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Beste lezers!
‘Alles heeft 

zijn tijd’ is het the-
ma van dit num-
mer van Scha-
kel-Kontakt. Ik 
moet u om te be-
ginnen mijn ex-
cuses aanbieden, 
aangezien het met 
de voorbereidings-

tijd voor deze Schakel deze keer  helaas nogal 
uit de hand gelopen is, dat heeft u ongetwij-
feld gemerkt. Dit had met allerlei dingen te 
maken, die helaas ongunstig in elkaar gre-
pen. Ik zal niet beweren dat wat er in Scha-
kel-Kontakt staat tijdloos is, maar gelukkig 
is het niet zo dat u door de vertraging in dit 
nummer alleen maar achterhaalde informa-
tie zult lezen, integendeel.

Behalve de meditatie van Rens Dijk-
man, die in zijn geheel over het be-
grip ‘tijd’ gaat, komt dit thema op 
heel wat plaatsen in de bijdragen 
terug. De kernen blikken natuur-
lijk zoals gewoonlijk vooruit naar 
wat er in de planning staat. Ook 
al speelt de corona(tijd) ons nog re-
gelmatig parten, gelukkig zijn er weer 
voorzichtig kerkdiensten en kringavonden 
mogelijk.

Zoals beloofd kunt u deze keer ook de twee-
de helft van de vele herinneringen aan ds. 
Kees den Hertog lezen – zijn tijd met ons 
en onze tijd met hem was helaas veel te snel 
voorbij.
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Het interview vind ik altijd weer leuk om 
te lezen, aangezien onze kerk uit zoveel ver-
schillende mensen, gezichten, verhalen be-
staat. Deze keer is het woord aan Dustin 
Lindtner, die bij de kernen Balje en Schwei 
betrokken is, en de tijd nam om zichzelf de 
Nederlandse taal bij te brengen – chapeau!

Het Liedboek bevat teksten voor en uit alle 
tijden – Jan Adriaanse lichtte er weer een 
prachtige tekst uit en schreef een toelichting.

Brieven zijn van alle tijden – we kregen een 
aantal heel bijzondere toegestuurd van Wil-
lemina Ebbink uit de kern Balje. En Detlef 
Gaastra uit Berlijn schreef zijn weg vanuit 
zijn geboortedorp in Friesland naar de Ne-
derlandse Kerk in Duitsland op. Het werd 
een lang verhaal, maar gelukkig hebben we 
de tijd (en de mogelijkheid) om de tekst over 
meerdere Schakels te verspreiden. Evenals 

de brieven van Willemina Ebbink trou-
wens. Ook de kinderpagina deelt 

mee in het thema, die gaat na-
melijk over de tijd van het 
jaar waarin we ons bevin-
den, de herfst.

Het moderamen schetst 
o.a. de situatie voor de komen-

de tijd, waarin het zoeken naar 
een oplossing voor de financiële situatie van 
de NKiD belangrijk en noodzakelijk blijft. 
En daarbij gaat tevens de hernieuwde op-
roep om iets van uw tijd aan de kerk te beste-
den: het moderamen zoekt namelijk op kor-
te termijn versterking. Denkt u er eens over 
of het iets voor u is? En vraagt u vooral om 
nadere informatie als u wel zou willen mee-
werken, maar eigenlijk niet goed weet waar 
u aan begint.

En tenslotte ontvingen we van Edward Re-
meyn uit de kern Hamburg een mooie co-
lumn, waarin hij  uitlegt dat wij niet alleen 
tijd nodig hebben voor alles wat ons bezig 
houdt, maar vooral ook regelmatig stilte. 
Neemt u het advies vooral ter harte!

Hiermee heb ik u hopelijk ondanks de 
vertraging nieuwsgierig gemaakt naar de 
inhoud van deze Schakel. Ik wens u veel 
leesplezier toe en beloof u dat de voorberei-
dingstijd voor het volgende nummer zich 
weer binnen de planning zal houden.

Tegen de tijd dat dit blad bij u op de mat 
valt, zijn we al haast weer zover dat er kopij 
kan worden aangeleverd voor de volgende 
editie. Het zal u hopelijk niet ontgaan zijn, 
dat er in dit nummer heel wat persoonlijke 
bijdragen uit diverse kernen staan. Mag ik 
u uitnodigen om ook eens in de pen te klim-
men?

Hartelijke groet en graag
tot de volgende uitgave,

Marjolein Kranse
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INTERVIEW

Wanneer ben je bij de Nederland-
se Kerk betrokken geraakt?

Dat is eigenlijk op een bijzondere manier 
gebeurd. Via een foto van de kerk van Balje 
in de krant, waarbij vermeld werd dat er in 
Balje ook Nederlandstalige diensten werden 
gehouden. Dat heeft mijn interesse gewekt. 
Ik ben eerst in Schwei bekend geraakt. La-
ter ben ik ook in Balje gekomen en bespeel 
ik daar regelmatig het orgel en verricht ik 
kostersdiensten. Eigenlijk woon ik halver-
wege Balje en Schwei. Op TV zag ik destijds 
de dienst in Delft bij de inzegening van het 
huwelijk van prins Friso en Mabel, waar ds. 
Carel ter Linden voorging. Dat heeft bijge-
dragen aan mijn interesse in Nederland en in 
het kerkelijk leven daar en in de loop van de 
tijd ben ik verschillende keren in Nederland 
geweest en heb daar diensten bijgewoond. 
De Nederlandse taal heb ik me zelf eigen ge-
maakt door middel van boeken en CD’s.

Een bijzonder verhaal, Dustin! Wat is 
jouw achtergrond eigenlijk?

Ik ben in Loxstedt opgegroeid (en daar 
woon ik nog steeds) en hoorde bij de Luther-
se gemeente in Loxstedt. Als kind was ik be-
wust met het geloof bezig en voelde me thuis 
in de Reformierte Kirche. Eerst in Ringstedt, 
waar ik ook ‘konfirmiert’ ben, later in Bre-
merhaven. Ik ben lid van de Reformierte Ge-
meinde Bremerhaven. Naast mijn inzet in 
de kerngemeenten van Balje en Schwei ga ik 
soms ook voor in de diensten in Loxstedt of 
Dedesdorf en ik ben koorleider en organist in 
verschillende kerken in de omgeving. In het 
dagelijks leven werk ik als ‘Erzieher’ in het 
onderwijs aan jonge kinderen.

Ik merk dat je op allerlei manieren 
bij de kerk en het geloof betrokken 
bent. Wat spreekt jou aan in de Ne-
derlandse Kerk?

Omdat ik erg geïnteresseerd ben in Neder-
land is het in de eerste plaats natuurlijk het 
gebruik van de Nederlandse taal en de moge-
lijkheid om met elkaar in gesprek te zijn over 
het geloof. Misschien wat dat laatste betreft 
is het ook het karakter van de Nederlandse 
Kerk dat Nederlanders wat informeler zijn 
en dat de contacten op een andere manier 
verlopen dan ik elders vaak meemaak. Wat 
voor mij persoonlijk ook belangrijk is, is dat 
we als Nederlandse Kerk staan in een Her-
vormde (Reformierte) traditie. Dat betekent 
dat het zingen van de Psalmen (naast de an-
dere liederen natuurlijk) een eigen rol speelt. 
Daarnaast ook dat de preek een belangrijke 
plek heeft. De preek is voor mij een wezenlijk 
onderdeel van de dienst.

WE STAAN IN EEN HERVORMDE TRADITIE
Gesprek met Dustin Lindtner uit Loxstedt

Wat is voor jou belangrijk bij de 
preek?

In de eerste plaats natuurlijk dat de tekst 
van de Bijbel wordt uitgelegd en de betekenis 
ervan aan de orde komt. Daarnaast vind ik 
het ook belangrijk dat ik er iets van kan mee-
nemen naar huis en voor de komende week. 
Dat de boodschap ook een link heeft naar het 
alledaagse leven voor mensen in het hier en 
nu. Zelf probeer ik dat ook te doen in de dien-
sten waarin ik voorga.

Wat vind je belangrijk voor de Neder-
landse Kerk?

Ik ben natuurlijk heel blij dat de Neder-
landse Kerk er is en dat er voor de mensen 
met een Nederlandse achtergrond zo de mo-
gelijkheid bestaat om het geloof te beleven en 
met elkaar in contact te zijn, naast de betrok-
kenheid in de Duitse kerk. Hopelijk wordt er 
een mogelijkheid gevonden om de financi-
ele zorgen te boven te komen. Ik hoop in de 
eerste plaats dat de EKD terugkomt op het 
besluit om de bijdrage aan de Nederland-
se Kerk te gaan stoppen en dat het lukt om 
aan de hoogste leiding van de EKD duidelijk 
te maken wat voor ingrijpende gevolgen dit 
besluit voor de Nederlandse Kerk zal hebben. 
Als dat niet lukt zullen we een weg moeten 
vinden om zonder de EKD ons voortbestaan 
veilig te kunnen stellen.

Dankjewel, Dustin, voor het gesprek!

Jan Adriaanse
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MEDITATIE

Prediker 3:1-15

Alles heeft zijn tijd, schrijft Prediker. “Komt tijd komt raad”, zeg-
gen wij. Of “tijd is geld”. “De tijd heelt alle wonden”, zeggen wij 

ook. En “de tijd gaat zo snel voorbij”. Maar wat is tijd nou eigenlijk 
precies? Wat is immers tijd, schrijft de kerkvader Augustinus uit de 
4e en 5e eeuw in zijn Belijdenissen: Als niemand het me vraagt, dan 
weet ik het; als ik het wil uitleggen aan iemand die me ernaar vraagt, 
dan weet ik het niet.

Wat is tijd? Is de tijd als een rivier die onophoudelijk stroomt? In 
één richting en zonder ommekeer? En is de mens aan haar getijden 
onderworpen? Niet de tijd gaat voorbij, maar jij en ik, dichtte Rutger 
Kopland. Of is de tijd een kringloop van steeds terugkerende gebeur-
tenissen? Het ritme van dag en nacht. De dagen van de week, die 
elkaar opvolgen. En de seizoenen die ons leven ieder jaar opnieuw 
structuur geven. Wat is tijd? Tijd is relatief, ontdekte Albert Ein-
stein. Tijd is geen absoluut gegeven, maar gebonden aan verschillen-
de coördinaten in de natuur. Dat is wetenschappelijk bewezen. En 
zo ervaren wij dat ook subjectief. Soms ver-
loopt de tijd verschrikkelijk traag en lang-
zaam. Wanneer we vol spanning naar iets 
uitkijken of vol zorgen een bericht af-
wachten. Dan weer gaat de tijd veel te 
snel voorbij. Wanneer wij het naar 
onze zin hebben. En hoe ouder 
wij worden, des te sneller gaat 
de tijd voorbij, stellen wij vast.

Alles heeft zijn tijd, schrijft 
Prediker. En hij beschrijft 
vervolgens in zeven paren 
van tegenstellingen, waaruit 
die tijd dan wel bestaat. De 
tijd herhaalt zich, stelt Pre-
diker vast. Zij draait om zich 
zelf. En de wijsheidsleraar 
uit de 3e eeuw voor Christus 
vraagt zich cynisch af: Welk 
voordeel heeft de mens van dat-
gene waarvoor hij zich aftobt? Het 
leven lijkt bij tijden een door God op-
gelegde kwelling, zo stelt hij vast. Niet 
alleen in dit gedicht lijkt Prediker fatalistisch en pessimistisch. Ook 
in andere teksten schijnt hij een nihilist te zijn. En het zal u niet ver-
wonderen, dat Prediker het laatste boek is, dat bij de canonisering 
in de Bijbel opgenomen werd. En toch. Het boek van de wijsheids-
leraar, die een zoon van David genoemd wordt, heeft wel een plaats 
gekregen in de Bijbel. En gelukkig maar. Ik ben er blij om. Want het 
boek neemt onze ervaringen van levenstijd wel degelijk serieus. De 
Nederlandse theoloog Nico ter Linden noemt Prediker een rand-
figuur. En, zo stelt hij, juist randfiguren zijn voor de kerk het boei-
endst. En ik denk dat hij gelijk heeft. Omdat randfiguren uitdagen en 
verder denken. Prediker denkt verder. En daagt uit. In Godsnaam.

Als wijsheidsleraar in de Grieks-Hellenistische tijd behoort het tot 
zijn vak, de filosofische wereld te doorlichten en te reflecteren. En 
zo neemt Prediker of Kohelet, zoals zijn eigenlijke naam of functie 
luidt, de gedachten over de tijd uit zijn tijd op. De tijd als kringloop. 
Als een gebeuren van komen en gaan, waaraan de mens onderhe-
vig is. Deze tijd is berekenbaar. Zoals wij onze horloges gebruiken. 
De Grieken noemen deze tijd Chronos. Berekenbare tijd. Je kunt 

er de klok op gelijk zetten. Dat het zomer wordt. Of dat er gebaard 
wordt. Dat er oorlog uitbreekt. Of misschien ook wel, dat er een virus 
van de dieren op mensen overgaat. Of dat er overstromingen kun-
nen plaatsvinden. Berekenbare tijd. Vastgelegd. Wat is, was er reeds 
lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest. De kringloop van het le-
ven.

En wat anders blijft er voor de mens over, dan zich dan maar tegoed 
te doen aan eten en drinken. Kortom, als iemand eet en drinkt en het 
goede geniet bij zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods, schrijft Pre-
diker. Wanneer het leven vastgelegd en zwoegen is, geniet dan ten-
minste van dat, wat er nog overblijft, om van te genieten. Dat klinkt 
voor protestantse of calvinistische oren wellicht bevreemdend. 
Maar het staat er wel. In de Bijbel. En het is uitgerekend de theoloog 
en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer, die er in zijn brieven en aan-
tekeningen uit de gevangenis op wijst, dat wij niet vromer moeten 
zijn dan God zelf. Want dat, wat er aan goeds is, is een gave van God. 

Maar is dat het dan? Is dat de boodschap van 
Prediker? Nuchter, pragmatisch, berus-

tend, maar uiteindelijk weinig hoopge-
vend!?

In bijzonder spreken-
de beelden beschrijft de 
Nederlandse theoloog en 

dichter Hans Bouma, hoe 
Prediker zelf geen genoegen 
wil nemen met de kringloop 
van de tijd. Hoe hij tijdens 
zijn colleges al peinzend 
de voorstellingen keert en 
wendt en draait. Om dan bij 
een uiterst spannende ge-
dachte uit te komen. Zijn het 

de woorden en klanken van 
de eeuwenoude Psalmen, die 

in hem opstijgen? “Mijn tijden 
zijn in uw hand” getuigt Psalm 31. 

En “Zijn liefde duurt in eeuwigheid” 
belijdt Psalm 118. Zijn het de woorden 

en klanken van die eeuwenoude Psalmen 
die in hem beginnen te zingen? Want Prediker breekt de kringloop 
van de tijd ineens open. En waar zijn tijdsgeest in de cirkel van de 
tijd vastloopt, daar getuigt hij plotseling: God zoekt weer op, wat 
voorbijgegaan is.

God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. Dat betekent, dat God 
erop terug komt, vertaalt Hans Bouma deze verrassende woorden. 
God komt erop terug. Op het verleden van de wereld. Maar ook op 
mijn verleden. Op datgene, wat er gebeurd is. God komt erop terug. 
Niet om het zo te laten staan, maar om ons verleden uit de vergetel-
heid te verheffen. En uit de zinloosheid.

God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. Om te zien, wat er aan 
angst en schuld op aarde en in ons bestaan was. En dan te vergeven 
en te helen. Maar ook om te zien wat er aan vertrouwen en liefde in 
de wereld en in ons leven was. En dan dit vertrouwen en deze liefde 
tot bouwstenen van de toekomst te maken. Want als en wanneer God 
het verleden opzoekt, dan kan het niet anders, of Hij doet dat met 
het oog op de toekomst, die Jezus later Gods Koninkrijk zal noemen.

ALLES HEEFT ZIJN TIJD
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God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. 
Dat betekent, dat wij niet aan een eeuwi-
ge kringloop van de tijd overgeleverd zijn, 
maar aan een eeuwige God, die deze we-
reld en ons mensen in de ruimte van de 
toekomst stelt. God staat boven de kring-
loop van de tijd. Of, zoals Augustinus het 
formuleerde: De tijd is schepsel. Zij be-
hoort net als wij mensen tot de schepping. 
Vóór de schepping was er geen tijd. De tijd 
is door God geschapen. En als zodanig, 
geen lot of fatum. Maar een kostbare gave 
die ons in onze kwetsbare handen gelegd 
is. En tegelijkertijd ook opgave.

Want hoe gaan wij met de tijd om? Men-
sen kunnen slaaf zijn van de tijd. Dan on-
derwerpen zij zich zelf aan de klok en de 
uren. “Ik heb geen tijd”, zeggen wij vaak. 
En het klopt. Het leven is druk. Maar ei-
genlijk klopt het ook weer niet. Want tijd 
is er wel degelijk. De vraag is alleen hoe 
ik op dat ogenblik die tijd invul. Slaaf zijn 
van de tijd. Dat zijn wij niet alleen wan-
neer wij het druk hebben. Maar ook op die 
momenten, waarop wij ons vervelen. Dan 
leveren wij ons passief over aan het gege-
ven van de tijd. Zonder er actief iets mee 
te doen. Tijd is gave en opgave tegelijk. En 
dan is het zaak om goed te onderscheiden, 
hoe die tijd dan ook ingevuld wordt. Want 
er zijn ogenblikken waarop het juiste doen 
net verkeerd is. Of het verkeerde doen op 
dat moment net juist. Soms kan een leugen 
de waarheid dienen. Of de dood het leven. 
Alles heeft zijn tijd.

De tijd. Stroom en kringloop is zij, zo-
als wij die als zodanig ook ervaren. Maar 
dan wel met een richting, belijdt Predi-
ker. Doelgericht. In een zinvol verband. 
En te midden van de stroom en cirkelgang 
van de tijd is er schijnbaar iets in de mens, 
dat dat perspectief dan ook waarneemt. 
Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, 
schrijft Prediker. De Friese Bijbelverta-
ling gaat nog iets verder: “Hy hat har be-
gryp foar de yvichheid jûn”, vertelt zij. Zo-
als ook Luther de woorden van Prediker 
weergeeft: “Er hat die Ewigkeit in ihr Herz 
gelegt.”

God heeft de mens het besef van eeuwig-
heid in het hart gelegd. Beleven wij onze 
tijd zo, dan verandert zij van Chronos in 
Kairos, zoals de Grieken hoogwaardige 
tijd noemen. Dan verandert zij van bere-
kenbare tijd in vervulde tijd. En schenken 
wij elkaar van die tijd, dan bewegen wij 
ons nu al midden in Gods eeuwigheid.

Rens Dijkman

COMMUNICATIE

“Dag Kees” – “Dag Marja”
Ik kan niet meer overzien, hoeveel te-

lefoontjes en e-mails op deze manier be-
gonnen. In deze communicatie ging het 
hoofdzakelijk om kerkenwerk: voor het 
moderamen, voor de kerkenraad, voor de 
werkgroep en in de correspondentie met 
de EKD. Maar natuurlijk spraken we ook 
over persoonlijke dingen.

Het aanbod van Kees om bij een bepaal-
de gelegenheid een concept te schrijven 
namen wij als mede-moderamenleden 
dankbaar aan. Kees formuleerde uitste-
kend, daar hoefden wij niet veel meer 
aan toe te voegen. En hij was snel – dat 
betekende dat wij in het moderamen in 
deze aangelegenheid snel verder kon-
den werken. Ook was hij altijd bereid om 
onze concepten aan te vullen. Dit was een 
vruchtbare communicatie.

Het is erg jammer dat de bestuursleden 
van de NKiD elkaar zo zelden zien. Dat 
ervaar ik als gemis. Vandaar dat de ont-
moetingen die ik met Kees had, altijd leuk 
waren. Hier leerde je elkaar van een an-
dere kant kennen. Aan de gesprekken bij 
ons thuis denk ik graag terug. De medi-
taties en de gesprekken tijdens de “Wan-
deling met Bijbel en Rugzak” in de kern 
Münster blijven in goede herinnering.

Toen we vorig jaar naar Utrecht moes-
ten vanwege een overleg met de EKD, was 

Kees met de trein naar Münster gekomen. 
We wilden de volgende dag met de auto 
van Münster naar Utrecht rijden. Het was 
een gezellige avond; omdat het zo warm 
was konden we nog vrij lang buiten zitten. 
Er was genoeg tijd om met elkaar over 
“Gott und die Welt” te praten. Na het ont-
bijt de volgende morgen gingen we op weg 
naar Utrecht. Ik reed. We waren de straat 
nog niet uitgereden, toen Kees zijn laptop 
uitpakte en tegen mij zei dat hij nog wat 
moest voorbereiden. Hij heeft van Mün-
ster tot kort voor Utrecht bijna de hele tijd 
gewerkt, we hebben dus tijdens die rit zo 
goed als niet meer gesproken. Gelukkig 
was hij net voor Utrecht klaar, zodat hij 
mij in Utrecht de weg kon wijzen en wij 
ruimschoots op tijd bij het PKN-gebouw 
aankwamen.

Ik mis het, deze gesprekken.
“Dag Kees”

Marja Kretschmann-Weelink

In deze uitgave van
Schakel-Kontakt leest u
het tweede deel van de
herinneringen aan
Kees den Hertog.
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TOEWIJDING
Omgaan met ontworteling

Voor mij horen de indrukwekken-
de, diepzinnige stukken die Kees voor 
Schakel-Kontakt schreef tot de belang-
rijkste onderdelen van zijn bijdrage aan 
de NKiD. Voor het voorjaarsnummer 
schreef hij – vanuit het ziekbed – niet 
minder dan vier stukken. Dat laat duide-
lijk zien hoe belangrijk dit medium ook 
voor Kees zelf was. Het meest onder de 
indruk was ik van een bijdrage die Kees 
in 2018 (nummer 4) schreef over het the-
ma “Waar hoor ik bij?” Daarin ging hij in 
op het gevoel van ontworteling dat ons 
als immigranten in Duitsland soms kan 
overvallen. Het stuk treft naar mijn me-
ning precies de kern van de reden waar-
om de Nederlandse Kerk in Duitsland zo 
belangrijk voor ons is.

Kees schrijft: “Ik zie het als een kans: 
als ik mij ontworteld voel, kan mij dat 
helpen om mijn houvast te zoeken op 
de plaats waar ik écht thuishoor. Het is 
immers zo gemakkelijk om vooral te kij-
ken naar wat ik niet heb, naar wat ik mis. 
Maar dankzij Jezus Christus ben ik bij 
God verankerd geraakt en nu leef ik niet 
langer steeds verder van “die goede oude 
tijd” vandaan, maar juist steeds dichter 
naar de totale vervulling van mijn leven 
toe. Dan kan mijn leven een enorm po-
sitieve uitstraling krijgen, ook al ben ik 
nog zo oud of al moet ik nog zoveel te-
genslag verwerken.”

Het is zeker zo dat Kees deze positie-
ve uitstraling heeft gehad op velen in de 
NKiD en ik ben hem heel dankbaar voor 
zijn inzet en toewijding. Via een online 
dienst van Kees leerde ik ook het lied 
“Ga met God en hij zal met je zijn” ken-
nen. Dat is nu een van mijn favoriete lie-
deren: het drukt in alle eenvoud uit waar 
het in het geloof om gaat. Ik wens zijn fa-
milie en ons allemaal toe dat wij dit ge-
loof mogen vasthouden zodat we Gods 
nabijheid op onze wegen voelen, waar 
wij ook wonen. Moge Kees in vrede rus-
ten.

Jeanine Daller, kern Berlijn

IVRIET
Natuurlijk had ik als AK-gedelegeerde 

Kees al een paar keer op de AK-vergade-
ringen persoonlijk ontmoet. Maar mijn 
mooiste herinnering aan hem is, toen 
hij in 2018 alle kernen van de NKiD be-
zocht om het beleidsplan 2019-2022 te 
bespreken. Daarbij wilde hij ook in de 
kerkdiensten voorgaan. Dat was voor 
ons in Keulen en Düsseldorf een gun-
stige gelegenheid, omdat het de tijd van 
de vacature West was, en zo konden we 
hem een datum in augustus, de derde 
zondag in de maand, waarop altijd onze 
maandelijkse kerkdiensten vallen, aan-
bieden. En hij accepteerde, hoewel de 
datum precies in zijn gewone vakantie-
tijd viel. Maar aangezien hij in dat jaar 
wegens verhuizing niet op reis kon, was 
het geen probleem.

Hij kwam zaterdagavond per trein 
naar Keulen. Het was een warme zomer-
avond, we troffen elkaar in een Biergar-
ten en bij goed eten en witbier hadden we 
goede diepgaande gesprekken, meestal 
over theologische en kerkelijke thema’s. 
Bijvoorbeeld over waarom ik als Duit-
se lid van de NKiD was, ervaringen met 
verschillende gemeentes, etc. Het was zo 
inspirerend en ik kreeg veel stof tot na-
denken. Ergens heb ik toen verteld, dat 
ik in mijn jonge jaren eens een jaar in 
Israël in een kibboets gewoond had en 
daar Ivriet (modern Hebreeuws – red.) 
geleerd had. En dat ik later met mijn be-
scheiden kennis van de Hebreeuwse taal 
geprobeerd had de Tenach te lezen (na-
tuurlijk met de Duitse vertaling erbij) en 
inmiddels tot Habakuk gekomen was. 
En Kees zei: “Nou, dan zul je de rest ze-
ker ook nog halen.” Ik had altijd gedacht, 
dat ik hem dat op een dag verheugd zou 
kunnen melden. Maar er waren altijd zo-
veel andere dingen te doen, ik ben niet 
goed opgeschoten met lezen en had ge-
dacht nog tijd genoeg te hebben. Maar 
helaas was dat niet het geval ...

Terug naar augustus 2018. Op zondag 
was Kees eerst voorganger in Düsseldorf 
en ‘s middags bij ons in Keulen. Het was 
weer een mooie zomerdag, en hij was 
zo vrolijk, omdat alles goed gegaan was 
met de dienst en ook met de treinreizen, 
hij was op tijd terug in Keulen. Na de 
kerkdienst hadden we gesprekken over 
de toekomst van de NKiD, heel gezellig 
bij koffie en gebak. Iedereen genoot van 
de ontmoeting (wat natuurlijk ook voor 
de voorafgaande kerkdienst gold). We 
zullen Kees allemaal erg missen.

Margy Fuchs, kern Keulen

HOUVAST
In september 2020 was de buitendag 

van de kern München in een Biergar-
ten in Gräfelfing. Daar stond Kees in zijn 
toga en vertelde met passie over hemel 
en aarde, terwijl omgeroepen werd dat 
bestelling 33, Wurst mit Pommes, klaar 
was om opgehaald te worden. De twin-
keling in zijn ogen die duidde dat hij ge-
noot van het delen van zijn Bijbelse ken-
nis en het samenzijn met een gemeente 
op een mooie zonnige dag, was dezelfde 
twinkeling die er altijd was tijdens een 
dienst of kring, die je ook aan de telefoon 
kon horen. Het was de twinkeling die er 
zelfs al was toen ik Kees voor het eerst 
ontmoette, samen met Christine buiten 
de kerk in Stuttgart, waar hij even later 
als onderdeel van de beroepingsproce-
dure een dienst zou leiden.

Aangezien ik die buitendag in Gräfel-
fing ook boekjes las met mijn dochter, 
kreeg ik niet veel mee van de preek. Eén 
zin over sterven en in de hemel zijn pikte 
ik op en hierover stelde ik hem een dag 
later per e-mail een vraag. Kees ant-
woordde mij: “…ik persoonlijk vind het 
een troostrijke gedachte dat de doden 
die in het geloof in Christus gestorven 
zijn, door God weer teruggeroepen zul-
len worden en uit de dood zullen op-
staan… ‘Hun leven is in God geborgen’. 
Meer houvast heb ik niet nodig.” We 
hadden niet kunnen weten dat deze zin 
zo actueel zou worden, maar ik troost 
me in de gedachte van zijn houvast.

Gergö Popping, kern München

In deze uitgave van
Schakel-Kontakt leest u
het tweede deel van de
herinneringen aan
Kees den Hertog.
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hem maakte. En dat was voor Kees levende 
werkelijkheid, zoals blijkt uit de laatste co-
lumn die hij schreef.

Met diep respect en ontroering las ik zijn 
woorden! Wat een voorbeeld geeft hij ons 
allen hierin mee hóe je sterven tegemoet te 
gaan. Wij mensen zijn in een dergelijke si-
tuatie onder de indruk van de macht van de 
dood. Wat valt er nog waar te nemen van 
Gods macht, als je machteloos moet toezien 
hoe het leven van iemand, die je niet wilt en 
kunt missen, afgebroken wordt? Maar wat 
geeft Kees intussen een troost aan ons allen 
mee, in het bijzonder in zijn laatste column! 
En hij doet dat door te wijzen op die ande-
re macht, die hier ook aan het werk was en 
waardoor hij zelf eveneens werd getroost. 

BEGEGNUNG
Erinnerung an Pfarrer Dr. Kee

Im Jahr 2019 durften wir in der Chris-
tuskirche Karlsruhe zwei Gottesdien-
ste feiern mit Pfarrer Dr. den Hertog, im 
Sommer und zur Ökumenischen Frie-
densdekade am 17.11.2019. Zudem waren 
wir gemeinsam unterwegs bei den Vor-
bereitungen zur 11. Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, die im 
September 2021 in Karlsruhe hätte statt-
finden sollen. Kees wurde gern gesehen als 
theologisch und geistlich anregender Kol-
lege im Kreis der beteiligten Pfarrerinnen 
und Pfarrer und Synodalen im Stadtkir-
chenbezirk Karlsruhe.

Am 18. August 2019 gestalteten wir zus-
ammen eine ‘Geistliche Reise in die Nie-
derlande’. Der Gottesdienst war für die 
Mitte der Sommerferien gut besucht. Am 
Ausgang und beim Kirchkaffee bekamen 
wir dankbare Rückmeldungen und der 
Kaffee ging uns mitten im Sommer aus … 
das war eher ungewöhnlich.

Neben Mitgliedern des niederländi-
schen Kerns in Karlsruhe kamen einige, 
die mitfeiern wollten, weil sie durch Ar-
beit, Studium oder Urlaub eine besonde-
re Beziehung zu den Niederlanden haben, 
viele auch ohne Niederländisch zu beherr-
schen. Die niederländische geistliche Mu-
sik von J. P. Sweelinck, C. de Jong u.a. die 
unser Organist musiziert hatte, war eine 
willkommene Überraschung, manche Lie-
der aus den Niederlanden brauchen noch 
Wiederholung und Übung. Ich denke, sol-
che Formen von gemeinsamen Feiern von 
‘Niederländern’ und solchen, die Land und

BEGEGNUNG
Erinnerung an Pfarrer Dr. Kees den Hertog

INFORMATIEBRON
Wij hebben door de vergaderingen van 

de KKR goede herinneringen aan Kees, 
ook al zijn die niet veelvuldig. Wij trof-
fen elkaar één keer per jaar. Ook mijn 
contact met Kees als kerkelijk bureau 
was niet overmatig, maar wel zo, dat 
ik ze met vreugde herinner. Behalve de 
herinnering aan ons laatste mailcontact 
in december. Toen kreeg ik de kopij van 
Kees toegestuurd voor het jaarverslag en 
de laatste zin daarvan was: “Je moet niet 
schrikken, maar ik ben ernstig ziek”. 
Nou, ik schrok wel natuurlijk!

Voor ons was Kees in de vergaderin-
gen een bron van informatie. Hij bracht 
de punten van belang rustig en duidelijk 
naar voren. Hij was altijd bereid te hel-
pen, vragen konden altijd gesteld wor-
den en op een antwoord hoefde men in 
de regel niet lang te wachten. Kees had 
voor iedereen belangstelling, altijd even 
de vraag: hoe gaat het met jou?

Met Tjitte had hij een gesprek tijdens 
de maaltijd over de familie. Kees wist 
natuurlijk ook, dat Tjitte van oorsprong 
uit Friesland komt. Met Friezen had hij, 
via zijn dochter, ook ervaringen en wel 
met “DiepFriezen” (een Fries in hart en 
nieren dus!). Deze uitspraak blijft voor 
Tjitte een leuke herinnering aan Kees.

Tjitte Folkertsma en Annie Wagenaar, 
kern Schwei

Leute einfach schätzen, ohne Mitglieder in 
der NKiD zu sein, sind ökumenisch sehr 
wertvoll. Kees und ich hielten eine Dia-
logpredigt zu Philipper 3 und ich zitiere 
hier die Worte von Kees: Wir können uns 
“in unserem kirchlichen Leben auf nichts 
berufen was durch die lange Tradition so-
zusagen geheiligt wäre. Alles muss darauf-
hin abgeklopft werden, ob es uns für eine 
ganz neue Begegnung mit unserem Herrn 
Jesus Christus zurüstet und frei macht. 
(…) Dabei ist eins wichtig: es wird eine 
ganz neue Begegnung mit Gott sein müs-
sen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass eins 
bleibt, wie es in der Geschichte der Kirche 
stets gewesen ist: es wird sich immer um 
eine Begegnung mit Gott in Jesus Christus 
handeln. Und das heißt: eine Begegnung 
mit dem Gott, der selber alles abgelegt hat, 
was ihm lieb und teuer war – nur um bei 
uns Gott, um unser Gott sein zu können.”

Alles, was wir für 2020 an Begegnungen 
geplant hatten sowie die weiteren Vorbe-
reitungen auf die Vollversammlung des 
ÖRK wurden uns durch die Corona-Pan-
demie aus der Hand geschlagen – und al-
les, was wir nun 2021 gern zusammen vor-
bereitet und gefeiert hätten, durch den 
frühen und plötzlichen Tod unseres lieben 
Kollegen und Freundes, Kees den Hertog. 
Wir vermissen ihn. Möge er nun die Begeg-
nung weiter erfahren‚ dort im andern Le-
ben, von der er uns so eindrücklich gepre-
digt hat.

Pfarrerin Susanne Labsch,
Christuskirche Karlsruhe

TROOST
Lieve mensen, graag wil ook ik een en-

kel woord schrijven ter nagedachtenis aan 
mijn goede (oud-)collega Kees den Hertog. 
Wij ontmoetten elkaar ooit als studenten 
theologie, later werden we tot onze verras-
sing collega’s in de NKiD.

Het was een grote schok toen ik begin ja-
nuari jl. het bericht ontving, dat Kees ern-
stig ziek was. Sindsdien onderhielden we 
enig app-contact voor zover mogelijk. Hij 
gaf mij daarbij in het begin aan, veel be-
zig te zijn met de woorden van Psalm 103. 
Psalm 103 bezingt de Levende om zijn 
goedheid en mededogen. Kees gaf realis-
tisch aan een zware weg te gaan, tegelijk 
gaf hij even realistisch aan, deze weg met 
God te gaan en hoe dat het verschil voor 

Een macht… veel stiller, veel minder spec-
taculair en opzienbarend, maar toch gro-
ter. Ik zag hier een mens, Kees, voor me in 
al zijn eenvoud koninklijk overeind blijven 
te midden van de worgende verschrikking. 
Je zag over al het schrijnende het licht van 
Christus’ macht vallen. Heel diep van bin-
nen heeft ziekte, dood, verdriet geen been 
meer op op te staan. Kees doorleefde dit, 
het was hem tot troost, een troost voor ons 
allen.

Kees stierf zoals hij leefde onder ons en 
zoals hij zijn ambt bediende binnen de 
NKiD. Voor mij zal Kees zó voor altijd blij-
ven leven.

Wim in ‘t Hout
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Ach, sie sind Holländer? Das hört man gar nicht!” Was antwor-
te ich darauf? “Nein, ich bin Friese.” Dann kommt meistens 

eine Kostprobe der deutschen Schulqualität: “Ach, Sie kommen aus 
Ostfriesland.” “Nein, ich komme aus der niederländischen Provinz 
‘fryslan’ - Sie sagen zu einem Berliner doch auch nicht, er sei ein Bay-
er.” Damit ist die Irritation perfekt. Dann erkläre ich meinem Ge-
sprächspartner, dass wir Niederländer nur im deutschen Fernsehen 
so niedlich sprechen, um die Deutschen wegen ihrer mangelnden 
Sprachkenntnisse nicht zu deprimieren. Landsleute, die mich ken-
nen sagen jetzt, dass ich da ein Eigentor geschossen habe. Nicht von 
ungefähr fragte mich die kleine Tochter einer Cousine: “Onkel Det-
lef, warum imitierst du immer Prinz Bernhard?”

Aber zurück zum Thema: Ein deutscher Vorname und ein friesi-
scher Familienname ist nicht die Regel. Ein älterer Kunde kam an 
meinen Bankschalter und zeigte auf mein Namensschild und sagte: 
“Das ist ein friesischer Name.” Ich antwortete, dass ich das wüss-
te. Darauf sagte der Kunde: “Nicht aus Ostfriesland, sondern der 
niederländischen Provinz.” Ich sagte ihm, ich wüsste auch das. Der 
Kunde erklärte: “Die haben da eine eigene Sprache.” Ich sagte ihm, 
das wäre mir auch bekannt. Das erstaunte ihn und ich gestand ihm, 
in einem kleinen Straßendorf bei Leeuwarden aufgewachsen zu sein. 
Darauf sagte er: “Dann kommen Sie aus Snakkerburen.” Das stimm-
te, 23 Häuser und keine Kirche. Sonntags ging ich mit den Kindern 
des Dorfes nach Lekkum zur Sonntagsschule. “Dann sind Sie zu 
meiner Mutter gegangen, denn mein Vater war Pastor in Lekkum. 

Nein, wie ist die Welt doch klein!” Ich ant-
wortete ihm: “Nein, ‘fryslan’ ist groß.”

Ich bin 1946 in Bielefeld geboren, das ist 
die Stadt, deren Fußballverein am häu-
figsten in die Bundesliga auf- und wieder 
abgestiegen ist. Eine gewisse Verbindung 
mit meiner Vaterstadt Leeuwarden, deren 
Fußballverein nie in eine Liga aufgestie-
gen ist.

Mein Vater hat die ersten zwölf Lebens-
jahre in “ons Indië” gelebt und kam erst 

nach Leeuwarden zurück, als der Vertrag seines Vaters abgelaufen 
war. Er wurde, so wie ich später, aus einem Paradies vertrieben. An 
Friesland hatte er keine Bindung und sprach auch kein Friesisch. 
Für ihn waren die Niederlande nur kalt und unfreundlich. Außer-
dem vollzog sich der wirtschaftliche Niedergang der Familie. 1938 
übersiedelte die Familie nach Bielefeld, ins “Deutsche Reich”. Welche 
Gründe es dafür gab, wurde in der Familie in den Mantel des Schwei-
gens gehüllt. Erst nach dem Tode meines Vater erfuhr ich, dass mein 
Großvater eine Funktion im NSB hatte. Es soll Unregelmäßigkeiten 
gegeben haben. Mein Vater blieb noch ein Jahr in Leeuwarden um 
das (christliche) Gymnasium zu beenden. Weil noch minderjährig, 
musste er im März 1939 zu seiner Familie nach Bielefeld ziehen, wo 
er im April ein kaufmännische Lehre begann. An seinem ersten Ar-
beitstag sah er meine Mutter und beschloss diese schöne Frau zu hei-
raten. Die ahnte nichts davon und hatte meinen Vater auch nicht auf 
ihrer Kandidatenliste. Der Krieg half meinem Vater, alle jüngeren 
Kollegen wurden zur Wehrmacht eingezogen und mein Vater war der 

WARUM ICH NIEDERLÄNDER GEBLIEBEN BIN
Detlef Gaastra is voorzitter van de kernraad in Berlijn en van het kernenoverleg in de wijk Noord-Oost. Hij heeft in 
een lange Duitstalige tekst beschreven, waarom hij altijd Nederlander gebleven is en hoe hij bij de NKiD belandde. 
Vanwege de lengte wordt de tekst in drie delen in Schakel-Kontakt geplaatst, waarvan u hieronder het eerste deel 
vindt. Daar u als Nederlanders in Duitsland de taal naar verwachting voldoende beheerst, heeft de redactie afgezien 
van een vertaling.

einzige junge Mitarbeiter in der Firma. Die Konkurrenten wurden 
Opfer des Krieges. Meine Eltern verlobten sich und richteten eine 
komplette Wohnung ein. Aber mein Vater brauchte aus Leeuwarden 
einen “Ariernachweis”, der nie in Bielefeld ankam. Vermutlich lag 
das an einem Boykott der Familie in Leeuwarden. Als Bielefeld im 
September 1944 durch einen Bombenangriff fast ausgelöscht wurde, 
fiel auch die Wohnung meiner Eltern den Bomben zum Opfer. Mein 
Vater besaß nur noch die Kleider, die er am Körper trug. Meine Mut-
ter wohnte noch bei ihren Eltern (es war eine sehr “anständige” Zeit, 
in der Unsittlichkeit und wilde Ehen nicht geduldet wurden) und 
konnte so wenigsten für sich das nötigste retten. Zwei Wochen nach 
Kriegsende konnte endlich geheiratet werden. Mein Vater wurde als 
Verbündeter bei der britischen Armee beschäftigt, bekam eine Woh-
nung zugewiesen, und wurde auch mit Lebensmitteln in der Notzeit 
gut versorgt. Aber das sollte nur eine Übergangszeit sein. Er woll-
te zurück in sein Paradies, “ons Indië”. Davon konnte er auch meine 
Mutter überzeugen: Immer gutes Wetter, einheimisches Hausperso-
nal und nicht das Elend einer zu 75 % zerstörten Stadt. Er hatte einen 
Kontrakt mit Shell auf Sumatra geschlossen. Die Reise war aber nur 
aus den Niederlanden möglich. Außerdem war ich inzwischen gebo-
ren und musste ein Jahr alt sein bevor ich in die Kolonie einreisen 
durfte. Aber 1947 gab es “ons Indië” nicht mehr, es war auf dem Wege 
Indonesien zu werden. Wir blieben in Leeuwarden hängen. Es soll-
ten vierzig Jahre vergehen bis mein Vater sein “gelobtes Land” wie-
dersehen würde. So lange wie das 
Volk Israel auf seiner Reise in das 
gelobte Land war. Dafür wuchs ich 
in einem, meinem Paradies auf. 
Für paradiesische Zustände sorg-
ten noch meine Großmutter, meine 
Urgroßeltern und fünf Onkel und 
Tanten.

Snakkerburen war ein Straßen-
dorf mit drei Reihen Häusern an 
der Dokkumer Ee. Von Leeuwar-
den durch eine Bonke (Wasser-
straße, Kanal – red.) getrennt. Auf 
einem Weg der an der Ee entlangführte, war man in 10 Minuten in 
die Stadt gelaufen. Mit dem Auto brauchte man über eine gewun-
dene Deichstraße erheblich länger. Aber keiner der Dorfbewohner 
hatte ein Auto. Zwischenzeitlich ist das Dorf stark gewachsen und 
verfügt jetzt über 235 Einwohner. Die Anzahl der Häuser hat sich in-

zwischen verdoppelt. Als wir dort 
1948 hin zogen, gab es einen Flei-
scher, und einen Bäcker, die auch 
Lekkum versorgten und ein klei-
nes Geschäft, wo man alles für den 
täglichen Bedarf kaufen konnte. 
Heute gibt es im Dorf gar nichts 
mehr in dieser Richtung. Aber für 
die Bewohner wurde ein Parkplatz 
eingerichtet.

Wir bewohnten ein kleines Häus-
chen aus dem 17. Jahrhundert. FO
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STILTE
Er lijkt maar geen einde te komen aan het verdriet 
in onze wereld. Na de coronapandemie wordt 
de wereld geteisterd door verschillende vormen 
van natuurgeweld alsook door religieus, politiek 
en militair geweld. Hoezeer hebben wij bij al de 
schokkende beelden en luide stemmen van al dat 
geweld behoefte aan rust. Aan een plek, waar wij 
even op adem kunnen komen. Edward Remeyn 
noemt die plek de stilte, die tot een troostend en 
bemoedigend gesprek met God kan worden.

Wij allen hebben af en toe stilte nodig. Stilte, om onze 
gedachten op een rijtje te zetten en nieuwe krachten 

te verkrijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden, deze stil-
te even te beleven. Zo zijn er kerken, die ook op een doorde-
weekse dag geopend zijn. Af en toe heb ik ervaren, dat er in 
kerken, die veelal door toeristen bezocht worden, afgeschei-
den ruimtes zijn, die een deel van Gods Huis tot een echte 
plaats van stilte maken. Een keer de volkomen stilte bele-
ven, om helder te kunnen denken, is een heel fijne, intense 
belevenis. Ik kan het u alleen maar aanbevelen. 

Das bestand aus einem Zimmer im Erdgeschoss und einem Schlafzim-
mer unterm Dach. Wo auch ich unter der Dachschräge eine kleine sepa-
rate Schlafstatt hatte. Die Küche war die Fortsetzung des Eingangs. Sie 
hatte ein Waschbecken und einen Gaskocher mit zwei Flammen, sowie 
eine steinerne Arbeitsfläche. Im Wohnzimmer befanden sich auch zwei 
Bettkästen aus der Entstehungszeit des Hauses. Die dienten uns aber als 
Schränke. Die Toilette befand sich außerhalb des Hauses und bestand 
aus einer hölzernen Tonne, die wöchentlich ausgetauscht wurde. Außer-
dem besaßen wir noch den Luxus eines kleinen Vorgartens, der bei den 
anderen Häusern fehlte. Besonders ich war in das Dorfleben voll integ-
riert, war mit allen Kindern befreundet und verkehrte in allen Häusern. 
In dem Dorf standen alle Türen offen und es gab keine Klingeln. Ich war 
das jüngste der Kinder und ein Exot, denn ich war immer das am bes-
ten gekleidete Kind weil meine Mutter nichts zu tun hatte und laufend 
irgend etwas für mich strickte. Ich war auch das einzige Kind, das Le-
derschuhe trug. Alle anderen Kinder trugen Klompen. Das war nicht 
unproblematisch. Denn wenn ich die Häuser besuchte, musste ich wie 
alle anderen auch die Schuhe ausziehen. Aber ich konnte keine Schleifen 
binden und die Schuhe nicht wieder anziehen. Ich lief also auf Strümp-
fen nach Hause, was meiner Mutter nicht gefiel. In dem ersten Winter, 
an den ich mich erinnere, haben meine Freunde auf der Dorfstraße mit 
ihren Klompen geschlittert. Ich war das vornehme Prinzchen und trug 
Gummistiefel. Das funktionierte natürlich nicht und ich fiel dauern auf 
die Nase. Wurde natürlich ausgelacht. Mein Vater hat das nie mitbekom-
men, denn wenn er von der Arbeit nach Hause kam, war es bereits dun-
kel. Als er das an einem Wochenende mal miterlebte, kaufte er mir auch 
Holzschuhe. Nur zu spät, denn dann setzte das Tauwetter ein. Mit mei-
ner Kleidung gab es auch ein anderes Problem, das auf die Gedanken-
losigkeit meiner Mutter zurückzuführen war. Meine Großeltern in Bie-
lefeld hatten eine Entschädigungszahlung bekommen und davon sollte 
der Enkel in Holland Kleidung bekommen. Auf Wunsch meiner Mutter 
bekam ich einen Lodenmantel und eine Lederhose. Eine noch größere 
“Moffenkostümierung” wäre nicht möglich gewesen!

Ein anderes Problem war mein sehr deutscher Vorname. Die Gaast-
ra’s waren das, was man “namenskrank” nennt. In der Familientradi-
tion wechselten sich bei den Familienoberhäuptern die Namen Sjoerd 
und Gerrit ab. Ich war unzweifelhaft in der vierten Generation unseres 
Familienzweiges der Kronprinz und hätte Gerrit heißen müssen. Die-
ser Bruch wird mir noch heute vorgeworfen. Mit Detlef konnten meine 
Spielkameraden natürlich nichts anfangen und ich wurde “Wittloff” ge-
rufen.

Detlef GaastraFO
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Ja, maar hoe moet ik dan deze stilte ervaren? Hoe kan 
ik in deze stilte tot rust komen? En hoe zou ik in deze stil-
te God kunnen vinden? Er zijn meer wegen, om tot God te 
komen, dan er mensen op aarde zijn. God kun je in de stil-
te vinden, wanneer jou plotseling een gedachte of een zin te 
binnen schiet, bij het aansteken van een kaars, of bij een ge-
fluisterd woord: „Dank u voor het goede!“ Zo kan de stilte tot 
een gebed worden. Dat kan gebeuren in een stille kerk, die 
voor ons allen open staat. Maar ook in een persoonijk stil 
moment. In de trein, de bus, thuis, onderweg, overal. 

Wanneer wij in stilte bidden, vertrouwen wij ons aan God 
toe. Misschien lukt het u, een plaats te vinden, om deze erva-
ring op te doen. Laten wij eens de tijd nemen, om na te den-
ken en tot een gebed te komen en in gedachten met God te 
spreken. Want af en toe hebben wij allemaal even een spre-
kende stilte nodig.

Edward Remeyn
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KERK-ZIJN

Wees Gij mijn toevlucht

Een aantal jaren geleden is ons huidi-
ge Liedboek verschenen en het mooie 

is dat er met het nieuwe Liedboek een flink 
aantal liederen in gebruik geraakt zijn die 
in mijn ogen een echte toevoeging vormen. 
Zonder aan andere liederen voorbij te gaan, 
noem ik als voorbeeld Lied 416 (waar ik in 
het vorige nummer van Schakel-Kontakt 
over schreef). Voor mij behoort ook Lied 263 
tot deze categorie.

Zoals met veel liederen gaat het hierbij om 
tekst en melodie die elkaar op een bijzon-
dere manier aanvullen en ondersteunen en 
maken dat het lied is wat het is. De traditi-
onele Ierse melodie versterkt de zeggings-
kracht van de woorden.

Het lied “Be Thou my vision” is een gebed 
waarin God wordt aangeroepen en gevraagd 
om zijn bescherming. In de oorspronkelijke 
tekst wordt verwezen naar God als schild en 

zwaard, schuilplaats en vesting. Het zijn ge-
dachten die ontleend zijn aan de Psalmen, 
maar die ook doen denken aan de woorden 
van Efeze 6 over de wapens van God om 
weerstand te kunnen bieden en stand te kun-
nen houden.

In de loop van de tijd is het lied in diver-
se talen uitgekomen en zijn er verschillende 
versies van het lied in het Nederlands ver-
schenen. De tekst van Lied 263, van Wijnand 
Honig, borduurt voort op elementen van de 
oorspronkelijke tekst maar is tegelijk verfris-
send nieuw. Het draait om de kern van de Bij-
belse boodschap dat God het is die ons hoop 
geeft en een vaste grond is in verwarrende 
tijden. En wat ook het opvallende en aan-
sprekende is: Het gaat niet óver God, maar 
Hij wordt direct aangesproken als degene die 
ons het enige houvast geeft in leven én ster-
ven (vergelijk het begin van de Heidelbergse 
Catechismus). Het gaat om rust, vertrouwen 

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

UIT HET LIEDBOEK: LIED 263
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Avondgebed

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament.

Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Georg Christian Dieffenbach, 1822-1901

en overgave aan Hem. Niet alleen als de zon 
schijnt, maar vooral ook in moeilijke tijden, 
wanneer het donker is, zelfs als het einde na-
dert: “Wees Gij nu mijn toekomst, het duister 
voorbij.” De tekst heeft ook een verbinding 
met het verhaal van de Emmaüsgangers, wat 
in de paastijd gelezen wordt (Lukas 24:29): 
“Blijf bij ons, want het is bijna avond en de 
dag loopt ten einde.”

In het Liedboek 2013 staat het bij de Avond-
liederen en ik denk dat het een goede plek is. 
Het leent zich heel goed om gelezen en ge-
zongen te worden bij een Avondgebed. Het 
vertrouwen dat we niet alleen zijn en dat de 
Eeuwige meegaat, altijd en overal. Hij gaat 
mee als ik overdag druk ben met mijn bezig-
heden. Hij is er ‘s nachts als ik slaap, of als 
ik wakker ben. Hij geeft me “wijsheid, rust in 
mijn hart, bevrijding van wat mij ontstelt en 
verwart”.

ds. Jan Adriaanse
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BRIEVEN AAN GOD

BRIEVEN AAN GOD

Hoe lang is het geleden, dat u een brief 
geschreven hebt? Een echte brief? Ik 

bedoel geen e-mail, want dat is natuurlijk 
ook een brief. Maar bij een e-mail zit je aan 
de computer en gebruik je het toetsenbord 
om de brief of mail te schrijven. Die dan op 
elektronische wijze bij de geadresseerde 
aankomt. Niet tastbaar. Tenzij je de e-mail 
uitprint. Maar dan nog heb je het met druk-
letters te doen. Niet met een eigen, heel per-
soonlijk handschrift.

Bij een echte brief gaat het om een leeg blad 
papier, dat voor je ligt. En om een pen, die je 
ter hand neemt. Om een ander iets te schrij-
ven. Vrolijke en opbeurende woorden, of  be-
gripvolle en troostende zinnen. In elk geval 
iets persoonlijks. Dat dan ook alleen maar 
voor de geadresseerde bedoeld is. Wanneer 
de brief klaar is, krijgt hij een gefrankeer-
de envelop als jasje en wordt hij naar een 
brievenbus of postkantoor gebracht. Ande-
re, onbekende mensen nemen de brief mee 
en brengen deze naar de plaats van bestem-
ming. Om daar door de geadresseerde in zijn 
of haar brievenbus gevonden te worden. En 
wat een verrassing kan dat zijn! Sommigen 
scheuren de envelop vol verwachting open. 
Anderen gebruiken heel netjes een brief-
opener en gaan behoedzaam te werk. Want 
de voorpret is ook vreugde! En dan deelt de 
geadresseerde al lezend in het leven van de 
afzender. Wordt vrolijk en opgewekt. Of be-
vestigd en getroost. Heel dicht ben je dan 
bij elkaar. En wanneer de brief uitgelezen is, 
komt hij op het dressoir of op de tafel te lig-
gen. Om herlezen te kunnen worden. En op-
nieuw even bij elkaar te zijn.

Dat is een brief. Een echte brief. Zo mense-
lijk als wat. Maar een brief kan ook iets reli-
gieus zijn. Dat weten wij alleen al daardoor, 
dat er ook brieven in de Bijbel staan. Brie-
ven van Paulus, Petrus, Johannes en Judas. 
Zij schrijven aan mensen in de verschillen-
de gemeenten over hun geloofservaringen. 
En laten anderen in die ervaringen met God 
delen. Opbouwend en waarschuwend kan de 
toon van de brief zijn, maar ook pastoraal en 

zorgzaam. Hun brieven hebben mensen op 
het oog, maar gaan ook over God.

Brieven zijn menselijk. Zij kunnen over 
God gaan. Maar kun je eigenlijk ook God een 
brief schrijven? Waarom niet, dacht Wille-
mina Ebbink uit Otterndorf in de kern Balje. 
En zij nam geen blad voor de mond, maar een 
blad papier en een pen in de hand, om God 
een brief te schrijven. Niet één keer, maar tot 
twaalf keer toe. In twaalf brieven vertelt Wil-
lemina God van haar gevoelens en uit haar 
leven. Heel persoonlijk, maar ook met het 
oog op de wereld. Je zou kunnen zeggen, dat 
Willemina’s brieven op schrift gestelde ge-
beden zijn. Daarin wordt de dank uitgespro-
ken, de voorbede gedaan, maar soms ook al-
leen maar even bijgepraat. Sommige brieven 
zijn lang en uitgebreid. Andere brieven zijn 
heel kort, maar bieden dan zeer zeker stof 
om lang over na te denken. En soms zal God 
vast en zeker ook wel eens moeten lachen om 
de humor, waarvan enkele brieven getuigen. 
De brieven aan God hoeven niet in de brie-
venbus gedaan te worden om God te berei-
ken. En zij hebben geen postzegel nodig om 
bij God aan te komen.

Ook mogen zij door andere mensen gelezen 
worden, vindt Willemina. En daarom heeft 
zij de brieven aan ons gestuurd. Met de nor-
male post! Om deze dan via Schakel-Kontakt 
bij u thuis te brengen. De brieven zijn in het 
Duits geschreven. Want Willemina woont al 
meer dan 65 jaar in Duitsland en de Duitse 
taal is haar zo vertrouwd geworden, dat het 
voor haar vanzelfsprekend is om ook in het 
Duits met God te spreken. In de komende 
vier uitgaven van Schakel-Kontakt zullen wij 
steeds drie brieven van Willemina aan God 
plaatsen. In de hoop, dat u zich in de woor-
den en zinnen van Willemina kunt terugvin-
den, dat u door de brieven opgebeurd of ge-
troost mag worden en dat deze u soms ook 
hartelijk doen lachen! Het zou natuurlijk he-
lemaal mooi zijn, als u zelf geïnspireerd zou 
worden tot het schrijven van een brief aan 
God.

Rens Dijkman

Brief 1

Du, lieber Vater im Himmel!
Entschuldige mich bitte, dass ich jetzt per 

Du mit Dir bin. In meiner Kindheit und Ju-
gendzeit in den Niederlanden war ich im-
mer per Sie mit Dir. In Holland bist Du ja die 
größte Respektperson, in Deutschland ge-
hörst Du eher zur Familie. Nun lebe ich mitt-
lerweile schon so lange in Deutschland, dass 
ich auch Du zu Dir sage. Du wirst da doch 
hoffentlich mit einverstanden sein? Ich dan-
ke Dir, dass Du es mir gut gehen lässt! Amen

Deine Willemina Ebbink

Brief 2

Lieber Vater im Himmel!
Die meisten Lebenskilometer liegen hin-

ter mir. Von weitem sehe ich schon die Zielli-
nie. Bitte gestattest Du mir die Frage: Es gibt 
dermaßen viele Religionen auf dieser Erde. 
Was wird, wenn wir von der Erde gehen? 
Gibt es womöglich für jeden Glauben eine ei-
gene Himmelstür? Und könnte es passieren, 
dass man aus Versehen die verkehrte Tür er-
wischt? Aber ich denke mir, dass unsere See-
le schon von Dir gefunden werden wird und 
Du an der richtigen Tür stehen wirst! Denn 
Du bist ja die Tür zum Leben ... Amen

Deine Willemina

Brief 3

Lieber Herr Vater!
Danke, dass ich nun 85 Jahre alt werden 

durfte. Langsam realisiere ich mich, dass 
Du mich damals mit einer Aufgabe auf die 
Erde schicktest. Und Du bautest mir das In-
strument gleich mit ein. Meine Stimme zum 
Singen! So meisterte ich mehr als 40 Jahre 
singend mein Leben. Aber, lieber Herr Gott, 
lass mich im Himmel demnächst nicht mit 
den Engeln singen! Sollte eine Vakanz frei 
werden, gib Du mir bitte eine Aufgabe im 
Tierhimmel. Dass Dein Wille geschehen darf 
und mein großer Wunsch in Erfüllung! Dan-
ke im Voraus! Amen

Deine WilleminaFO
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Coronamaatregelen

In de afgelopen maanden hebben wij nog 
steeds op verschillende wijze met de uitwer-
kingen van de coronapandemie te maken ge-
had: er moesten kerkdiensten en gespreks-
kringen worden afgezegd, maar er mochten 
ook weer kerkdiensten gehouden worden 
wanneer coronamaatregelen werden ver-
soepeld. In sommige kernen kon weer met 
de gesprekskringen begonnen worden. Het 
was fijn dat we elkaar ‘s zondags weer bij een 
kerkdienst konden ontmoeten, bij konden 
praten en er blijk van konden geven dat wij 
het contact met elkaar nog steeds belangrijk 
vinden. De coronamaatregelen worden door-
lopend aan de actuele situatie aangepast. Het 
is in de afgelopen maanden gebleken dat de 
coronamaatregelen per kern kunnen ver-
schillen.

Financiering toekomst NKiD
Op 15 juni jl. vond er een overleg plaats van 

de werkgroep NKiD-PKN-EKD. Tijdens dit 
overleg werden de uitwerkingen van de sub-
sidiereductie door de EKD vanaf 2022 en 
het stopzetten vanaf 2025 besproken. Het is 
duidelijk geworden, dat er aan het Synode-
besluit van de EKD niets meer te verande-
ren valt. Wel hebben de afgevaardigden van 
de EKD aangeboden om ons te helpen bij het 
leggen van contacten met de Landeskirchen, 
om dan uit te kunnen zoeken of er een sa-
menwerking met de Landeskirchen mogelijk 
is. Ons standpunt is en blijft om alles voor 
het behoud van de NKiD te gaan doen. Want 
wanneer het ons niet lukt om een oplossing 
voor de financiering van alle kosten vanaf 
2025 te vinden, ziet het er voor de toekomst 
van de NKiD heel slecht uit.

Zo stond tijdens de virtuele KKR-vergade-
ring, die op 17 juli jl. plaats vond, het thema 
“Het behoud van de NKiD” centraal. Er zijn 
tijdens deze vergadering diverse mogelijk-
heden besproken waarvan wij hopen dat die 
aan het behoud van de NKiD bij kunnen dra-
gen.

Bovendien heeft de KKR besloten om ge-
bruik te gaan maken van de expertise van 
een externe adviseur. Op dit moment is het 
moderamen ermee begonnen om de tijds-
lijn in kaart te brengen en om te structureren 
wat er allemaal gedaan moet worden. Daar-
over kunnen we u in de komende Schakel 
meer vertellen.

Daarnaast willen wij natuurlijk ook graag 
van onze leden weten, hoe zij de toekomst 
van de NKiD zien, wat zij belangrijk vin-
den en waar zij ons concreet mee kunnen en 
willen ondersteunen. We zijn begonnen om 
hiervoor een vragenlijst samen te stellen. 
Deze vragenlijst willen we aan de leden stu-
ren en hen vragen om hierop te antwoorden. 
Uit de antwoorden kunnen wij concluderen 
wat tot het behoud van de NKiD bij kan dra-
gen. U kunt hierover binnenkort een brief 
van ons verwachten.

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is gestart. We willen 

ieder die al gedoneerd heeft of een toezeg-
ging heeft gedaan, hartelijk danken. Het zou 
kunnen dat u nog geen tijd hebt gehad voor 
een donatie. Dan willen wij dit nog graag 
eens onder uw aandacht brengen. Het gaat 
om een gift voor het werk in de kerk van mor-
gen!

Opvolgers gezocht voor scriba en 
voorzitter KKR en moderamen

We moeten eraan herinneren, dat er vanaf 
de Kerkenraadsvergadering 2022 opvolging 
wordt gezocht voor de functies van voorzit-
ter en scriba van KKR en moderamen. Tot nu 
toe heeft zich jammergenoeg nog niemand 
hiertoe bereid verklaard. Maar het is wel erg 
belangrijk dat deze functies bezet zijn. We 
hopen dat zich nu toch mensen ter beschik-
king zullen stellen om deze belangrijke func-
ties te gaan vervullen. Wanneer u belang-
stelling hebt of meer informatie wilt, neemt 
u dan contact op met de scriba Doetie Schil-
der-van der Heide (scriba@nederlandse-
kerk.de).

Namens het Moderamen 
mag ik u allen een goede 
tijd wensen. Wij hopen 
dat we elkaar bij kerk-
diensten, gesprekskrin-
gen en Buitendagen kun-
nen blijven ontmoeten en 

vertrouwen – waar we ook 
zijn of waar we naartoe gaan – op Gods na-
bijheid.

Marja Kretschmann-Weelink

Jubileum Roel Visser

Op 2 mei was het 50 jaar geleden dat ds. 
Roel Visser werd bevestigd als predikant in 
zijn eerste gemeente, de Ev.-Altreformier-
te Gemeinde Hoogstede. Na een kleine zes 
jaar in Hoogstede werd hij predikant in Re-
gio Zuid. In 1981 volgde Uithuizen en in 1989 
Uelsen, waar Roel 10 jaar bleef.

Na Uelsen werd Roel opnieuw predikant in 
Regio Zuid. Na bijna 11 jaar in Zuid gewerkt 
te hebben, verhuisden Roel en zijn vrouw
Erika terug naar Uelsen. Daar bezocht ik hen 
onlangs om hen met deze bijzondere mijlpaal 
te feliciteren en werd zeer gastvrij ontvan-
gen. Roel en Erika zijn in totaal bijna 16 jaar 
betrokken geweest bij Regio Zuid en denken 
nog steeds met veel dankbaarheid terug aan 
die tijd. Als Nederlandse Kerk in Duitsland 
wensen we hen samen nog veel mooie en ge-
zegende jaren toe.

Flutkatastrophe
We zijn onder de indruk geraakt van de 

beelden die een aantal weken geleden op ons 
af kwamen. Op verschillende plaatsen was, 
als gevolg van de extreme weersomstandig-
heden, het water tot ongekende hoogten ge-
stegen. Stuwdammen stonden op springen, 
spoorlijnen, wegen en bruggen zijn wegge-
spoeld, huizen ingestort. Er was een groot 
aantal slachtoffers te betreuren, naast het 
aantal van hen die vermist zijn geraakt. We 
zagen de beelden van degenen die in enke-
le seconden alles zijn kwijtgeraakt. Het ver-
driet en de onzekerheid over de toekomst zijn 
groot.

Wij hebben veel respect voor de velen die 
zich ingezet hebben in de rampgebieden om 
hulp te bieden en schade te herstellen. Op dit 
moment worden er veel acties gehouden om 
geld in te zamelen voor hen die getroffen zijn 
door het water. Het is goed om, juist in deze 
tijd, oog te hebben voor de nood om ons heen 
en ruimhartig te delen en onze gaven te ge-
ven.

Ds. Jan Adriaanse

UIT HET MODERAMEN
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3e zondag van de maand, 14.00 uur,
Hugenottenkirche, Joachim-Friedrich-

Straße 4, Berlin-Halensee (Charlottenburg)
19.09. ds. Rens Dijkman
17.10. ds. Rens Dijkman
21.11. ds. Hanneke Allewijn

Voorzitter kernraad: Detlef Gaastra,
Bozener Straße 4, 10825 Berlin

Tel.: 030 8542583, mobiel: 0160 94940055,
E-mail: berlijn@nederlandse-kerk.de

GESPREKSKRING
Op 31 augustus gaan we weer van start met 
de gesprekskring, bij Jeanine, zoals altijd 
geleid door Jan Bart Alblas. We beginnen 
deze keer om 19.00 u met een maaltijd – 
bij mooi weer op het balkon. Er is ook een 
luchtververser voor het geval we binnen 
moeten zitten.

Walk talk
We hopen binnenkort ook een “walk talk” 
te houden: wie van wandelen houdt en van 
een gezellige babbel is van harte welkom. 
Een datum wordt zo snel mogelijk geprikt, 
en de keuze van de wandelplek hangt af 
van de locatie van de deelnemers. Een op-
tie is het Grunewald, maar een rondje om 
de Weissensee kan ook. Aanmelden bij 
Jeanine.

KERN BERLIJN

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche,
10.30 uur

12.09. Dienst van Woord en Gebed, ds. 
Rens Dijkman
28.11. Advent, ds. Rens Dijkman

Mieke de Regt, Tel.: 0160 984 647 74,
E-mail: zehna@nederlandse-kerk.de

Geen verdere mededelingen of nieuws uit 
de kern Zehna.

KERN ZEHNA

Ev.-ref. Kirche, Ferdinandstraße 21,
Hamburg

05.09. Buitendag in Balje, vanaf 10.30 uur,
  ds. Rens Dijkman
24.10. Dienst van Woord en Gebed,
  13.00 uur, ds. Rens Dijkman

Horst Borkmann, Tel.: 040 55599582,
E-mail: hamburg@nederlandse-kerk.de

Geen verdere mededelingen of nieuws uit 
de kern Hamburg.

KERN HAMBURG

St.-Marien-Kirche,
Bei der Kirche, Balje

05.09. Buitendag, vanaf 10.30 uur,
  ds. Rens Dijkman

D. Schilder-van der Heide,
Tel.: 04758 711 099,
E-mail: balje@nederlandse-kerk.de

Buitendag
Op zondag 5 september hadden we de bui-
tendag. Zoals gewoonlijk met de kernge-
meente Hamburg. We zullen ons best doen 
er iets bijzonders van te maken. Het zal 
zeker een prettig weerzien worden. Voor-
zichtigheid geboden: tenminste voor zover 
de coronamaatregelen het toelaten. De ge-
meenteleden van de kern Balje krijgen kort 
voor de feestelijke dag  persoonlijk bericht 
via de nieuwsbrief.

Alle goeds, tot ziens en een hartelijke 
groet, namens de kernraad Balje,

Doetie Schilder-van der Heide

KERN BALJE

Predikant
ds. Rens Dijkman,

Meyerbeerstraße 123, 13088 Berlin,
Tel.: 0176 262 166 83,
E-mail: dijkman-kuhn@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Doetie Schilder-van der Heide
(zie kern Balje)
en Detlef Gaastra (zie kern Berlijn)

REGIO NOORD-OOST

EEN PREEK VAN MAAR VIER 
WOORDEN
In de zomermaanden vonden in de Re-
gio Noord-Oost weer kerkdiensten plaats. 
Wat was het fijn, elkaar na zo lange tijd 
weer rondom het Woord te kunnen be-
groeten! In alle vier kerngemeenten was 
het een vreugdevol weerzien van elkaar. 
Wij begonnen de dienst met woorden uit 
Prediker 3: Er is een tijd om te omhelzen 
en een tijd, om zich van omhelzen te ont-
houden. Hoe passend, deze woorden in 
de coronapandemie. Tot de pandemie was 
het vanzelfsprekend om elkaar met een 
omhelzing te kunnen begroeten. In de af-
gelopen anderhalf jaar moesten wij ons 
daarvan onthouden. En nu, bij deze eerste 
kerkdienst, mocht het nog niet echt, dat 
omhelzen. Maar wij waren tenminste weer 
bij elkaar, konden elkaar in de ogen kijken 
en ja, wij konden elkaar met een blik om-
helzen!
De preek tijdens de dienst ging over de 
woorden van Prediker, een wijsheids-
leraar uit de derde eeuw voor Christus. 
Maar tijdens de dienst in Zehna werd er 
ook nog een andere preek gehouden. Een 
hele korte preek. Een preek van maar vier 
woorden! Toen wij de woorden van Pre-
diker 3:1-15 lazen en uitkwamen bij vers 
3, kwam er vanuit de gemeente in Zehna 
een reactie van ontzetting en verweer. “Er 
is een tijd om te doden”, zo begint vers 3. 
En het was de vijfjarige Bruno Beenen, 
die onmiddellijk luid protesteerde. “Nee, 
dat mag niet!” riep hij tijdens de Schrift-
lezing verontwaardigd uit! “Nee, dat mag 
niet!” En gelijk heeft hij! Doden mag niet. 
Natuurlijk weten wij dat Prediker hier in 
de tegenwoordige tijd en realiteitsgebon-
den schrijft. En soms kan doden het leven 
dienen. Maar Bruno heeft echt helemaal 
gelijk, wanneer hij hier een luid en duide-
lijk protest laat horen. Als jonge wijsheids-
leraar brengt Bruno ons terug bij de Tien 
Geboden, waar God ons in de imperatief 
overduidelijk laat weten, dat wij niet mo-
gen doden. Ik ben blij, dat Bruno tijdens de 
kerkdienst zijn stem verhief. Hij laat ons 
niet alleen weten, hoe goed hij als jongste 
gemeentelid van Zehna naar de woorden 
van de Bijbel luistert, maar ook, waarop 

het in Gods naam uiteindelijk aankomt. 
Dat wij het leven dienen! Veel dank voor 
die korte, maar zo veelzeggende preek, 
Bruno!

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman

REGIO NOORD-OOST

Kerstzang 2021
We zijn alweer aan het plannen voor de vol-
gende kerstzang, die de kern Berlijn al sinds 
vele jaren organiseert. Die zal waarschijn-
lijk weer online plaatsvinden, net als in 
2020. Wie zin heeft om mee te denken om 
deze traditie een nieuwe impuls te geven, 
dan graag even bij de kernraad melden.FO
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REGIO WEST

Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth

19.09. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
17.10. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
21.11. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
19.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

Jaap Jonkheer, Tel.: 0228 18037378
E-mail: keulen@nederlandse-kerk.de

Nadat we elkaar sinds december niet meer 
gezien hadden, was er in juni weer een 
dienst in onze vertrouwde Auferstehungs-
kirche. Helaas moest de dienst op 18 juli 
geannuleerd worden. Er waren een aantal 
afmeldingen en het was ook juist de zon-
dag dat er rond Köln veel verkeershinder 
was vanwege de gevolgen van de overstro-
mingen in de buurt.
We hopen na mijn vakantie in augustus 
vanaf september weer maandelijks bij el-
kaar te komen. Naast onze eigen maande-
lijkse diensten is er op zondag 26 septem-
ber een dienst in de Antoniterkirche in 
het centrum van Köln waar de internatio-
nale gemeenten in de stad aan deelnemen 
en waar ik de ‘Predigt’ zal verzorgen. De 
dienst begint om 18.00 uur. Uiteraard is ie-
dereen van harte welkom in de Antoniter-
kirche (Schildergasse 57).

VANUIT KEULEN // BONN

3e zondag van de maand, Paul-Gerhardt-
Haus, Heerdter Landstr. 30, Düsseldorf

19.09. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
17.10. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
21.11. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
19.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

Betty Stomphorst, Tel.: 02131 4029631
E-mail: duesseldorf@nederlandse-kerk.de

Sinds april hebben we weer maandelijks een 
dienst gehad in het Paul-Gerhardt-Haus. 
Het was fijn dat we elkaar weer konden ont-
moeten. Het is natuurlijk wel jammer dat 
de traditionele jaarlijkse ontmoeting met 
de Duitse en Indonesische gemeenten dit 
jaar (evenals vorig jaar) helaas niet konden 
doorgaan. We hopen dat volgend jaar de si-
tuatie anders is. We zijn in elk geval dank-
baar voor wat er nu weer mogelijk is.

VANUIT DÜSSELDORF

iedere zondag, Ev. Gemeindehaus,
Dr.-Hammacher-Straße 6, 10.30 uur

12.09. Ds. A. W. J. Theunisse
19.09. Ds. D. Meijvogel
26.09. Ds. J. H. Adriaanse
03.10. Ds. P. F. Boomsma
10.10. Ds. D. Meijvogel
17.10. Ds. L. Krüger
24.10. Ds. P. ‘t Hoen
31.10. Ds. G. J. van den Top
07.11. Ds. D. Meijvogel HA
14.11. Ds. M. D. van der Giessen
21.11. Ds. D. Meijvogel
28.11. 1e advent, Ds. J. H. Adriaanse

Erik van Buren, Tel.: 02802 5255
E-mail: duisburg@nederlandse-kerk.de

U vindt de actuele stand van zaken
op www.binnenvaartpastoraat.nl

VANUIT DE RUHR
DUISBURG-RUHRORT

2e zondag van de maand, Johannes-
Kapelle, Bergstraße 36, Münster

12.09. 10.30 uur, Buitendag,
  ds. Jan Adriaanse
10.10. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
14.11. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
12.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

Jan Kamphorst,
E-mail: muenster@nederlandse-kerk.de

Het was verheugend dat we de achterliggen-
de tijd weer de regelmaat van de maande-
lijkse diensten in de St.-Johannes-Kapelle 
hadden. Na mijn vakantiemaand augustus 
hopen we in september onze buitendag te 
kunnen houden. Ook willen we dan probe-
ren om met de gesprekskring verder te gaan 
(mits de omstandigheden het toelaten). Het 
is goed dat we elkaar met de huidige com-
municatiemiddelen snel op de hoogte kun-
nen brengen van het laatste nieuws.

VANUIT MÜNSTER

St.-Secundus-Kirche,
Lindenstraße 20, Schwei

24.10. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
26.12. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse

familie J. Jansen, Tel.: 04944 990297
E-mail: schwei@nederlandse-kerk.de

Op zondag 29 augustus hadden we onze 
jaarlijkse buitendag. Dit jaar in Leer-Nettel-
burg bij Tjerk en Grietje Bakker. Ondanks 
het buiige weer konden we mooi droog zit-
ten. Alles was tot in de puntjes verzorgd en 
de opkomst was overweldigend. Nadat we al 
zolang met de beperkingen vanwege coro-
na te maken hebben gehad was het geweldig 
om elkaar weer te zien en te spreken. Ook de 
kinderen waren er weer bij. Tjerk en Grietje, 
Arja (voor de muzikale begeleiding) en allen 
die zich ingezet hebben bij de voorbereidin-
gen om er een mooie dag van te maken: Na-
mens ons allemaal, heel hartelijk dank!
In de dienst op 24 oktober zal Ida Jultje, 
dochter van Jutta en Jan Wagenaar, het te-
ken van de doop ontvangen.

KERN EMS-WESER / SCHWEI

Gelukkig zijn er in alle kerngemeenten 
de afgelopen maanden weer diensten ge-
weest. De besmettingscijfers waren zoda-
nig naar beneden gegaan dat het weer mo-
gelijk was om elkaar te ontmoeten en ook 
konden we een aantal keren weer zingen. 
Hoe het de komende tijd zal gaan, is na-
tuurlijk afwachten. Het is wel duidelijk dat 
we voorlopig nog niet op niveau ‘normaal’ 
zitten en dat er bijna dagelijks veranderin-
gen zijn over wat wel en niet mogelijk is. 
Ook wat betreft de mogelijkheid van con-
tacten uit en reizen naar Nederland (voor 
velen van ons heel belangrijk) zijn de regels 
voortdurend aan verandering onderhevig. 
Wat vandaag nog mogelijk is, kan morgen 
weer heel anders zijn. En ook al zijn er te-
genwoordig allerlei manieren om over en 

REGIO WEST

Predikant
ds. Jan Adriaanse,

Postfach 1127, 49839 Uelsen,
An der Drift 4, 57392 Schmallenberg
Tel.: 0170 716 1792
E-mail: adriaanse@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Margarethe Fuchs,
Tel.: 02203 53285,
E-mail: west@nederlandse-kerk.de

weer contact met elkaar te hebben, we mis-
sen (in veel gevallen na bijna anderhalf 
jaar!) de daadwerkelijke ontmoetingen met 
familie en vrienden.

Voor wat betreft ons als kerk zijn we dank-
baar dat we elkaar weer konden ontmoeten 
onder de verkondiging van het Evangelie. 
We hopen dat de mogelijkheid daarvoor in 
de komende maanden blijft bestaan en ook 
dat er ruimte komt voor verdere ontmoeting 
rondom de diensten. Omdat de dingen nog 
steeds onzeker zijn, blijft de ‘planning’ van 
de diensten, zoals die in Schakel-Kontakt
te lezen is, dus onder voorbehoud (D.V.). 
Overigens realiseer ik me steeds weer dat 
we leven in opmerkelijke tijden. Niet alleen 
wat betreft het coronavirus, ook denken we 
aan de ‘Flutkatastrophe’ in juli en de ver-
schrikkelijke gevolgen daarvan in de Eifel, 
maar ook in Bayern, Sachsen, Oost-België 
en Zuid-Limburg. We leven mee met hen 
die zware verliezen hebben geleden en be-
seffen des te meer dat we in veel opzich-
ten kwetsbare mensen zijn en dat we min-
der onder controle hebben dan we vaak 
denken. De woorden van Psalm 91 komen 
vaak bij me boven: “Wie in de beschutting 
van de Allerhoogste woont en overnacht in 
de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt 
tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn ves-
ting, mijn God, op u vertrouw ik’.”

Ds. Jan Adriaanse
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Derde zondag van de maand,
Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstraße 11

19.09. 11.30 uur Buitendag,
  nadere informatie volgt
17.10. 11.30 uur
21.11. 11.30 uur

Jitske Cnossen
E-mail: muenchen@nederlandse-kerk.de

KERKDIENSTEN
Als de pandemie het toelaat zal in septem-
ber, na de zomerstop, weer een Buitendag 
plaatsvinden. Meer informatie over de Bui-
tendag en de diensten in oktober en no-
vember zal tijdig door de kernraad mede-
gedeeld worden.

PASTORAAL
Lous S. is onlangs gevallen en heeft daarbij 
een knieschijf en pols gebroken. We bidden 
dat Lous spoedig mag herstellen en hopen 
haar snel weer bij de diensten te mogen 
verwelkomen.

Gergö Popping

KERN MÜNCHEN

REGIO ZUID

Kreuzkirche, Amstetter Straße 22,
Stuttgart-Hedelfingen

10.10. 16.00 uur, ds. Tim van de Griend
(een week later dan de normale planning)
07.11. 16.00 uur, Johan Brouwer

Maria Herre, Tel.: 0711 6737005,
E-mail: stuttgart@nederlandse-kerk.de

KERKDIENSTEN
Nadat de dienst in juni door de pandemie, – 
dit was voor ons de eerste keer – uitviel, kon 
de dienst in juli weer gewoon doorgaan. We 
hopen natuurlijk zeer, dat dit zo blijft.

PASTORALE ZORG
Wie behoefte heeft aan pastorale zorg, kan 
terecht bij ds. Oberman, tel. 0172 8415700, 
e-mail gwoberman@gmail.com.

Maria Herre

KERN STUTTGART

Janie de Boer, Tel.: 0721 460517,
E-mail: karlsruhe@nederlandse-kerk.de
Henny Kampe,

E-mail: hk.karlsruhe@nederlandse-kerk.de

We leven nog steeds in een moeilijke tijd, 
de pandemie leek deze zomer op een terug-
tocht te zijn, maar het is helaas niet echt ze-
ker. Bovendien hebben overstromingen de 
nodige catastrofen veroorzaakt.
Toch zijn er op kleine schaal ook lichtpunt-
jes, die we kunnen vermelden. Zo zijn er 
meerdere personen ver over de 80 jaar oud 
geworden! Eén werd er zelfs 90! Vanaf deze 
plaats aan iedereen van harte gefeliciteerd!
De eerste kring mocht na ruim een jaar 
weer plaatsvinden. Mede dank zij de medi-
sche wetenschap is in onze kring iedereen 
ingeënt en hopen we dat de volgende ge-
sprekskring volgens plan kan plaatsvinden.

Voor de nabije toekomst hopen
en wensen we het allerbeste!

Janie de Boer

GESPREKSKRING
Al sedert geruime tijd vinden in Karls-
ruhe geen kerkdiensten van de Nederland-
se kerk meer plaats. Het aantal bezoekers 
was te laag. Wel waren er regelmatig bij-
eenkomsten van de gesprekskring. Deze 
werden onderbroken door de ziekte van ds. 
Kees den Hertog, die de kring leidde.
Op verzoek van Kees den Hertog nam Al-
bert de Lange na diens dood de leiding 
van de gesprekskring over. De eerste bij-
eenkomst vond plaats op zondag 30 mei in 
de woonkamer van de familie De Lange-
Labsch. Albert de Lange stelde de beroem-
de uitspraak van Petrus en de apostelen uit 
Handelingen 5:29 voor: “Men moet God 

KERN KARLSRUHE

Ev.-Ref. Kirche,
Freiherr-vom-Stein-Straße 8

15.09. 11.15 uur, ds. T. van de Griend
03.10. 11.15 uur, nog niet bekend
07.11. 11.15 uur, nog niet bekend

Nicole Driesen, Ginsheimer Straße 24,
Trebur-Astheim, Tel.: 06147 418785,
E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de

KERKDIENSTEN
Gezien de huidige onzekere situatie zijn de 
bovengenoemde kerkdiensten onder voor-
behoud. De laatste stand van zaken vindt 
u telkens op de website nederlandse-kerk.
de/waar-wanneer/regio-zuid/frankfurt of 
via de e-maillijst (zie hieronder).

KERN FRANKFURT

Door de corona-omstandigheden en het 
overlijden van ds. Kees den Hertog is het 
momenteel helaas niet duidelijk of er kerk-
diensten kunnen plaatsvinden.
Neemt u met vragen of voor nadere infor-
matie contact op met het moderamen (scri-
ba@nederlandse-kerk.de) of de redactie 
van Schakel-Kontakt (schakel-kontakt@
nederlandse-kerk.de).

KERN LEIPZIG

Predikant
vacant

Kernenoverleg
vacant
E-mail: zuid@nederlandse-kerk.de

REGIO ZUID

iedere zondag, 11.00 uur, Hafenkirche, 
Kirchenstraße 15, Mannheim

Mannheim is geen kern van de Neder-
landse Kerk in Duitsland, maar een 

plaats met kerkdiensten, bedoeld voor schip-
pers en georganiseerd door het schippers-
pastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle 
anderen eveneens van harte welkom zijn.
05.09. Ds. B. J. van den Kamp
12.09. Ds. G. J. Glismeijer
19.09. Ds. H. vd Ham
26.09. Ds. J. de Rooij
03.10. Ds. C. van Dam
10.10. Ds. L. Krüger
17.10. Ds. C. E. Lavooij
24.10. Ds. T. van Zuilekom
31.10. Ds. H. vd Ham
07.11. Ds. A. W. J. Theunisse
14.11. Ds. T. van de Griend
21.11. Ds. T. Koelewijn
28.11. 1e advent, Ds. L. Krüger
U vindt de actuele stand van zaken
op www.binnenvaartpastoraat.nl

MANNHEIM

meer gehoorzaam zijn dan de mensen”. 
Daarna lichtte hij toe, welke invloed deze 
tekst in de loop van de geschiedenis heeft 
gehad. Vervolgens discussieerde de ge-
sprekskring over de actuele betekenis, die 
deze tekst zou kunnen hebben.
De volgende gesprekskring vindt op 3 ok-
tober a.s. wederom bij de familie De Lan-
ge thuis plaats. Thema is de invloed die 
de eerste twee geboden (Exodus 20:3-6 of 
Deuteronomium 5:7-10) – het zogenaamde 
beeldenverbod – hebben uitgeoefend. Gas-
ten zijn natuurlijk van harte welkom.

Albert de Lange

PASTORALE ZORG
Wanneer u behoefte heeft aan contact of 
een gesprek met een predikant vanuit de 
Nederlandse kerk, neem dan contact op 
met Jan-Willem de Bruijn, via debruijn.
janwillem@gmail.com. Hij kan u in con-
tact brengen met een aantal predikanten 
die hebben aangegeven als vervanger op te 
willen treden.

Mailinglijst
Woont u in de (wijde) omgeving van Frank-
furt, en wilt u op de hoogte gehouden wor-
den van het kerkelijke nieuws, en dien-
sten van de Nederlandse kerk? Meld u dan 
aan voor de mailinglijst via een mail aan 
Jan-Willem de Bruijn, debruijn.janwil-
lem@gmail.com. Ongeveer 10 dagen voor-
afgaand aan de volgende dienst wordt de 
uitnodiging daarvoor verstuurd.

Jan-Willem de Bruijn
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SCHAKELKIDS

WOORDZOEKER: HERFST
Deze puzzel gaat over de herfst, over wat er allemaal 
gebeurt, wat je kunt doen, de kleuren, etc.

De woorden kunnen van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal 
(schuin) staan. Sommige letters worden in twee woorden ge-
bruikt. Als je alle woorden gevonden hebt, blijven er nog letters 
over die samen een woord vormen. Veel puzzelplezier!

 M A T S M O O B E K S N R

 E P L R N E Z R A A L E E

 K H A E E I K E L S J E G

 O S H D P K O P O T N W E

 N P A N D P V R O A I O N

 E I A I O E A O D N U L E

 R N R P R N N N G J R L O

 E N D S J N I S E E B A P

 D E V E E W R N T N L H M

 A N U K B O M E N O N S O

 L W U V A K A N T I E E P

 B E R S A J N E G E R L D

 B B O S W A N D E L I N G

BEUKENNOOTJE
BLADEREN
BOMEN
BOOMSTAM
BOSWANDELING
BRUIN
DENNENAPPEL
DOR

EIKEL
HAARDVUUR
HALLOWEEN
KASTANJE
LAARZEN
ORANJE
PADDENSTOEL
PLAS

POMPOEN
REGEN
REGENJAS
SPIN
SPINNENWEB
TREKVOGELS
VAKANTIE
WIND

Welk woord kun je maken van de letters die overblijven?
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