerk/leren/trainingen/zorg-

de profeet Amos briesen toen ze voorbeelden

maar dat ze juist op zoek zijn naar nieuwe

voor-de-ziel-2

van onrecht benoemde. Ze zette in bij het

wegen. Alle vernieuwers van de kerk zijn altijd
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Eredienst en Viering

eenheid in diversiteit van de eerste christengemeenten) dat dit ook irritaties oproept. Zo
schrijft hij: “Een protestantse gemeente had
besloten te starten met een kliederkerk. Een

In de film “Twelve Years a Slave” komt een ontroerende scène voor. De
hoofdpersoon is vanuit het vrije Noorden van de VS (in de 19e eeuw)
ontvoerd naar het Zuiden. Bij de begrafenis van een medeslaaf wordt een
gospel-spiritual gezongen. Ondanks zijn ongeloof begint hij aarzelend mee
te zingen. Voor mij raakt dit filmfragment aan de kern van het samenkomen
van gelovige mensen: we delen met elkaar dat we tot vrijheid zijn
geroepen. Aangezien de omstandigheden in een mensenleven en in deze
wereld daar lang niet altijd aan beantwoorden zoeken we, naast de oproep
tot lofprijzing en dienstbaarheid, tevens troost en bemoediging. Als het
goed is komen al die verschillende aspecten in onze kerkdiensten aan bod.

aantal gemeenteleden wilde dit dragen … Met

Door Wim Andel

te oppervlakkig en rommelig en vindt dit geen

enthousiasme heeft de kerkenraad ingestemd
met hun initiatief … Het succes van de kliederkerk heeft echter ook zijn weerslag op de
gewone zondagse kerkdienst. De kliederkerk
bloeit en groeit, terwijl de gewone zondagse
eredienst minder wordt bezocht. Deze ontwikkeling veroorzaakt onderlinge spanning. Men
herkent zich steeds minder in elkaars vorm
van kerkzijn. De een vindt de gewone kerkdienst niet meer van deze tijd en komt hier
niet meer; de ander vindt de kliederkerk veel
kerk. Hoe om te gaan met deze spanning? Kan
het verhaal uit de Handelingen van de

Voorgangers in reguliere kerkdiensten

niets minder dan de ontmoeting van de

In de Protestantse Kerk in Nederland zijn aan

gemeente met de Levende, de Heilige God. De

dit samenkomen regels gesteld; totale vrijheid

dragende grond van de kerkdienst is de aan-

Andersoortige vieringen

Apostelen hierbij helpen?”

op dit gebied kennen we niet. In Ordinantie 5

wezigheid van de Opgestane Heer. Het is voor

Onze scriba zoekt een Bijbels-theologisch ant-

van onze kerkorde worden voor de eredienst

een voorganger een opgave vanuit deze

woord op het geschetste probleem. Ik zou het

de grenzen en de ruimte beschreven van de

geloofswerkelijkheid de kerkdienst vorm te

daarnaast willen zoeken in nog te ontwikkelen

reguliere kerkdiensten. Ook is beschreven wie

geven, en voor de kerkganger om vanuit dit

kerkordelijke regels. Er zijn namelijk allerlei

mogen voorgaan in kerkdiensten: dat is aan

besef aan een eredienst deel te nemen. Dit uit-

vormen van gelovige samenkomsten ontstaan.

duidelijke regels gebonden. De herziene kerk-

gangspunt bepaalt liturgische vormen.” (De

Zie ook wat een recente brochure van onze

orde laat enige verruiming en vereenvoudiging

Missionaire Eredienst, blz. 19). In juni van dit

kerk opsomt: “roze en LGTBQ-vieringen, vie-

zien. Dat gaat nog altijd via een zorgvuldige

jaar heb ik bij Klaas-Willem de Jong de cur-

ringen in justitiële inrichtingen, de krijgs-

weg van goedkeuring door de aangewezen

susdagen ‘Update kerkorde in het licht van

macht of zorginstellingen, allerhande

organen van de synode en de classis. De pro-

Kerk 2025’ gevolgd. Als afsluiting heb ik mijn

vieringen met kinderen, museumdiensten,

cedure is omslachtig, maar de mogelijkheid is

gedachten op papier gezet over het verschil

Engelse Choral Evensongs, vormen van

aanwezig. Het is wel de vraag of je zo gelukkig

tussen Eredienst en Viering (bijvoorbeeld in

worship op festivals, Top-2000 diensten en

moet zijn bij sommige mogelijkheden.

het kader van het pionieren) en hoe zich dat in

allerlei liturgische mengvormen (bricolage)”

Voorgaan in een kerkdienst en zelfs de sacra-

de kerk zou kunnen ontwikkelen de komende

(Tot Gods Eer, Handreiking voor gesprekken

menten kunnen (eventueel!) bediend worden

jaren. Met de vooropgezette vraag: moet dat

over liturgie, 2018). Het lijkt me niet vol-

in (bijvoorbeeld) een missionaire gemeente

verschil niet wat worden aangescherpt? Niet

doende om deze diversiteit in kaart te

(Ord. 2.6.1) door ouderlingen en diakenen bij

om gelovige mensen bepaalde vrijheden te

brengen. Nodig is dat er heldere afspraken

ontstentenis van een predikant. Ik heb daar

ontnemen, maar juist om onderscheid te

komen over wat volgens de orde van onze kerk

mijn vragen bij. Is dat een wenselijke verrui-

maken en zodoende elkaar serieus te nemen

een eredienst is en wat een andersoortige

ming? Kan de sacramentsbediening niet beter

in verkregen vaardigheden (en rechten!).

viering is. Prof. dr. Marcel Barnard gaat in

blijven bij de reguliere gemeenten, de predi-

genoemd boekwerkje overigens alleen verder

kanten en de enkele kerkelijk werker met

Kliederkerk

met wat wij een kerkdienst noemen. Althans

sacramentsbevoegdheid?

Het pionieren heeft in onze kerk een grote

zo lees ik deze uitgave van onze landelijke

vlucht genomen. Het beoogde aantal van

kerk. Een gesprek over vorm en inhoud van de

Verschil tussen Eredienst en Viering

honderd pioniersplekken is, dacht ik, ruim-

kerkdienst is uiterst actueel, maar laat mij een

Naast de kerkorde is in recente publicaties van

schoots gehaald.  Scriba René de Reuver

pleidooi houden om het begrip ‘viering’ naast

onze kerk beschreven wat de visie is van deze

schetste onlangs in een uitgebreid artikel

of in plaats van de ‘eredienst’ meer te

samenkomsten. “In de kerkdienst gaat het om

(Friesch Dagblad, 13 oktober 2018, over de

omschrijven.
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Pilot ‘Vieren met vrijwilligers’

voorgaan. Dat gaat verder dan wat we onder

die anders is dan de gebruikelijke kerkdienst.

Op dit moment draai ik mee met de landelijke

een ‘leesdienst’ verstaan. De herziene kerkorde

Een beknopte samenkomst die meer de sfeer

pilot “Vieren in de kring” (ook wel ‘Vieren

is helder in zijn strakke voorwaarden: preek-

ademt van een kapeldienst; rust en contem-

met Vrijwilligers’ genoemd). Voor deze trai-

consent en de bevoegdheid om voor te gaan in

platie, met daarbij passende muziek- en

ning wordt cursusmateriaal aangeleverd, een

een kerkdienst, deel uitmakend van de

liederenkeuze en een bescheiden manier van

brochure van een kleine vijftig bladzijden.

Protestantse Kerk in Nederland, is voorbe-

meditatief woordgebruik en gebedsformu

Opvallend is dan wel dat er tien pagina’s

houden aan de predikanten, kerkelijk werkers

leringen.

lezenswaardige artikelen zijn over de preek.

met preekconsent en andere categorieën voor-

Deze goed omschreven lekendienst bestaat

De pilot is begonnen op initiatief van ds. Paul

gangers met preekconsent (zoals propo-

dan naast alle andere reeds opgesomde moge-

van der Harst vanuit de gedachte om kant en

nenten). Gelovigen die voorgaan zonder

lijkheden tot viering.

klare erediensten (gemaakt door predikanten)

bevoegdheid/preekconsent is niet aan de orde.  

te laten houden door leken, door vrijwilligers.

Speelt de herziene kerkorde, gezien de nieuwe

Heldere regels over het voorgaan in

Sjaak Verwijs kraakte in de ‘Predikant en

ontwikkelingen, hier onvoldoende op in?

erediensten en vieringen

samenleving’ van mei 2018 een kritische noot

Ik wil ervoor pleiten dat het huidige beleid

daarover.

Getijdendiensten/ Kapelvieringen

rond de bevoegdheid van het voorgaan in de

We hebben onze eerste twee cursusavonden

Naast de gemelde uitzondering die aan missio-

reguliere kerkdienst behouden blijft. Eigenlijk

gehad. Een wonderlijk grote groep deelnemers

naire gemeenten wordt geboden is er onder

dient dit nog nadrukkelijker in praktijk

uit de regio heeft zich aangemeld voor deze

het reeds bestaande Ord. 5.2.1. over de getij-

gebracht te worden, met daarnaast dan de

training in het Friese dorp Gaastmeer. Wat we

dendiensten nog altijd ruimte op dit vlak. In

nieuwe mogelijkheid voor al die vrijwilligers

zelden meemaken in de kerk: nieuwe aanmel-

het Dienstboek deel één, Schrift, Maaltijd,

die kunnen voorgaan in de kapelvieringen. De

dingen moesten we weigeren omdat de maxi-

Gebed (1998) is een uitgebreid gedeelte opge-

getijdendiensten dienen daarom een apart

male groepsgrootte van twintig personen was

nomen over de getijdendiensten, blz. 1151

kerkordeartikel te krijgen in dit verband en

bereikt.

t/m 1185. Het lijkt mij een goede mogelijk-

met deze invulling. Met daarbij tevens de

De bedoeling van de pilot is, zo lijkt het, dat er

heid om in dit spoor verder te ontwikkelen.

mogelijkheid dat een dergelijke viering in de

een groep toegeruste preeklezers bij komt.

Een andere invulling en benaming is dan

plaats komt van de zondagse kerkdienst. Maak

Het is echter niet de bedoeling dat de cursisten

denkbaar. Dus minder geënt op de reguliere

het explicieter wat je bedoelt met deze getij-

die met goed gevolg (criteria zijn onbekend)

kerkdienst, maar inderdaad meer het karakter

dendiensten en stel paal en perk aan het nogal

de training hebben doorlopen hiermee een

van een ochtendgebed of een vesper. De bena-

eens ongebreideld (en ondeskundig) voorgaan

vorm van preekbevoegdheid zullen ontvangen.

ming voor deze soort samenkomst zou dan

van allerlei goedwillende gelovigen in de regu-

Toch wordt ook gevraagd dat zij zelf teksten

bijvoorbeeld ‘kapelviering’ kunnen zijn. Dat

liere kerkdienst. Beëindig tegelijkertijd het

schrijven die gebruikt kunnen worden bij het

wordt dan in ieder geval een vorm van viering

vreemde onderscheid tussen de preekbevoegdheid van predikanten (levenslang) en kerkelijk
werkers met een preekconsent (iedere paar
jaar opnieuw aanvragen).  Voor wat betreft de
bevoegdheid tot voorgaan in samenkomsten
van de kerk duldt deze regelgeving geen
uitstel. De landelijke kerk stimuleert (met
name met de pilot) een verruiming van het
voorgaan door vrijwilligers. Ik zou graag zien
dat parallel aan deze ontwikkeling de regels
voor deze nieuwe activiteit helder worden
omschreven. Niet om dit landelijke experiment te dwarsbomen (integendeel, want ik
geef deze training met volle overtuiging en
vreugde), maar juist om te laten zien hoe
serieus je het voorgaan in de diverse samenkomsten van de kerk neemt.  u
Wim Andel (Oudega SWF) is interim-

De Pieltsjerke te Gaastmeer, waar de training wordt gegeven (foto: Wim Andel)

predikant
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Ontmoeting tussen peregrini uit Nederland en Transsylvanië

Wederzijdse bemoediging
Transsylvanië, die trouwde met de

Aan het Protestants Theologisch Instituut te Cluj-Napoca (Kolozsvár/
Klausenburg) in Roemenië vond op 11 en 12 oktober een ontmoeting plaats
tussen Nederlandse theologen die in Cluj-Napoca gestudeerd hebben en
Hongaarse theologen uit Roemenië die aan Nederlandse faculteiten
gestudeerd hebben.

Nederlandse Hannie Mostert. Het was hun
verlangen om in Roemenië te blijven om daar
de kerk te dienen, maar helaas moesten zij
door de steeds maar toenemende grove pesterijen van de geheime dienst, de Securitate, de
wijk nemen naar Nederland.

Door Sally van de Graaf-Leentfaar Als derde deed ds. Froukje de Hoop er verslag
van hoe zij in 1986 naar Cluj-Napoca zou

gaan. Vanaf 1968 was er iedere twee jaar een
Het thema ‘Wederzijdse bemoediging’ is

Driemaal een terugblik

echtpaar gegaan, Froukje zou als volgende in

gekozen naar aanleiding van Romeinen 1:11-

Dr. G. Henk van de Graaf hield een lezing

de rij alleen gaan. Maar ze kon er pas in 1990

12: ‘Want ik verlang ernaar u te ontmoeten

met de titel ‘50 jaar peregrinatie, hoe en

daadwerkelijk heen. De tussentijd overbrugde

en u te laten delen in een geestelijke gave, om

waarom het begon’. Hij ging terug naar 1968,

ze bij Hongaren in voormalig Joegoslavië.

u te sterken, of liever, om door elkaar bemoe-

toen hij en ik als kersvers echtpaar naar Cluj

Na de lezingen werd er namens de oud-stu-

digd te worden: ik door uw geloof en u door

(toen nog zonder Napoca) gingen. Opnieuw

denten en de Nederlandse Prof. I. Juhász

het mijne.’ Aanleiding om deze dagen te orga-

beseften wij wat een wonder het was dat het

Stichting een portret van deze hoogleraar

niseren was het feit dat het in september 50

toen gelukt is om als studenten aan het theo-

aangeboden aan de rector van het Instituut.

jaar geleden was dat de eerste Nederlandse

logisch instituut toegelaten te worden.

Hij heeft zich in Roemenië sterk ingezet voor

studenten naar Roemenië werden uitge-

De tweede spreker was dr. János Hermán,

de komst en het verblijf van de Nederlandse

zonden door het Werelddiaconaat van de

zoon van een Hongaars predikant in

studenten.

Nederlandse Hervormde Kerk, in samenwerking met de Gereformeerde Kerken.
Diaconaal
De eerste dag kwamen de Nederlanders aan
het woord. Na een middaggebed onder
leiding van rector dr. Dezső Kállay en een
begroeting door bisschop Béla Kató werd
eerst een ogenblik ingeruimd voor het herdenken van Hebe Kohlbrugge, die destijds de
grote aanjager was van de uitzending van the-

Geloof het ... of niet?
Achter het wonder
Theologie van wonderverhalen – exegese en praktijk
Studiereis Roemenië 13-20/22 juni 2019

ologische studenten naar Oost-Europa. Zij
overleed in december 2016 op 102- jarige
leeftijd. Hoewel het officieel om een uitwisseling ging met de Universiteit Utrecht, was de
opdracht voor de Nederlandse studenten diaconaal van aard. Het was de bedoeling om
onze medebroeders en –zusters die geïsoleerd
en in totale onvrijheid leefden te laten weten
dat zij in het Westen niet vergeten werden,
om hun leven een tijdlang te delen en om zo
tegelijkertijd een klein gaatje te prikken in het
IJzeren Gordijn. Deze diaconale insteek
kwam terug in de lezingen, evenals de vele
moeilijkheden waarmee een en ander gepaard
ging.
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Van 13 tot 22 juni 2019 is er weer een studiereis naar Roemenië, met daarin een
vierdaagse conferentie van predikanten en
theologiestudenten uit Nederland met collega’s en studenten van de Hongaars protestantse kerk in Roemenië.
Om de wederzijdse kennismaking en het
samen theologiseren vanuit verschillende
contexten tussen de Hongaarse en
Nederlandse deelnemers te verdiepen, zijn
de Nederlandse predikanten en studenten
de eerste dagen te gast in de pastorie van
een Hongaarse predikant. Tijdens deze

dagen is er volop gelegenheid een indruk
te krijgen van het gemeenteleven en het
werk van de collega daar ter plekke. En
natuurlijk ook van het dagelijkse leven en
de vraagstukken van Hongaren in
Roemenië.
Van zondagavond 16 tot donderdagmiddag 20 juni is de gehele groep bij
elkaar voor studie in Györgyfalva, een
dorp in de heuvels nabij Cluj.
Thematiek

De focus ligt dit jaar op de wonder

Wederzijds
Tot 1990 kregen maar mondjesmaat enkele
Hongaarse theologen uit Transsylvanië toestemming om in Nederland te gaan studeren.
Na 1990 nam hun aantal zienderogen toe. In
totaal studeerden er 50 van hen kortere of
langere tijd in Nederland, aan de theologische
faculteit in Utrecht, aan de VU, aan de gereformeerde faculteit in Kampen en vooral aan
de vrijgemaakt gereformeerde faculteit in
Kampen.
Op de tweede dag kregen we eerst van vijf
mensen die in Nederland gepromoveerd zijn
een samenvatting van hun proefschrift en
vervolgens nog een aantal samenvattingen
van werkstukken ter verkrijging van het
magisterdiploma. Het was boeiend om over
de zeer diverse onderwerpen te horen. Hierna
ging een heel aantal peregrini in op de vraag

waren. De wens kwam op om dit in de toe-

hoe zij het kerkelijke leven in Nederland

komst meer en vaker met elkaar te delen.

afloop van de tweedaagse ontmoeting overheersten gevoelens van verwondering en
dankbaarheid. Van harte hopen wij dat deze

hadden ervaren, wat zij daarvan vruchtbaar
vonden om te implementeren in hun

Voortgaande bemoediging

wederzijdse bemoediging op allerlei

gemeenten, en wat zij zeker níet over zouden

In de wandelgangen en bij de maaltijden

manieren zal worden voortgezet, zoals dit nu

willen nemen. De Transsylvaanse theologen

werden oude banden opnieuw aangehaald,

onder andere gebeurt in de gezamenlijke stu-

hoorden hier veelal voor het eerst van elkaar

nieuwe aangegaan, herinneringen opgehaald

dieweken van predikanten uit Transsylvanië

waar zij in Nederland mee bezig geweest

en inhoudelijke gesprekken gevoerd. Na

en Nederland.  u

verhalen in de bijbel en hun achtergrond in
Tenach en Midrasj. Hoe geloofden zij toen,
hoe geloven wij nu en wat zijn onze christelijke (preek) praktijken?

Excursie

Studiepunten

Na de studiedagen is er voor de
Nederlandse deelnemers gelegenheid deel
te nemen aan een excursie van donderdagmiddag tot zaterdagmorgen. De bestemming van deze excursie wordt met de
deelnemers in overleg vastgesteld.

Deelname aan de studieweek levert 3,5 PE
op.

Invulling

-

-

De focus van de conferentie ligt bij de
prediking op de actuele context in
verandering. De vier middagen zijn
bestemd voor het hermeneutischhomiletische ambacht. We werken in
kleine groepen met (van te voren
toegezonden) colleges in vertaling.
Elke deelnemer neemt een preek mee
over een wonderverhaal over dezelfde
perikoop, gehouden in een kerkdienst
in de eigen context.
In de avonden is het programma steeds
toegespitst op ontmoeting op cultureelmaatschappelijk vlak aan de hand van
film, literatuur en/of bijdrage van een
van de deelnemers.

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij
ter voorbereiding het volgende doen:
• Drie artikelen lezen (alle t.z.t. in het
Hongaars en Nederlands beschikbaar).
• Een preek inleveren, met liturgie en een
korte zelfreflectie, over een van te
voren opgegeven tekstgedeelte (voor
bespreking tijdens het groepswerk).

Leiding

Dr. Jan Krans docent NT aan de PTHU.
Dr. Márton János, predikant in Bontida,
Roemenië en gepromoveerd op de Ot-ische
achtergronden van de wonderverhalen.
Dr. Ciska Stark, docent Homiletiek aan de
PTHU.
Dr. Székely József, predikant/ mentor vicarissen te Cluj.
Organisatie

Ardjan van Dalen, Froukje de Hoop, Wim
de Jong, Ries Nieuwkoop

Kosten

Aanmelding

Het verblijf in Roemenië kost 250.- euro. De

Voor aanmelding en/of meer informatie
kunt u terecht bij:
Ries Nieuwkoop: 0650528671 of ries.
nieuwkoop@gmail.com u

vliegreis varieert van 125.- – 200.- euro. We
vliegen met Wizzair  van Eindhoven naar
Cluj.
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In de kringgemeente:

De dominee als vroedvrouw

door Paul van der Harst

Als in het model van de ‘kringgemeente’ de predikant als voorganger wordt
vervangen door een voorganger uit de eigen kring van de plaatselijke
gemeente - voorzien van degelijk uitgewerkt materiaal, dat zeker - wat is
dan de plaats en de rol, de insteek van de predikant? Hoe verhoudt de
theoloog zich ten opzichte van een kringgemeente waarin de leden zelf
veel mogen en kunnen doen?
Neen, de predikant is in dat geval zeker
niet slechts de professional die op afstand
stukjes aanlevert die vrijwilligers moeten
gaan gebruiken in hun kerkdiensten, maar
de ‘vroedvrouw’ die haar intellectuele en
agogische competenties inzet om het zoeken leerproces van de mensen te stimuleren,
verbindingen te leggen (tussen mensen,
tussen bijbel en cultuur, etc.), de kwaliteit
te bewaken, etc. Dat vraagt overigens nog
wel de nodige om- en bijscholing voor
predikanten.
Verbi Divini Minister

Bij de bevestiging van een predikant wordt
het klip en klaar benoemd; het gaat om het
ambt van de ‘Dienaar des Woords’; de
Verbi Divini Minister. Met die

14
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omschrijving wordt iets kostbaars gezegd,
een centrale notie van het ambt. Maar het
is ook een éénzijdige notie. Alsof de predikant alleen maar bezig is met het Woord.
Echter, in de rest van de bevestigingstekst
komen nog heel wat meer zaken en taken
van de dienaar aan de orde. Ook die buiten
de muren van de kerk. Met het oog gericht
op de Goede Herder gaat de dominee in
stad en land rond, zo wil het formulier.1
Meer dan ooit zie ik het belang van de predikant als VDM. Waar veel vluchtig en snel,
in de taal van reclame en Jip en Janneke
wordt verhaspeld, daar is een nauwkeurig
studeren en spreken van groot belang. Ook
al is er steeds minder vast publiek voor.
Maar juist dat ontbreken van een vast

publiek, het steeds meer afbrokkelen van
de gemeente als een trouwe vierende,
lerende, dienende en ontmoetende éénheid
maakt dat we opnieuw moeten kijken naar
de rol van predikant. En naar de plaats
waar zij die rol nuttig kan spelen. Steeds
minder kan zij voltijd worden verbonden
aan één gemeente. Steeds meer is zij in
allerlei constructies parttime werkend.
Daarnaast is de rol van de voorganger ook
onderhevig aan verandering. Natuurlijk de
predikant als voorganger en daarmee als
uitlegger en verkondiger zal blijven
bestaan. De frontale leerstijl, in de kerk
vaak ex cathedra, heeft nog steeds zijn
waarde en ik wil deze zeker niet geringschatten. Maar daarnaast is er naar mijn
stellige overtuiging ook steeds meer
behoefte aan een voorganger die de aandacht meer richt op de opbouw van de
gemeente. Een pastor die op zoek gaat naar
de mogelijkheden van mensen.
Gemeenteleden die veel meer dan voorheen, ook door de verminderde aanwezigheid van betaalde krachten, de taken van
de gemeente zelf zullen moeten en willen
dragen. Zo’n predikant die wordt genoemd:
een vroedvrouw.
De predikant als vroedvrouw

Een prikkelend woord ‘vroedvrouw’.
Ouderwetse benaming van de verloskundige. Maar juist omdat het ons uitdaagt is
het zeer geschikt om opnieuw naar de rol
van de predikant te kijken. De term is al
vaak gebruikt en Joke Bruinsma de Beer
geeft in haar proefschrift in 2006 een
opsomming van zeer diverse auteurs uit de
praktische theologie die die term
gebruiken.2 Zij schrijft:  ‘De metafoor van
vroedvrouw lijkt mij ook te passen bij de
rol van pastor. Een vrouw die een kind gaat
baren, zoekt haar eigen weg, zij voelt haar
kwetsbaarheid en haar angst, haar moed en
haar kracht om te baren. De vroedvrouw is
erbij, zij bewaakt het proces en stelt haar
competentie in dienst van de vrouw en het
nieuwe leven (pagina 166)’. En de zeer
gemiste nestor van de gemeente-opbouw
Jan Hendriks zegt in zijn boekje Goede
Wijn: ‘(Zie de predikant als) vroedvrouw
die de geloofsgemeenschap helpt om wat er

in haar schuilgaat aan nieuw leven aan het
licht en tot ontwikkeling te brengen
(pagina 16)’. Prachtig beeld toch? Zou het
niet mooi zijn om voortaan over de predikant te spreken als de Communionis
Sanctorum Minister (Dienaar van de
gemeenschap der heiligen) of van de
Communionis Fidelium Minister (Dienaar
van de gemeenschap van gelovigen)? En
dat daarin, in die dienst aan de gemeenschap, in dat zoeken naar mogelijkheden
van mensen, het Woord een belangrijke rol
speelt.
Om de positie van deze vroedvrouw nog
wat verder uit te diepen wil ik twee
aspecten uiteenzetten: het intellectuele en
het agogische. Om tot slot nog een aspect
te benoemen van de gemeenteleden: hun
mogelijkheden.
De predikant als intellectueel

Het intellectuele: Wij zijn in de
Protestantse Kerk gewend aan academisch
gevormde voorgangers. En de kerken die
aan die academische vorming niet veel
waarde hechtten beginnen meer en meer
het belang daarvan in te zien.  Immers aan
de academie, leer je om te gaan met verschillende universa, verschillende
werelden. Leer je het eigen denkraam, je
eigen wereldje, je eigen universum te relativeren. Af te zetten tegen die werelden van
anderen. De Universiteit waar de hoogleraren in staat zijn je mee te voeren in die
hoogte, breedte en diepte van in dit geval
de godgeleerdheid. De protestantse voorganger is dus – als het goed is – ook een
intellectueel. En met onder meer die kwaliteit dient zij de gemeente. Als vroedvrouw
wordt die intellectuele competentie
gebruikt om het zoeken en leren, het
ervaren en het ontdekken van de gemeenteleden te bevorderen. Ik vind in dit
verband de term van de Italiaanse filoloog
Gramsci – gevangene in fascistisch Italië verduidelijkend. Hij spreekt van een ‘organisch intellectueel’ waarbij het organische
staat voor het leggen van verbinding tussen
mensen van verschillende klassen (hij gaat
uit van een marxistisch gedachtegoed).
Gramsci zet organische intellectueel af
tegen de traditionele intellectueel (hij

noemt daarbij de priester, de leraar, de
ambtenaar). Als organisch intellectueel
zegt Gramsci verlaat je je eigen klasse. Ik
zou zeggen, je verlaat je eigen comfortzone - daar waar je je als vanzelf op je
gemak voelt- en je laat door je verbinding
met mensen, door het luisteren naar
mensen, je intellectuele bagage opnieuw
doorzoeken. Daarin liggen instrumenten
om de ander ook verder te helpen. Te
bemoedigen in hun speurtocht want – zo
weet je – er is nog zoveel meer te
ontdekken.
De predikant als agoog

En zo gaat de vroedvrouw met de ander
hand in hand. De predikant als agoog (ons
tweede aspect), waarbij de agogiek staat
voor het begeleiden van mensen in een
proces van groei naar een bewuster maatschappelijk (en hier dus ook godsdienstig)
functioneren. Pastorant en predikant zijn
daarbij beiden zoekend op onbekend
terrein. De bestemming staat niet vast. Ze
ontdekken dat de antwoorden op vragen,
de oplossingen voor uitdagingen niet
zomaar klaarliggen. De predikant als een
ago-theoloog.3 In navolging van Jezus die
aan ons ‘een ontdekking laat gebeuren
waarin Hij als het ware de verkondiging
heeft ingevlochten’. De ‘gezamenlijke trektocht’ van Hendriks geeft daarvoor de passende bedding , die ons wijst op de
gemeente als ‘lerende gemeente’ waarin we
‘samen zoeken naar wat de navolging van
Christus vandaag betekent’.4 En de term
mystagoog (van het Griekse musterion,
geheim) licht op.5 De mystagoog is de
tochtgenoot van mensen die hen wijst op
de kwaliteiten in zichzelf en in hun omgeving die onopgemerkt dreigen te blijven,
als een geheim gehouden goed dat ontdekt,
herontdekt moet worden. Het geheim, het
mystieke dat spreekt van heil, gerechtigheid, vrede en genade. En hoe dit een antwoord geeft op verslaving, verdrukking en
verkwisting die luidkeels worden gepropageerd door de wereld om ons heen. De
mystagoog helpt onthullen waarbij de
Schrift de blikrichting bepaalt en de
woorden aanreikt, de verhalen en de
beelden geeft die ons helpen verstaan hoe

dít leven zinvol is. Hoe ons leven een kwaliteit van eeuwigheid heeft.
Talent als gegeven mogelijkheid

Onthullen dus. Ontdekken. Het gaat de
voorganger als vroedvrouw dus niet om
een ‘talentenjacht’. Het begrip talent - daar
waar je van nature een opvallende, een in
het oog springende aanleg, een begaafdheid voor hebt - heb ik tot nu bewust vermeden. In bovenstaande spreek ik van de
pastor die op ‘zoek gaat naar de mogelijkheden van mensen’. Want het begrip ‘talent’
in ons dagelijkse taalgebruik kan al te zeer
een splijtzwam zijn tussen de mensen met
en zonder ‘veel talent’. Heel anders zet het
evangelie dit begrip neer. Daar worden de
talenten iets ‘gerings’ of het ‘weinige’
genoemd (zie Matt 25: 21 en Luk 19: 17).
In het evangelie gaat het niet om het meer
of om het minder van de hoeveelheid aan
talenten maar om het gebruiken van de jou
gegeven mogelijkheden. Dat wat je ontving
gebruiken zonder angst, zonder vooroordeel, zonder de maat van de wereld. Niet
wegstoppen, niet jezelf verstoppen maar je
laten vinden, juist in datgene wat je van
jezelf nog niet kent. Achter wie wij in
eerste aandrift, in directe kwaliteit zijn, zit
een andere laag die we in de kring van de
gemeente kunnen ontdekken. Het gaat om
waakzaamheid, oplettendheid voor de
mogelijkheden die de Heer ons in zijn
afwezigheid aanreikt (vergelijk Matteüs 25
14 – 30, e.a.). En in dat leerproces herkennen wij elkaar als leerlingen, op voet
van gelijkwaardigheid.  u
1.
2.

3.

4.
5.

in ‘Dienstboek, een proeve; leven zegen gemeenschap’,
Zoetermeer 2004, p 242 e.v.
‘Pastor in perspectief; een praktisch-theologisch onderzoek
naar de competentie van de pastor.’ Proefschrift, Kampen,
2006 (ook gepubliceerd op http://www.jokebruinsma.nl/
Artikel/Pastor in perspectief )
‘Het agogisch moment in het pastoraal optreden’; J. Firet,
Kampen 1968; het volgende citaat is van Nel Voltelen ‘Een
ago-theoloog, de predikant van morgen?’ (1991)
J. Hendriks; ‘Terug naar de kern’, Kampen 1995 pag. 149
Een term die ons is aangereikt vanuit de katholieke
theologie; bij voorbeeld door Tjeu van den Berk, Mystagogie.
Inwijding in het symbolisch bewustzijn, Zoetermeer 1999.

Paul van der Harst is emeritus-predikant
te Amersfoort.
paulvanderharst@planet.nl
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(Emeritus-) Predikanten…
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opfrisbeurt met kerkmagaZIN

Wat doet u met uw overcomplete theologische- en
liturgische boeken?
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het oude papier?

Laat uw boeken niet verloren gaan.
Wij willen ze bewaren en koesteren… ook naar de
toekomst gezien.
Maar ook om andere mensen weer te helpen.
Ons motto is dan ook: “Mensen helpen Mensen”.
Uw boeken vinden een goede en dankbare herbestemming.
Wilt u meer informatie: Henk Bosch, B.Th.
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b.g.g.: 06-15286907
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Boekbespreking

Sporen van God in het dorp
Door Evelien Plaisier
De Ontmoetingskapel in Maarn zit afgeladen vol tijdens de presentatie van Sporen
van God in het Dorp: Nieuwe Perspectieven
voor Kerken op het Platteland van Jacobine
Gelderloos, de publieksversie van haar
proefschrift Meaningful in the Margins,
Churches and Quality of Life in the Dutch
Countryside. De presentatie is de uitsmijter
van de eerste landelijke dorpskerkendag.
De eerste exemplaren worden overhandigd
aan de predikanten van de dorpskerken
waar Gelderloos haar onderzoek heeft verricht. Eén van hen vertelt hoe goed het de
gemeenteleden heeft gedaan dat dit onderzoek en dit boek over hen gaat. Gelderloos
heeft hen met haar ogen naar henzelf leren
kijken en dat heeft veel goed gedaan. Ze
voelen zich gezien en gewaardeerd.
Deze reactie is met me meegegaan bij het
lezen van Sporen van God in het Dorp,
omdat het getuigt van een dubbelheid die
ikzelf als dorpspredikant ervaar, maar ook
op de dorpskerkendag en in het boek
terugzag. Aan de ene kant is er het treurige
verhaal van krimp en alles wat er niet meer
is, het verhaal van niet gezien worden en
niet meer meedoen. Aan de andere kant is
er enthousiasme over de kerk, (her)waardering van wat daarin allemaal gebeurt en
tomeloze inzet om er wat moois van te
blijven maken.
Die ene kant, het verhaal van de krimp in
kerk en dorp, en alle ontwikkelingen die
daarbij horen, schetst Gelderloos in de
eerste hoofdstukken van het boek. Zelf ben
ik te jong en te kort predikant om die ontwikkelingen meegemaakt te hebben. Ik
hoor wel vaak de verhalen over de volle
kerk ‘vroeger’ en over kinderen die niet
meer naar de kerk gaan. En ja, het is soms
wel lastig om ambtsdragers en andere vrijwilligers te vinden. Maar van treurige verhalen over krimp, krijg ik eerder de neiging
om te vertellen wat er wél goed gaat.
En dat is precies de andere kant: het

enthousiasme over de kerk. Gelderloos
neemt ‘leefbaarheid’ als uitgangspunt
en hoopt dat dat kerken helpt om de
blik naar buiten, naar de context, te
richten, in plaats van op interne organisatievragen. Even voelde ik een
lichte irritatie opkomen: ik houd niet
zo van het verschil tussen ‘binnen’ en
‘buiten’, alsof de kerkgemeenschap de
hele week ‘binnen’ afgezonderd zit in
het kerkgebouw en zich nooit mengt
met ‘buiten’, met het gewone dorpsleven. Daarbij vind ik organisatorische zorgen geen interne zaken,
want al die vrijwilligers zijn van groot
belang om kerk te zijn en te blijven, in én
voor het dorp. Gelukkig kreeg de irritatie
geen kans om groter te worden, want bij
het verder lezen werd ik alleen maar
enthousiast. Door de ‘leefbaarheidsbril’ laat
Gelderloos zien wat voor goud kerken in
handen hebben als het gaat om rituelen en
bezieling, om verbinding en betrokkenheid, om schoonheid en cultuur, om zorg
en het thematiseren van levensvragen. Het
is geen beperkte blik op wat diaconale projecten die ‘relevant’ zouden zijn voor de
dorpssamenleving, maar een lofzang op de
kerk in al haar facetten. En nee, het gaat
niet om de zogenaamde tegenstelling
tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, maar juist om de
bewustwording van de verbindingen tussen
alle verschillende levensterreinen waarin
we leven. Het zou een leuke oefening
kunnen zijn op een kerkenraadsvergadering of gemeenteberaad om te inventariseren in hoeveel verbanden, verenigingen,
organisaties en stichtingen gemeenteleden
in het dorp actief zijn. Ik denk dat het best
verrassend zou zijn om het netwerk in
beeld te zien, waar nu al heel veel leuke initiatieven uit op komen borrelen. De herkenbare, concrete verhalen uit dit boek
kunnen zomaar helpen om nog blijer te
zijn over wat er allemaal gebeurt of

Jacobine Gelderloos
Sporen van God in het dorp
Boekencentrum 2018
176 pagina’s
€ 14,99

enthousiast om iets nieuws te beginnen.
In een volgende kerkenraadsvergadering
zou ik dan graag stil staan bij het laatste
hoofdstuk, waarin de theologische reflectie
staat waar ik het hele boek al op wachtte.
Want hoe kijken we eigenlijk naar het
dorp? Is het een plek van ontreddering, een
heilloze samenleving, waarin de kerk
mensen op het spoor van het goede leven
kan wijzen? Of zijn er in het dorp zelf al
sporen van God, sporen van dat goede
leven te vinden? Ik denk dat er in het boek
aanknopingspunten te vinden zijn voor
beide ‘sporen’, die in eenzelfde soort spanningsveld als het “reeds” en “nog niet”
naast elkaar staan. In het laatste hoofdstuk
worden nog meer van die prachtige vragen
en thema’s aangestipt: het spanningsveld
tussen maakbaarheid en contingentie, en
de vraag wanneer er eigenlijk sprake is van
kerk. Ik hoop dat we snel weer nieuwe
ouderlingen vinden, want een goed functionerende organisatie is een fijne basis voor
enthousiasmerende gesprekken en een frisse
blik op kerk en dorp. De oogst is groot.  u
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Afscheid genomen maar niet uitgediend

Madelon Beekhuis–Wassenburg
Door Elly Bakker

Naam: Madelon Beekhuis, 75 jaar,
emeritus sinds 2006
Woonplaats: Rozendaal
Gediende gemeenten: Amstelveen
(vicaris), Wageningen (diaconaal
predikant), Rozendaal
Activiteiten: - op werkterrein: voorgaan
(tot dec. 2018, daarna is het klaar);
pastoraat in Rheden; vorming en toerusting in Rozendaal: Joods Leerhuis en cursussen
voor ambtsdragers. - pianospelen (weer opnieuw les!). - wandelen, musea bezoeken,
‘leuke dingen’
Vakantievoorkeur: dol op Noorwegen en IJsland, liefst veel water en lucht: hoef niet
zo nodig naar warme landen (maar Florence en Rome vind ik ook heel mooi!).

Hoe is/was het om emeritus te worden?

Madelon: het bevalt goed, was ook goed om
het te worden. In 2006 ben ik met de VUT
gegaan – dat kon toen nog. Wel heb ik
daarna nog veel in de kerk gedaan. Dingen
doen op vakgebied vind ik heel leuk, zoals
het Joodse Leerhuis in Rozendaal. Ik heb
altijd parttime gewerkt, behalve de eerste
anderhalf jaar toen ik vicaris was in Amstel
veen. Daar is mijn liefde voor de kerk
geboren – ik vond al die mensen en het
werken daarmee heel leuk en dat had ik niet
verwacht. In die jaren ’60 was het immers in
A’dam zo dat vrijwel niemand bij ons
dominee wilde worden. Tijdens dat vicariaat ben ik mijn kerkelijk gaan doen. Na de
geboorte van dochter Riwka in 1972 ben ik
weggegaan. Daarna deed ik wel ‘klussen’,
preken in Noord-Holland en een dagdeel in
Monnickendam - waar wij heen verhuisd
waren. In 1983 kwam Rozendaal – toen had
ik mijn kerkelijk examen en ik was heel blij
dat ik dit kreeg. In 1995 ben ik in
Wageningen gaan werken.
Wat mis je het meest –
wat mis je helemaal niet?

Madelon: Ik mis op zich niet zoveel. Wel,
vooral in het begin: het prettige contact met
de collega’s in Wageningen. En de structuur

waar je in zit: er wordt vanzelfsprekend
een beroep op je competentie gedaan. We
hebben toch een fantastisch vak, dat we nog
gevraagd worden: om te preken, begrafenissen te leiden… We hebben zoveel in de
kast aan rituelen en structuur (vooral voor
mensen van buiten de kerk!). Dan kijkt
de familie tegen de dominee aan, omdat
moeder een dominee wou – het is zo fantastisch dat je bij wildvreemde mensen meteen
zo’n dot vertrouwen krijgt. Zij zeggen:
‘moeder moet ‘t goed vinden’ en ik zeg:
‘voor jullie moet het goed zijn!’. Antonie
Verheule noemde dit ‘de terreurvrije ruimte
van de kerk’ – dat er niks hoeft. Zo wezenlijk voor pastores! Hoewel soms ook weer
het lastige: dat je geen plan hebt…
De verplichtingen: die mis ik totaal niet. Ik
heb nu de vrijheid om te kiezen voor
datgene wat ik echt met liefde en plezier
doe en essentieel vind.
Waar ligt nu het zwaartepunt van je
dagelijkse bezigheden?

Madelon: Dat wisselt heel erg. We brengen
veel tijd door met familie, kinderen en
kleinkinderen.
Ik sport 2x in de week en wandel 1x per
week met een aantal vrouwen. Wandelen
doen we graag en veel – dat heb ik van huis

uit mee gekregen.  We wonen hier ook zo
mooi: je loopt direct naar het Wageningse
Hek of naar de Posbank. In Rozendaal is
tegenwoordig ook een Barnardpad – een
kleine route van 2,4 km met 7 paaltjes; op
elk paaltje staat een gedicht, vier van
Willem en drie van Benno.
Daarnaast zijn mijn dagen gevuld met
pianostuderen, lezen, en ik heb een paar
studiekringen: één groep – theologen en
niet-theologen - komt voort uit het Joods
Leerhuis in Arnhem van Tzvi Marx, we
lezen nu ‘De Profeten’ van Heschel.
Daarnaast een studiekring Contextueel
Pastoraat, daar lezen we m.n. Levinas.
Kijk je nu anders aan tegen theologie,
geloof, kerk?

Madelon: constante is altijd geweest: affiniteit met het Jodendom, aandacht voor de
joodse wortels. In Amsterdam door
professor Beek gewekt: de aandacht voor
bijbelse theologie, liefde voor de tekst – echt
Amsterdam (ik ben hartstikke Amsterdams!).
Met dogmatiek had ik vroeger helemaal
niets, nog niet – wel met het verhaal, de
beelden. Ik heb ontzettend geboft met mijn
gemeentes, waarin ik alles kwijt kon, nooit
het gevoel dat ik iets niet kon zeggen.
Ik heb heel erg veel gehad aan mijn opleiding Contextueel pastoraat en ben met veel
plezier later tien jaar supervisor geweest bij
deze opleiding. De contextuele benadering
is buitengewoon helpend in het pastoraat,
maar ook bij het voorgaan in de diensten.
Het bijbelse verhaal is net zo min ‘los’ verkrijgbaar als mensen. Wij leven in relationele verbanden en dat ervaar je ook als
voorganger die de verbanden binnen het
verhaal van de bijbel en het verhaal van de
mensen met elkaar verbindt.  
Tenslotte: de aandacht voor liturgie – die
heb ik hier in Rozendaal geleerd. Er is nog
steeds een cantorij - hoe oud ook: tachtigers en een paar 60-ers! Het lééft hier.  u
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