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Als voorzitster van de Nederlandse Kerk in 
Duitsland schrijf ik met groot genoegen het 
voorwoord voor de jubileumbundel van de kern 
Berlijn. Deze jubileumbundel is samengesteld 
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van 
deze kern. Een goede reden om aandacht te 
geven aan het kerkelijk leven in deze gemeen-
te, maar ook om duidelijk te maken, dat de kern 
Berlijn in de behoefte voorziet om „samen op 
weg te zijn met Gods Woord“. 

De jubileumbundel bevat bijdragen van ver-
schillende mensen; daardoor is er een infor-
matief boek ontstaan, waarin naast de geschie-
denis van de kern Berlijn ook verschillende 
aspecten van gemeenteleven van vroeger en 
nu beschreven staan. Het is goed dat niet ver-
geten wordt hoe deze gemeente is ontstaan 
en is gegroeid. Dat er aan al die mensen her-
innerd wordt, die zich, op welke wijze dan ook, 
voor deze gemeente hebben ingezet en daar-
door aan haar ontwikkeling 
hebben bijgedragen. Dit pro-
ces is niet afgerond. Wij blij-
ven uitgenodigd om mee te 
werken aan het Koninkrijk 
van God. Om creatief te zijn. 
Dat dit nodig blijft, hebben we 
in de laatste maanden duide-
lijk gemerkt. Het jubileum valt 
in een tijd, waarin door coro-
na-beperkingen weinig ker-
kelijk leven, zoals wij dat ge-
wend waren, mogelijk was. 
Er werden andere vormen 
van gemeenteleven en pas-
toraat noodzakelijk. Zo zijn er 
door creatieve ideeën ande-
re mogelijkheden gevonden 
om met God en met elkaar 
in contact te komen en te blijven. Zelfs het jubi-
leum wordt op een andere manier gevierd dan 
oorspronkelijk gepland. Omdat op grond van de 
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coronapandemie een jubileumdienst in mei niet 
door kon gaan, werd deze uitgesteld en voor 20 
september gepland. Naast de kerkdienst wor-
den voormalige voorgang(st)ers, andere meele-
vende en betrokken mensen van buiten Berlijn 
en ook ondergetekende online met de kern Ber-
lijn verbonden en kunnen er op deze wijze ge-
luk- en zegenwensen uitgesproken worden. Dat 
wordt een unieke receptie!

 
Namens de Kerkenraad wil ik graag ieder be-

danken, die zich in en voor de kern Berlijn en-
gageert.

Ik wens jullie Gods zegen toe; dat het Woord 
van God in deze gemeente levendig mag blijven 
en tot zegen mag zijn voor heel veel mensen. 

Marja Kretschmann-Weelink,
Voorzitster Nederlandse Kerk in Duitsland
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Vijf voorgangers: Dr Rein Fernhout, Truus Baas, Wim in ‘t Hout, Rens Dijkman-Kuhn en Jan Bart Alblas

Op zondag 5 mei 2005 werd zij in het leven 
geroepen. De kern Berlijn. Tijdens een feeste-
lijke kerkdienst kwam zij op die dag aan het licht. 
Een gemeente, die voor de Nederlanders en Ne-
derlandstaligen in Berlijn en Brandenburg een 
kerkelijk thuis wilde vormen. De dag van haar 
geboorte is wel heel symbolisch te noemen. Be-
vrijdingsdag. Nederland vierde 60 jaar bevrijding 
van de Tweede Wereldoorlog. En midden in de 
grote hoofdstad van Duitsland werd een kleine 
Nederlandse gemeente geboren, die haar bron 
heeft in het bevrijdende Woord van God voor 
deze wereld en die niets anders op het oog had, 
dan dat bevrijdende Woord ter sprake te bren-
gen. In het persoonlijke leven van mensen, in 
het oecumenische landschap van de Duitse ker-
ken en in de bruisende samenleving van de stad 
Berlijn.

Wie wij zijn
Intussen bestaan wij als kern Berlijn al vijftien 

jaar. Al vijftien jaar proberen wij als gemeen-
te onze roeping trouw te blijven en gestalte te 
geven aan het bevrijdende Woord van God. 
Wij willen er zijn voor die Nederlanders, die in 
Berlijn wonen en op zoek zijn naar een moge-
lijkheid, hun geloof in hun eigen taal te beleven. 
De moedertaal speelt bij velen een belangrij-
ke rol in de geloofsbeleving. Daarbij maakt het 
niet uit van welke kerkelijke komaf iemand is. 
Over de nationale grenzen heen vervagen alle 
Nederlandse confessionele grenzen. En zo be-
staan wij als kern Berlijn uit mensen, die afkom-
stig zijn uit de meest uiteenlopende kerken en 
met elkaar ten diepste oecumene mogen leven 
en beleven. Daarnaast staan wij als gemeente 
ook open voor Nederlanders of Nederlandstali-
ge mensen, die geen kerkelijk binding hebben, 
maar misschien op zoek zijn naar Nederlandsta-
lige gesprekspartners rondom de zinvragen van 
het leven. Graag willen wij hen een plaats of de 
ruimte bieden voor diepgaande en wegwijzende 
gesprekken op onze gemeenschappelijke zoek-
tocht door het leven.

onze zogenaamde ‘Kerstzang’. Deze vindt nor-
maal gesproken plaats in de Französische Dom. 
Naast het optreden van muzikale solisten en een 
kinderkoor van de Nederlandse School in Ber-
lijn zingen wij met een ieder die daar zin in heeft, 
oude en nieuwe Nederlandstalige Kerstliederen. 
En de Kerstzang zou de Kerstzang niet zijn, als 
er na afloop niet met elkaar chocolademelk ge-
dronken en erwtensoep gegeten zou worden!

deel van een geheel
De kern Berlijn staat niet alleen. Wij maken 

deel uit van een ouder en groter geheel van ker-
kelijk verband. Zo zijn wij één van veertien ker-
nen in Duitsland, die met elkaar de Nederland-
se Kerk in Duitsland (NKiD) vormen en een 
gemeenschappelijke Kerkenraad hebben. De 
veertien kernen zijn verdeeld in drie regio’s, 
voor wie elk een parttime predikant(e) de pasto-
rale verantwoording draagt. De kern Berlijn be-
hoort tot de regio Noord-Oost, die naast Berlijn 
uit de kernen Balje, Hamburg en Zehna bestaat. 
Naast onze regio bestaan de regio’s West en 
Zuid. Als Nederlandse Kerk in Duitsland zijn wij 
een buitenlandse gemeente van de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN), met wie wij via de clas-
sis Gelderland Zuid & Oost ambtelijk verbonden 
zijn. Financieel wordt de NKiD gesteund door de 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).  De 

Wat wij doen
Als Berlijn vieren wij maandelijks een Neder-

landstalige kerkdienst. Tijdens de dienst is er 
ook altijd aandacht voor de kinderen. In aanslui-
ting aan de dienst drinken wij gezellig en onge-
dwongen met elkaar een kopje koffie of thee en 
praten wij even bij of leren wij elkaar (beter) ken-
nen. Naast de kerkdienst is er iedere maand een 
gespreksavond, geleid door Jan Bart Alblas, 
waarop wij met elkaar in gesprek gaan over ‘Gott 
und die Welt’. Voor een ieder die dat wil, bestaat 
er ook de mogelijkheid tot een persoonlijk ge-
sprek met de predikant of iemand uit de Kern-
raad. En mocht iemand praktische hulp nodig 
hebben, zijn wij graag bereid te helpen.

eenmaal per jaar
Buiten de interne kerkelijke activiteiten om laten 

wij ons gezicht één keer in het jaar op wel heel 
bijzondere wijze aan de stad Berlijn zien. Al sinds 
vijf jaar houden wij tijdens de Adventsdagen 

op een goede dag in mei ...

geschiedenis van de NKiD gaat terug tot 1898, 
toen de eerste geëmigreerde Nederlanders in 
Duisburg-Ruhrort een eigen Nederlandstalige 
kerk oprichtten. Bij allen die bijgedragen hebben 
tot het ontstaan van de kern Berlijn hoort ook 
de Niederländische Ökumenische Gemeinde in 
Berlijn, die vele jaren door Bé Ruys geleid werd. 
Wij zijn allen zeer dankbaar voor al het werk dat 
zij hebben verzet.

grenzeloze oecumene
Als Nederlandse Kerk in Duitsland willen wij 

geen vervangende kerk zijn. Integendeel. In 
nauwe samenwerking met de Duitse kerken ho-
pen wij Nederlanders ook te kunnen helpen bij 
de integratie in de Duitse plaatselijke kerk. Zo 
kent ook de kern Berlijn een intensieve oecu-
menische samenwerking met de Ev.-Franzö-
sisch-reformierte gemeente, die ons in de Huge-
nottenkirche aan de Joachim-Friedrich-Straße 
een gastvrij onderkomen biedt. Wij zijn deze ge-
meente zeer dankbaar voor de ruimte, die zij ons 
al zoveel jaren in letterlijke, maar ook in over-
drachtelijke zin schenkt, om naast de deelname 
aan het Duitse kerkelijke leven, ons geloof ook in 
onze moedertaal te kunnen beleven!

Rens Dijkman
Predikant van de NKiD, Regio Noord-Oost
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Marjolein, Jan, Bas, Truus en Els bij afscheid Bas Oosterbaan in 2006.

Het zal in het jaar 2004 geweest zijn, dat wij in de 
Lindenstraße in het Hendrik Kraemer Haus/Nie-
derländische Ökumenische Gemeinde (NÖG)
bij elkaar zaten. „Wij“, dat waren de bijna 90 jaar 
oude Nederlandse dominee Bé Ruys, de Neder-
landse theoloog Bas Wielenga uit India en Els 
van Vemde. Bé had meer dan 40 jaar van haar 
leven de Nederlandse oecumenische gemeente 
in Berlijn geleid. Bas was minstens 10 jaar lang 
in de jaren zestig en zeventig haar rechterhand 
geweest als Nederlandse vicaris. Nu bracht hij 
als emeritus-professor de helft van het jaar in 
Berlijn door om ons in het werk te ondersteu-
nen. Op bezoek kwam een afgevaardigde van 
de NKiD. Het ging om de mogelijkheid om in de 
hoofdstad van Duitsland weer een Nederlands-
talige kerk op te zetten. Wij zouden helpen om 
iemand te vinden. Dat werd Bas Oosterbroek. 
Hij kon gratis in de woongemeenschap wonen 
om het project te organiseren. We stelden onze 
kaartenbakken ter beschikking en noemden ook 
een paar mensen, die zin hadden om actief mee 
te doen, zoals Truus Baas en Jan Fernhout en 
Jan van Kuik, de organist van het eerste uur (die 
later door Jan Herman Markus werd opgevolgd). 
Voor we verder gaan, moet er iets verteld wor-
den over het Hendrik Kraemer-Haus.

niet meer ter beschikking, maar in 2002 kon ver-
huisd worden naar de Jerusalemkirche in de Lin-
denstraße. De woongemeenschap met de oude 
Bé Ruys, die verpleegd werd, bevond zich in 
de ruime predikantswoning, en er bestond ook 
het recht om de kerk te gebruiken. Toen er weer 
behoefte ontstond aan Nederlandstalig kerken-
werk, was dit voor de nieuwe Nederlandse ge-
meente een groot voordeel.

Het pionierswerk van Bas Oosterbroek en 
Jan van Kuik leidde uiteindelijk tot onze eerste 
kerkdienst op 5 mei 2005, Hemelvaartsdag én 
Bevrijdingsdag, in de Jerusalemkirche in Ber-
lijn-Kreuzberg geleid door Truus Baas. Tot onze 
grote verrassing kwamen er bij deze dienst ca. 
30 mensen. Naar aanleiding van de succesvolle 
eerste kerkdienst ontstond al snel een functione-
rende kernraad, bestaande uit Bas Oosterbroek, 
Jan van Kuik, Truus Baas, Els van Vemde, Mar-
jolein Kranse en Jan Fernhout. Er ontstond een 
gesprekskring. Aangezien de NÖG  op de twee-
de en vierde zondag van de maand een dienst in 
de Jerusalemkirche had, kozen wij, de NKiD-ge-
meente, voor de derde zondag als vaste dag 
voor de diensten, in het begin om 17.30 uur.

De eerste predikant Bas Oosterbroek bleef 
een jaar. Truus kon in de periode na zijn vertrek  
als voorgangster inspringen. Er waren ook pre-
dikanten uit Nederland, die graag hielpen. Daar-
na werd een nieuwe predikante gevonden, ds. 
Jantine Nierop, die op 18 februari 2007 intre-
de deed. Ze had meerdere taken en was voor 
50% in dienst van de NKiD. Door haar contac-
ten met de Franse gemeente konden wij in hun 
kerk in de Joachim-Friedrich-Straße onze dien-
sten houden, toen het Hendrik Kraemer Haus 
opnieuw moest verhuizen en de Jerusalemkir-
che niet meer ter beschikking stond. We ver-
schoven de begintijd van de dienst naar 11.30 
uur. Jantine’s opvolgster werd drs. Hanneke Al-
lewijn, pastoraal werkster; ze begon in oktober 
2010. Truus was haar mentor. Afscheid nam 
Hanneke op 18 mei 2014. In haar tijd hadden 

Al in de Tweede Wereldoorlog werd in Berlijn 
in het Nederlands gepreekt voor dwangarbei-
ders. Institutioneel werd dat pas toen de pre-
dikante Bé Ruys (1917-2014) in 1949 hier een 
Nederlandse kerk stichtte. Doelgroep waren 
toen vooral ex-dwangarbeiders die hier geble-
ven waren, vaak omdat zij een Duitse vrouw ge-
trouwd hadden. Bé kon hen ook in Oost-Duits-
land bezoeken en ondersteunen. De villa in de 
Limonenstraße in Dahlem, die de EKD ter be-
schikking stelde, en die zij naar haar leermees-
ter Hendrik Kraemer noemde, werd het centrum. 
De gemeente stond open voor sociale en politie-
ke vragen, voor vluchtelingen. Vrijwilligers hiel-
pen, vaak waren dat theologen, maar ook men-
sen die als „rode engel“ meehielpen, zoals Els 
van Vemde. In 1994 werkte Jan Fernhout als ar-
chivaris aan het archief van Bé.

Voor de door Bé gestichte gemeente bleek de 
Nederlandse taal steeds meer een belemmering 
te vormen. Duitstaligen die zich tot haar aange-
trokken voelden, konden daardoor niet deelne-
men. De gemeente liet daarom grotendeels de 
Nederlandse taal los en noemde zich Nieder-
ländische Ökumenische Gemeinde. Ook stel-
de de EKD later het huis in de Limonenstraße 

we intensieve gespreksavonden bij Jan Boeles 
thuis. Wim in ‘t Hout volgde Hanneke op. Net als 
zijn voorgangsters was Wim spreker bij de bij-
zondere 4 mei-herdenkingen van de Nederlan-
ders in het concentratiekamp Sachsenhausen. 
Ook de kerstzang begon in zijn tijd. Het initia-
tief hiertoe werd genomen door Jan Boeles, die 
samen met Wim en later zijn opvolger ds. Rens 
Dijkman-Kuhn, en met leden van de kern Berlijn 
het gebeuren organiseerde. Afscheid nam Wim 
in maart 2019.

De financiële zorgen van de NKiD werden in-
tussen steeds groter. Gelukkig heeft de Evan-
gelische Kirche in Deutschland het werk van 
de NKiD altijd gesteund. Momenteel delen drie 
predikanten het werk in Duitsland op. Intussen 
was naast Truus Baas ook Jan Bart Alblas be-
reid diensten te houden. Rens Dijkman-Kuhn is 
sinds oktober 2019 onze predikante.

Eigenlijk zou het correct zijn in dit artikel de le-
den van de kernraden te noemen. Maar dat wa-
ren er vele; we zijn dankbaar dat steeds weer 
nieuwe enthousiaste mensen dit werk wilden 
en willen doen. Degenen die in de stad of in de 
buurt bleven, doen nog steeds mee, zoals Ani-
que Bening. Nu vormen Jeanine Daller en Detlef 
Gaastra de kernraad.

Dankbaar voor de vele diensten en de mooie 
kringen wensen wij, dat de gemeente een thuis 
blijft voor Nederlandstalige gemeenteleden, uit 
welke denominatie zij ook komen.

Jan Fernhout en Els van Vemde hebben een 
deel van de tekst geschreven en Detlef Gaastra 
en Truus Baas hebben de uiteindelijke versie sa-
mengesteld.

>

een stukje geschiedenis
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ons kerkgebouw
Onze kern is opgericht in de Jeruzalemkerk in 

Kreuzberg. Die moesten we delen met andere 
gebruikers en daarom kon de dienst alleen in 
de middag plaatsvinden. Door relaties kregen 
we de kans om een   permanent onderkomen te 
krijgen aan de Joachim-Friedrich-Straße in Ber-
lin-Halensee. Deze kerk is eigenlijk helemaal 
geen kerk, maar gewoon een zaal in de traditie 
van de calvinisten. 

In Frankrijk werden vele protestanten sinds de 
herroeping van het Edict van Nantes door Ko-
ning Lodewijk XIV vervolgd. Door het Edict van 
Potsdam in 1685 kon de Grote Keurvorst Frede-
rik Willem van Brandenburg veel Franse religi-
euze vluchtelingen (vaak Hugenoten genoemd) 
naar zijn land lokken, dat ontvolkt was door de 
Dertigjarige Oorlog. Velen van hen vestigden 
zich in Berlijn en ontwikkelden zich tot een be-
langrijke en succesvolle bevolkingsgroep. Elec-
torale privileges bevorderden de welvaart van 
religieuze vluchtelingen en de hele stad. In het 
nieuwe stadsdeel Friedrichstadt kreeg de Fran-
se gemeenschap een stuk grond waarop ze hun 
centrale kerk konden bouwen. Het pompeuze 
gebouw op de Gendarmenmarkt is nog steeds 
de „Franse kathedraal“. Maar zo pompeus is hij 

Begroeting
„Goedemorgen, Jan Herman.“ “Goedemorgen, Detlef.”
Wij vormen de ’stropdassenfractie’, Detlef en ik. Goedemorgen vanaf de orgelbank.
“Een mooie overzichtelijke orde van dienst, bedankt dominee, ja, mooie liederen en dat ene nieuwe 
lied nemen we ook wel mee.”

Zomaar wat voorspelen
Pieter Cornet (1562-1626) (organist van het Brusselse Hof 1593-1626): Ad te clamamus; Eia Ergo; 
Salve Regina; Corranta.
Johann Pachelbel (1653-1706): Fantasie in g moll (dorisch), „die vindt de dominee ook zo prachtig.”
Maar Jan F. vindt die te somber. Daar zit wel wat in. Toch maar spelen. Allez.

Intrede en Welkomstwoord
„Nu maar wat Impro spelen tot Dominee met gevolg binnen komt.“
Deuren open. Intrede. Register uittrekken. Volle klank! De paaskaars wordt aangestoken.
Ik noedel wat op het orgel. „O, bijna gemist. Opletten jonge”! Detlef staat al klaar voor zijn welkomst-
woord. Snel een slotcadensje. Alles in orde.

Psalm
De eerste psalm. “Neem een langzaam tempo anders wordt het hommeles.”
“Voorspel te snel”, denk ik. Maar ik hoor: Jan F. neemt het heft in eigen handen: heerlijk gezongen.

Kyrie
„Zal ik het Kyrie-refrein alle drie keer forte registreren? Nee, de 1e en 2e keer piano en de 3e keer 
forte door de prestant 4 erbij te nemen en dan een octaaf lager op de toetsen te spelen. Die prestant 
loeit dan wel om je oren zodat je het zingen niet meer hoort. Maar die orgelklank vind ik dan best 
passend.

Verkondiging
Blijf ik bij de verkondiging op de orgelbank of daal ik af naar de gemeente. Beide hebben voor- en 
nadelen t.a.v. de impro na de preek. Als ik bij het orgel blijf, is de concentratie voor de impro natuur-
lijker. Dat doen we dus vandaag!
AMEN!

Wat doen de vingers nu? Zacht register, goed idee. Eenvoudig beginnen, natuurlijk, groot gelijk, en 
wat nog eens van voren? Interessant en dan wat! In de hoogte? Ja, rustig maar. Nu de verbinding 
met het volgende lied opzetten, misschien is dezelfde toonsoort een goed idee? Haha. Nu niet me-
teen doorraggen, maar duidelijk maken wanneer het lied begint. Vandaag is dat die geloofsbelijde-
nis, mensenkinderen, mooier kan het toch niet zijn.
Maar oppassen met het tempo, en dan voor die registerwissel bij het Amen ook even opletten.
Voor het Amen ritardando, dat geeft even tijd om die knoppen uit te trekken.
Etc. Etc. Etc.

En dat nieuwe lied? Dat werd natuurlijk vlot gezongen.

Deze gemeente staat voor niets. Jan Herman Markus

niet. De machtige toren behoort niet tot de kerk 
en is er geen eigendom van. Om stedelijke cos-
metische redenen werd het in de calvinistische 
traditie aan de eenvoudige parochiezaal ge-
hecht. Deze kathedraal wordt ons ter beschik-
king gesteld voor de kerstzang.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
was de situatie compleet anders. De kerk werd 
verwoest, de meeste parochianen woonden 
in het westelijke deel van Berlijn en de pastor 
woonde in Potsdam. De restauratie van de ka-
thedraal was aanvankelijk uitgesloten. Het werd 
steeds duidelijker dat de stad in tweeën verdeeld 
ging worden. Er moesten daarom nieuwe mo-
gelijkheden worden overwogen. Alles was ge-
baseerd op een voorlopige regeling, in de hoop 
terug te keren naar de kathedraal op de Gen-
darmenmarkt. De bouw van de Muur vernietig-
de deze hoop volledig. Op een landgoed van de 
gemeente in Halensee werd een huis gebouwd, 
waarvan de begane grond beschikbaar was 
voor het gemeenschapsleven. In de tuin van dit 
huis stond de nieuwe kerkzaal tegen de brand-
muur van het naastgelegen huis. In de vorm van 
een tent die makkelijk te demonteren was. Ge-
baseerd op het volk van Israël, dat veertig jaar 
in tenten woonde totdat ze het beloofde land 
bereikten. Op een gegeven moment zou ook 
de Franse gemeenschap hun „Beloofde Land“ 
weer in bezit kunnen nemen. Dat gebeurde toen 
de Muur viel. Een meevaller voor het land, de 
verdeelde stad en ons, die nu een prachtige zaal 
hadden voor hun diensten.

De kerkzaal is tamelijk kaal in zijn calvinisti-
sche traditie. Maar niet onpersoonlijk. Niets mag 
van het woord van God afleiden. Er was geen 
calvinistische beeldenstorm. De enige versie-
ring zijn spandoeken met de tien geboden aan 
de muur. In het Frans en Duits. Een keuken en 
een aparte hal bieden de mogelijkheid voor 
communicatie in het Nederlands, bij een kopje 
koffie na de dienst. Elke derde zondag van de 
maand een klein stukje Holland.

 
Allen zijn van harte uitgenodigd.

Detlef Gaastra

Bericht Vanaf de orgelBank

De Hugenottenkirche in Halensee
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Geweldig om in een wereldstad als Berlijn te 
wonen. Een plaats waar mensen uit zoveel cul-
turen bij elkaar komen, het verleden altijd aan-
wezig is, maar ook ruimte is voor nieuwe kunst-
vormen en ideeën. Verwarrend, al die drukte, 
maar ook heel spannend om zo’n multiculturele 
stad te leren kennen. Berlin ick liebe dir!

Toch hebben we ook momenten nodig waarop 
we ons even terug kunnen trekken uit het gewoel 
van de wereldstad. We gaan wandelen in een 
park of bos, genieten van de schaduw die de bo-
men ons geven, van de frisse lucht, en van de 
vele kleuren. We laten de natuur op ons inwer-
ken, en onze gedachten laten we de vrije loop. 
Wir lassen die Seele baumeln – een moeilijk ver-
taalbare uitdrukking, die heel mooi aangeeft hoe 
goed ons dit doet. Bomen strekken zich uit tot 
ver boven ons, maar hebben ook wortels waar-
mee ze diep in de aarde verankerd zijn. De wor-
tels zien we niet, maar ze zijn er wel. Dankzij 
deze wortels zijn bomen zo stabiel.

Hoe zit het met de wortels die wij meebrengen? 
Welke zichtbare en onzichtbare wortels houden 
ons overeind in ons drukke bestaan? De Neder-
landse taal en cultuur horen zeker bij die wortels.  
Als ik Nederlands op straat hoor, en wanneer 
ik met andere Nederlandstaligen kan spreken, 
vind ik dat heel leuk. Eventjes aansluiten bij mijn 
eigen traditie, mijn eigen taal. En soms wil ik ge-
woon graag boerenkool met worst of krentenbol-
len eten! Zulke dingen horen ook bij mij.

Maar is dat nu echt alles? Houdt de Neder-
landse taal en cultuur op bij eten, drinken en de 
– alweer zo moeilijk vertaalbare – gezelligheid? 
Ik denk van niet.  Op een fietstocht kwamen we 
langs de Heilandskirche in Sacrow bij Berlijn. 
Een mooi gebouw, dat vroeger in de Todesstrei-
fen aan de Berlijnse muur lag, gedeeltelijk ver-
nield, maar na de Wiedervereinigung weer op-
gebouwd en in gebruik genomen is. Het trof me 
dat bij de ingang de woorden van 1 Korinthiërs 
13 staan. Een tekst die mij erg aanspreekt. In 
het Nederlands klinkt de tekst zo: “Al ware het, 

Het moet in het jaar 2012 geweest zijn. Een 
delegatie van de regio Noord binnen de Neder-
landse Kerk in Duitsland (NKiD) was uitgenodigd 
voor een kerkdienst en een aansluitende ver-
gadering in Berlijn. Zo begaf ik mij op die zon-
dag, samen met Doetie Schilder, scriba van de 
NKiD, al heel vroeg op weg. De grote afstand 
tussen Hamburg en Berlijn legden wij met de 
ICE in verhoudingsgewijs korte tijd af. Het kor-
te traject naar de kerk in Halensee vervolgens 
duurde evenwel meer dan anderhalf uur! Ons 
was verteld, dat het vanaf station Westkreuz 
met de zogenaamde Ringbahn maar één halte 
naar de Hugenottenkirche was. De eerste stop 
bleek evenwel Messe Nord/ICC te heten. Wij 
waren weliswaar ietwat onzeker, maar nog niet 
echt ongerust. De onrust begon te komen, toen 
na station Westend Jungfernheide volgde. En 
echt zorgen maakten we ons, toen we Gesund-
brunnen naderden en Halensee nog steeds niet 
in zicht was. Gelukkig waren er onderweg me-

dat ik met de tongen der mensen en der engelen 
sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend 
koper of een rinkelende cimbaal.”

Mij zegt de Nederlandse vertaling veel meer 
dan andere vertalingen, omdat die Nederlandse 
tekst iets doet met met mijn wortels. Hetzelfde 
geldt voor veel van de gezangen die we zingen 
in de kerk.  Ik ben gaan houden van vele liede-
ren die ik in andere talen heb geleerd, maar het 
zingen van Nu zijt wellekome bij onze jaarlijk-
se kerstzang doet me meer dan het zingen van 
kerstliedjes in andere talen. Ben ik de enige die 
het zo ziet? Ik denk het niet!

Ook in de kerk kunnen we onze “Seele bau-
meln lassen”. We sluiten aan bij onze wortels, en 
nemen de tijd om na denken over wat ons be-
weegt, vinden troost als we die nodig hebben en 
vriendschappen die veel meer zijn dan facebook 
friends. Juist in een wereldstad als Berlijn is zo-
iets heel veel waard.                                                                                

Jeanine Daller

dereizigers, die ons wegwijs maakten. Zij legden 
ons vriendelijk uit, dat de Ringbahn in twee te-
gengestelde richtingen verkeert, en dat we maar 
mooi moesten blijven zitten. We zouden dan 
vanzelf wel in Halensee aankomen. Toen wij uit-
eindelijk Halensee naderden, hadden wij inmid-
dels heel de stad Berlijn omcirkeld. Na onze on-
geplande Sightseeing kwamen wij vlak voor de 
preek de kerk binnen. Liturgisch gezien te laat, 
maar calvinistisch bekeken nog net op tijd! Intus-
sen ben ik sinds een half jaar predikant van de 
kern Berlijn. En gelukkig al heel wat wegwijzer 
in Berlijn! De kerk weet ik op mijn duimpje te vin-
den. En ook bij een aantal gemeenteleden ben ik 
inmiddels goed terecht gekomen. De speurtocht 
door Berlijn van toen herinnert mij er evenwel 
steeds weer aan, hoe de Nederlandse Gemeen-
te zoekende en vragende mensen wegwijs mag 
maken. Op de zoektocht door het leven zoiets 
als een wegwijzer mag zijn...

 
Rens Dijkman-Kuhn

die seele Baumeln lassen mooie momenten

Jan Herman Markus en Ingeborg

Wegwijs in Berlijn...
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Weet u nog, dat we ons vijfjarig bestaan vier-
den? De gemeentezaal rijkelijk versierd. De 
kerkzaal zelf even sober als altijd. Jan Herman, 
de organist sinds jaar en dag, oefende zoals ge-
woonlijk nog even zijn altijd onvolprezen eigen 
gecomponeerde stukjes voor de Musica Pro 
Deo. Er was een gezellige sfeer. Altijd Anique 
die mee hielp en Jan, en Anneke, Attie was er 
vast ook en meneer en mevrouw Hoheisel. Jan 
B. en Hanneke G., Truus B., Marlies. Ach, wie 
waren er niet!? Ineens stopte de muziek abrupt. 
Jan Herman vloog de gemeentezaal binnen: er 
komen vlammen uit het dak! Ik riep enthousiast 
dat het Pinksteren was geworden. Helaas. Het 
verhaal van Pinksteren vertelt niet over rookont-
wikkeling. En die was er toch wel degelijk! En wat 
er toen gebeurde, vergeet ik niet snel: Jan Her-
man bedacht zich geen moment en vloog met 
gevaar voor eigen leven de kerkzaal in om de 
grote historische Bijbel die daar op de altaarta-
fel ligt te redden. Zo geschiedde. De brandweer 
bluste niet lang erna de brand die was ontstaan 
door kortsluiting in het dak. De dienst hielden we 
daarna in de versierde gemeentezaal. Ds. Bas 
Oosterbroek ging voor. Daarna was er een fees-
telijk samenzijn. 

Als oud-predikant van de Neder-
landse kerk in Berlijn is het mij een 
groot genoegen iets te schrijven 
in dit jubileumboekje. Er zijn in het 
(kerkelijk) leven van die momenten 
waarop je stil moet staan bij een 
periode die achter je ligt, juist met 
het oog op de tijd die voor je ligt. Je 
vraagt je dan af, hoe wij ons verle-
den zó kunnen duiden dat wij op een 
vruchtbare manier verder kunnen 
de toekomst in. Wellicht wijzen de 
bijdragen in dit boekje een richting.

Beelden en herinneringen uit de afgelopen 15 
jaar kunnen soms pijn doen en diepe gevoe-
lens   oproepen. Er zijn er ook die ons blij ma-
ken en moed geven. Beide dienen genoemd te 
worden en horen bij het verhaal van de Neder-
landse kerk. De lach en de traan. Om te begin-
nen, we hebben in ‘mijn’ periode veel gelachen. 
En dat kwam omdat we met zo’n bontgekleurd 
gezelschap waren als Nederlandse gemeen-
schap, met mensen die zo verschillend en met 
zo’n uiteenlopende blik in het leven stonden, dat 
men met elkaar een boeiend en inspirerend ge-
heel vormde. En naast het serieuze van het ge-
loof, dat ons bond, speelde er ook telkens humor 
doorheen.

Dat was en is de charme van deze gemeen-
schap van ‘vogels van zeer uiteenlopend plui-
mage’. Er gebeurde altijd wel iets (lachwek-
kends). Daar kwamen nog eens de externen bij, 
die kleur gaven, bijvoorbeeld de Nederlandse 
school, de ambassade, studenten en professo-
ren, journalisten, ‘Berlijnse Avonden’.

Toch zal één gebeurtenis, een pijnlijke, mij al-
tijd bijblijven, de aanslag in Berlijn.  Op de avond 
van 19 december 2016 belden al mijn kinderen 
mij op om te vragen of ik niet spontaan (want 
ze kenden me!) de kerstmarkt had bezocht. Ze 
haalden opgelucht adem toen ze hoorden dat 
mij niets was overkomen.

Zoveel jaren later is het mooi te realiseren dat 
de geestkracht van de gemeente niet is uitge-
doofd. Want eerlijk is eerlijk: het was toch een 
moeizame tocht soms met elkaar! Dan was het 
maar eilandjeswerk met dat kleine clubje men-
sen, ook al deden we mooie dingen. De doden-
herdenking in Sachsenhausen, gesprekken 
voeren rondom thema’s als “De kerk onder het 
hakenkruis”, de kunstavonden georganiseerd 
door Detlef. En weet je nog dat we gingen pan-
nenkoeken bakken op de Tag der Oecumene op 
de Alexanderplatz? En dat we werden uitgeno-
digd voor de Reformatorische Dampferfahrt met 
de Französische Dom? Anique die een avond 
organiseerde over haar werk in de landbouw. 
Wat hebben we mooie gesprekken gevoerd met 
elkaar en met elkaar meegeleefd. 

Zo zie je maar. Nu is er alweer het volgende 
jubileum! Toe maar! En zo leuk, ik lees in de 
nieuwsbrief namen van mensen die ik niet ken. 
Zo gaat dat. Als de Heer het huis niet bouwt, te-
vergeefs zwoegen de bouwers eraan. Je weet 
niet altijd  precies waar je mee bezig bent. Huis 
bouwen? Het lijkt eerder een klein hutje! Is dat 
niet ambitieus? Misschien moeten we genoegen 
nemen met een fundament dat niet afkomt. Wie 
zal het zeggen? 

Ds. Hanneke Allewijn

19 december 2016 reden namelijk dood en ver-
derf het leven binnen te midden van een zee van 
licht. Lichamen werden verwoest, zielen ver-
splinterd. Duisternis overviel een samenleving.  
Ineens was sprake van ‘verzonken licht’ in plaats 
van ‘vrolijk licht’ van de kerstmarkt rond de Ge-
dächtniskirche. Twee dagen later hielden wij 
onze jaarlijkse Nederlandse Kerstzang voor alle 
Nederlanders en anderen, waarmee we in 2015 
van start gingen. Het werd een zingend protest 
tegen het donker van het drama van Berlijn.

Een jaar later kwam er een monument met een 
scheur als symbool, die het spoor van geweld  
volgt over de Breitscheidplatz tot de trappen van 
de kerk. In de scheur zie je een bronzen vulling 
met een gouden legering, symbool van helende 
kracht, die de kloof tussen mensen overbrugt. 
Nadat buiten de muur van de kerk de doden her-
dacht waren, zochten we binnen de muur naar 
hoop en kwamen uit bij de symboliek van het 
monument en van kerst. Op de betekenis hier-
van, dat we ons niet prijsgeven aan de duister-
nis van cynisme, rancune en machteloosheid, 
die het leven aantasten en schraal maken. Het 
maakt zichtbaar en duidelijk dat voor het leven 
van mens en maatschappij bepalend is of wij 
blijven steken in de scheur, in denkbeelden, die 
angst en geweld met zich meebrengen, of dat 
we leven in het licht de duisternis voorbij. Zo pro-
beert de Nederlandse kerk present te zijn in de 
samenleving.

ds. Wim in ‘t Hout

alWeer een juBileum! omgaan met Beelden en herinneringen

Jeanine, Rens, Hanneke en Detlef

Ds Wim in ‘t Hout, Milena, Aloyse, Artine, Benjamin en Venya
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Waarom ik meedoe

Ik ben in 1976 naar Berlijn gekomen om als so-
ciaal werkster in het Hendrik Kraemer Huis (an-
nex „ pastorie“)  te werken. Daar heeft Bé Ruys 
meer dan 40 jaar van haar leven de Nederland-
se Oecumenische Gemeente in Berlijn geleid.

Mijn rol was, naast de organisatie van de huis-
houding: bejaarden- en kinderwerk (zowel in West- 
als in Oost-Berlijn), huisbezoeken en het leiden 
van de Nederlandse avonden. Ik deed dit drie jaar 
lang, maar omdat ik daarna in Berlijn bleef wonen, 
bleef ik vrijwilligerswerk doen. Ik deed mee met 
het nieuwe initiatief, omdat ik een brug wilde vor-
men tussen de NÖG en de nieuwe Nederlandsta-
lige kerk. Ik kon me echter alleen beperkt inzetten, 
omdat ik al in twee andere gemeentes actief was, 
namelijk vrijwillig in de NÖG en beroepsmatig in de 
Evangelische Martha Gemeinde.

Ook al kon ik niet zo vaak aanwezig zijn, toch 
heb ik persoonlijk in de loop van deze 15 jaren 
mooie ogenblikken in de Nederlandse kerk be-
leefd, zoals bijvoorbeeld de doop van Cynthia, 
verschillende diensten, mooie gesprekken, ge-
zellige samenkomsten, muzikale highlights en 
meer dan eens ook een weemoedig afscheid.

Ik hoop, dat de Nederlandse kerk nog veel ja-
ren verder zal kunnen gaan, gedragen door 
mensen die samen op weg willen zijn naar het 
goede leven, geïnspireerd door het Woord, sterk 
en oprecht in het voetspoor van Jezus en gebor-
gen in Gods liefde.

Els van Vemde

Waarom ik meedoe

In het voorjaar van 2002 kwam ik naar Ber-
lijn om aan mijn proefschrift te werken. Het le-
ven hier beviel, en bevalt, mij goed. Als grootste 
gemis voelde ik het ontbreken van Nederlands-
talige kerkdiensten, en ik miste het zingen van 
psalmen. Het organiseren van een Nederlandse 
dienst is echter alleen niet te reali seren, maar ik 
nam mij toen al voor beschikbaar te zijn als an-
deren een beroep op mij zouden doen. Dit mo-
ment kwam in 2004 toen Bas Oosterbroek naar 
Berlijn kwam met het doel hier een Nederland-
se kerk te stichten. Hij maakte daarvoor gebruik 
van de kaartenbakken van het Hendrik Kraemer 
Huis, waar hij ook mijn naam had aangetroffen. 
Het Nederlandstalig kerkelijk leven kon weer 
van start gaan, er ontstond weer een gespreks-
kring en de kern Berlijn raakte steeds meer ge-
integreerd in het Berlijnse (kerkelijk) leven. Eén 
van mijn mooiste ervaringen was toen ik als 
ouderling van dienst mijn eigen vader, dr. Rein 
Fernhout, de kerk in mocht brengen om daar als 
gastpredikant een dienst te leiden.Waarom ik weer meedoe?

Omdat Kerk voor mij Mensen betekent, MEN-
SEN, méér dan Bijbel enzo. De nieuwsbrieven 
van Jeanine prikkelen mij, Ries’ spannende 
Paaspreek inspireerde mij en met Rinske erbij 
is het flikkerende vlammetje vuur geworden. De 
Heilige Geest kwam over mij.

Het begon indertijd met Hanneke Allewijns pre-
ken die vaak pareltjes waren, wist Ingeborg B. 
mij met háár geloofsbeleven te boeien, ontmoet-
te ik nóg een paar leuke mensen en was het uit-
eindelijk Meike Wächter, Pfarrerin van de Fran-
zösische Kirche, die mij deed terugkeren naar 
het geloof van mijn kinder- en jeugdjaren.

Dat geloof is geworteld in RK-grond, maar is 
in de loop der tijd uitgemond in het protestant-
se geloof. Daar ben ik heel blij mee en zoals ge-
schreven: met de hierboven genoemde mensen, 
met de Kernraad Berlijn in haar geheel, voel ik 
mij vrij, voel ik mij veilig, voel ik mij thuis.

Grote groet aan allen die dit lezen,
Attie M. Caspers

Waarom ik meedoe

Eind april 2005 viel ik met mijn neus in de boter: 
bij de koninginnedagreceptie van de Nederland-
se ambassade kreeg ik de uitnodiging in handen 
voor de eerste kerkdienst van wat nu de Neder-
landse gemeente in Berlijn is. Ik ben erheen ge-
gaan en eigenlijk nooit meer weggegaan, ik kom 
er nog steeds heel graag als ik in Berlijn ben. Ook 
Schakel-Kontakt heeft al jarenlang een warme 
plek in mijn hart. Waarom ik altijd bij de kern Ber-
lijn en de NKiD betrokken gebleven ben?

• Omdat mij door de jaren heen altijd weer geble-
ken is, hoe belangrijk het is om kerkdiensten in 
de eigen moedertaal te kunnen bijwonen.

• Omdat in de NKiD diverse geloven goed op 
hetzelfde kussen blijken te passen.

• Omdat ik er vrienden gevonden heb.
• Omdat ik altijd weer het bewijs zie, hoe (de 

inzet voor) de Nederlandse Kerk in Duitsland 
gewaardeerd wordt.

En bovenal omdat ik heel trots en blij ben dat 
de Berlijnse gemeente, ook na twee ‘predikant-
loze tijdperken’, nog steeds springlevend en ac-
tief is! Een kleine kerk kan groot zijn in kerk-zijn 
en geloofsbeleving. Daarom dus...!

Lieve Berlijnse NKiD-ers, van harte gefelici-
teerd met het 15-jarig jubileum en nog vele goe-
de en vruchtbare jaren toegewenst!

Marjolein Kranse

Nu, vijftien jaar later, bestaan wij nog steeds. 
Een reden tot dank aan Hem die dit heeft mo-
gelijk gemaakt. Dank ook voor de zegeningen 
die wij in de afgelopen jaren mochten ervaren, 
al waren de tijden niet altijd gemakkelijk. Wij mo-
gen erop ver trouwen dat deze zegen ons niet 
verloren gaat en dat ook in de toekomst Neder-
lands talig kerkenwerk in Berlijn mogelijk zal blij-
ven.

Jan Fernhout
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Bij mijn eerste bezoek stopte ik niet bij de sa-
lontafel. Dat durfde ik pas de volgende maand. 
Bij die gelegenheid werd mij door de dominee  
gevraagd of ze mij een huisbezoek kon brengen. 
Daar was niets mis mee. Dus de Nederland-
se gemeenschap had me “verslaafd”. Ik nam 
slechts sporadisch actief deel aan het gemeen-
schapsleven. Toen er weer een predikantswis-
seling moest komen, werd mij gevraagd het 
ambt van „ceremoniemeester“ over te nemen bij 
de introductie van de nieuwe dominee. Ik werd 
de contactpersoon voor ds. Wim in ‘t Hout. Hij 
vroeg me om lid 
te worden van 
de Kernraad. Ik 
heb veel contac-
ten in Berlijn die 
ik graag bereid 
was te gebruiken 
voor de gemeen-
schap. Maar mijn 
voorwaarde was,  
dat ik geen Ne-
derlands hoefde 
te schrijven. In 
der Not frisst der 
Teufel bekanntlich Fliegen en ik werd lid. Omdat 
ik de oudste was, werd ik ook voorzitter. Naar 
mijn beste weten en overtuiging probeer ik het in 
te vullen en de gemeenschap van dienst te zijn.

Detlef Gaastra

Waarom ik meedoe
Toen ik 1974 naar Berlijn kwam, was ik graag 

in het Hendrik Kraemer Huis. Ik nam deel aan 
discussies en voelde me er bij een kopje koffie 
(nescafé) ‘s avonds, zoals dat nu eenmaal in Ne-
derland gebruikelijk is, thuis. Bé was hartelijk en 
haar engagement was spannend. Ze was ook 
een voorbeeld voor me.Toen ik zelf predikante 
werd, eerst vicaris in 1975, 1977 in vaste dienst 
van de Evangelische Kirche, kwam ik nog wel, 
maar later kon ik door de volle baan en de kinde-
ren niet meer veel tijd vrijmaken voor de NÖG. Ik 
bleef verbonden met de taal, wat belangrijk voor 
me was. Het idee, Nederlandstalige diensten in 
Berlijn mee te kunnen beleven, vond ik gewel-
dig. Zo was ik van begin af aan betrokken bij het 
ontstaan van de kern. Ik bleef diensten doen, 
kon voorgaan en vond het uitermate spannend 
in mijn moedertaal te kunnen preken. Ook de 
kringen en de gesprekken over politiek, cultuur, 
kunst en bijbel vond en vind ik belangrijk. Dus ik 
blijf verbonden met de kern Berlijn en ben dank-
baar, dat Rens nu de touwtjes in handen heeft 
samen met Jeanine en Detlef! Bedankt!

Truus Baas

Waarom ik meedoe
Dit komt mede door mijn levensverhaal, dat 

hier een ondergeschikte rol speelt. Ik ben tot 
mijn zevende in Friesland opgegroeid en heb 
daar op een christelijke school gezeten. De 
koers was uitgezet. Ik ben sinds 1969 verbon-
den met Berlijn. Het was onvermijdelijk dat mijn 
paspoort regelmatig moest worden vernieuwd. 
In de wachtkamer van het consulaat lag een 
brochure van de Nederlandse gemeenschap 
in Berlijn, wat mijn interesse wekte. Ik dacht bij 
mezelf: “Ik kan er uit nieuwsgierigheid naar toe.” 
Blijkbaar ideaal voor mij, want ik kan een kerk-
bezoek combineren met het opfrissen van mijn 
(rudimentaire) taalvaardigheid.

Waarom ik meedoe

De Nederlandse Kerk in Berlijn is voor mij een 
bijzondere plek om met het geloof in mijn moe-
dertaal bezig te zijn. De diensten lijken op de 
diensten waarmee ik in Nederland ben opge-
groeid en dat geeft toch een vertrouwder gevoel 
dan de Duitse Evangelische Kirche.

Daarnaast is het voor mij een unieke mogelijk-
heid om met mijn dochter Juliana (4,5) en mijn 
zoon Willem (1), zowel bezig te zijn met de kerk 
als met de Nederlandse taal. Ik sla hier dus twee 
vliegen in één klap. Het enige nadeel is dat voor-
al mijn dochter Juliana nog niet zo van stilzitten 
houdt en ik soms wat afgeleid ben tijdens de 
dienst. Gelukkig zorgt Jeanine vaak voor een 
kindernevendienst zodat ik toch nog geconcen-
treerd naar de preek kan luisteren.

Hoewel we een kleine gemeente zijn, zorgt 
juist dit voor een groot gevoel van saamhorig-
heid. De bezoekers zijn van verschillende leef-
tijden en verschillende komaf, maar iedereen 
vindt er toch zijn eigen plek. Hierdoor kom ik in 
contact met mensen die ik normaal gesproken 
minder snel tegenkom en dat vergroot mijn hori-
zon. Ik kijk dan ook elke maand weer uit naar de 
derde zondag.

Hendrik Schreuder Hendrik, Sabine, Juliana en Willem
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Wat een gekke vraag! Mensen zijn toch geen 
bomen? Nou, een beetje lijken we toch op el-
kaar. We groeien, bloeien en dragen vrucht! 
Boswachter Peter Wohlleben zegt: als ik een 
boom was, dan was ik een beuk: dat is de boom 
die vroeger het meest voorkwam in Duitsland. 
En welke boom kies jij?

In het park bij Schloss Charlottenburg in Ber-
lijn staan prachtige bomen. Sommige daarvan 
zijn heel oud. Eikenbomen kunnen soms wel 500 
jaar oud, en zo’n 35 tot 40 meter hoog worden. 
Dat is wel heel wat ouder en langer dan jij en ik 
ooit zullen worden! Maar in het park zijn ook klei-
ne, dappere, jonge bomen die nog maar net aan 
hun nieuwe leven begonnen zijn. Als in augus-
tus de eikels uit de boom beginnen te vallen, kan 
het zijn dat er een klein boompje direct naast de 
moederboom opgroeit. Of zullen we vaderboom 
zeggen? Het grappige is dat de eikenboom va-
der en moeder tegelijk is: zowel vrouwelijke als 
mannelijke bloemen komen op dezelfde boom 
voor.

Waartoe dienen bomen eigenlijk? Het belang-
rijkste is dat ze de zuurstof verzorgen die we ina-
demen om te kunnen leven. Maar ze geven ook 
voedsel aan dieren: wilde zwijnen en varkens 
zijn dol op eikels bijvoorbeeld. En het hout van 
eikenbomen gebruiken we om meubels te ma-
ken en houten balken voor het dak van huizen. 
Bomen geven ons ook schaduw, en 
dat maakt wandelen in het bos zo 
fijn! De eik wordt wel de koning 
van het bos genoemd omdat hij 
zo stevig en duurzaam is.

kinderpagina

als ik een Boom Was, dan Was ik een...

Sommige eiken hebben een heel bijzondere 
betekenis. Bijvoorbeeld de eik in Wittenberg, 
die ons herinnert aan de grote hervormer Maar-
ten Luther. Luther was priester, theoloog en mu-
sicus, maar had ook veel kritiek op de kerk. In 
1520 (nu 500 jaar geleden) had de paus hem 
per brief gevraagd zijn kritiek in te trekken. Maar 
Luther weigerde en verbrandde de brief in het 
openbaar op de plek waar nu de eik staat. Jam-
mer genoeg is de Wittenbergse eik niet de oor-
spronkelijke eik uit de tijd van Luther, want die 
werd in 1813 omgehakt, maar een nieuwe eik uit 
1830 siert de plek.

Sommige kerken hebben een eikeltje van deze 
boom meegenomen en zelf een Luthereik ge-
plant bij hun eigen gebouw, ter ere van Maarten 
Luther. Dit jaar hebben wij ook een eikeltje ge-
plant, van de Luthereik bij de Evangelische Kir-
che in Ferch, bij Potsdam. We hopen dat er een 
mooie eikenboom uit groeit. Misschien mogen 
we die bij de kerk planten.

Met eikels zijn ook veel leuke dingen te doen. 
We kunnen ze niet eten, maar we kunnen wel ei-
kelmannetjes maken. Of een eikelketting?
Zie de beschrijving op deze website: www.
ladylemonade.nl/knutselen-met-eikels-herfst/

Jeanine Daller
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