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ADVENT BEGINT
MET EEN ENGEL

WELKOM

B

este lezers,
een van de
redenen
waarom ik voor de studie Theologie gekozen heb en niet
voor
Religiewetenschappen
is
vanwege de talen.
In het programma van Theologie
zit ook Grieks en Hebreeuws, aangezien dit
de brontalen van de Bijbel zijn. Hebreeuws
komt volgend semester aan bod, momenteel zit ik tot over mijn oren in de Griekse
grammatica en lange woordenlijsten. Het
is best ploeteren, moet ik bekennen: eerst
de regels, meteen diverse uitzonderingen
erbij, een paar oefeningen en door met het
volgende hoofdstuk. Iedere week een nieuw
hoofdstuk, veel stof in een hoog tempo dus.
Talenmens als ik ben vind ik het echter geweldig, en het is best stoer om in de
studiegids te lezen: ‘na afloop van
de cursus kun je eenvoudige teksten in het Nieuwe Testament
met behulp van een woordenboek
en grammatica in hun grondtaal lezen en vertalen’. Het doet
me ergens denken aan het leren lezen in de eerste klas van de basisschool,
er gaat letterlijk een nieuwe wereld voor je
open. Hoewel hier dan direct ook een valkuil opduikt: aangezien de teksten natuurlijk niet geheel onbekend zijn, is de verleiding groot om na ἐν ἀρχῃ ἠν ὁ λογος (‘in het
begin was het Woord ...’ – Johannes 1:1) direct aan te vullen: ‘… het Woord was bij God
en het Woord was God’. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling, er dient vertaald te
worden ...

Meestal leer je bij het aanleren van een
nieuwe taal vertalen in beide richtingen.
Vanuit het Nederlands in de betreffende taal
en omgekeerd. In dit geval is dat (gelukkig)
niet zo, er hoeft niets geschreven te worden,
aangezien je als theoloog de Bijbel in de originele taal moet kunnen lezen. Voor de vorm
– en om het Griekse alfabet te leren schrijven – staan er af en toe wat oefeningen Nederlands-Grieks op het programma, maar
het gaat vooral om het kunnen lezen en begrijpen van het Nieuwe Testament. Dus er
komen regelmatig Bijbelfragmenten voorbij
om mee te oefenen, en de woordenlijsten zijn
natuurlijk volledig geïnspireerd op de Bijbel.
Een van de eerste zinnetjes die ik moest leren was βλεπω ἀγγελον – ik zie een engel. Ik
moest er direct aan denken toen ik de meditatie van Rens Dijkman voor deze Schakel
onder ogen kreeg: Advent begint met een engel. Advent niet alleen dus, hoe toepasselijk.
Engelen komen in deze Schakel diverse keren voor. Natuurlijk zoals genoemd in
de meditatie, maar ook op
de kinderpagina en er kunnen deze keer zelfs engelen gemaakt worden. Dit gebeurde enkele jaren geleden al
in diverse kernen en gaat nu een
vervolg krijgen. Verder vindt u in deze uitgave weer brieven aan God van Willemina
Ebbink, het tweede deel van de herinneringen van Detlef Gaastra, een prachtig lied
uit het Liedboek toegelicht door Jan Adriaanse en het nieuws uit de kernen. Het zal
u misschien opgevallen zijn dat deze Schakel dunner is dan anders. Dat klopt, en het
heeft diverse oorzaken. Vanwege de coronamaatregelen is het programma in de kernen
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aangepast en zijn er activiteiten komen te
vervallen. Afgezien daarvan komt veel werk
dat door Kees den Hertog werd gedaan, nu
op andere schouders neer, veelal die van de
twee overblijvende predikanten. Daardoor
is er deze keer ook geen interview, een mens
kan per slot van rekening maar een bepaalde
hoeveelheid werk aan.
Dat laatste geldt ook voor het moderamen,
dat ons ook in deze Schakel weer op de hoogte stelt van de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van de NKiD. En dat ons
ook nogmaals onder de aandacht brengt –
inmiddels voor derde keer – dat er dringend
opvolging nodig is voor de twee openvallende plaatsen in het moderamen. Zeker in de
huidige situatie is het zeer gewenst dat wij
als NKiD gezamenlijk de schouders eronder
zetten. Mag ik u vanaf deze plaats nogmaals
vragen om uw gedachten over eventueel meewerken in het moderamen te laten gaan?
Ik citeer hierbij graag een kort fragment uit
de meditatie: ‘Maar het is aan ons om draagkrachtig te zijn. Het is aan ons om de boodschap van de engel met woorden en daden de
wereld in te dragen.’ Ook de boodschap van
de NKiD verdient het om uitgedragen te worden, laten wij toch vooral ook daadkrachtig
zijn, aangezien de NKiD ons na aan het hart
ligt! Om nog even kort op het Grieks terug te
komen: ἀγγελος betekent volgens mijn leerboek ook ‘boodschapper’…
Ik wens u van harte gezegende feestdagen
toe en ontmoet u – op papier en/of hopelijk
ook in persoon – graag weer in het nieuwe
jaar. Hartelijke groet en graag tot de volgende uitgave,
Marjolein Kranse
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ADVENT BEGINT MET EEN ENGEL
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea ... (Lucas 1, 26)

A

dvent begint met een engel. Met de engel Gabriël, die in die kleine stad Nazaret verschijnt. En in het huis van de jonge
vrouw Maria oplicht. Advent begint met een
engel. En daarom speelt in onze Adventsdecoratie de engel dan ook een belangrijke
rol. Wij stellen ons een engel in de regel wit
of goudkleurig voor. En in onze verbeelding
heeft een engel ragfijne vleugels. Lucas evenwel blijft erg sober met zijn beschrijving van
de engel Gabriël. In zijn Adventsverhaal volstaat hij met de opmerking dat de engel het
huis van Maria binnengaat.
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Wat een geluk dat Maria thuis is. Als Maria
nu eens weggeweest zou zijn? Wat zou Gabriël dan gedaan hebben? Zou het dan überhaupt wel Kerst geworden zijn? Als Maria
nu eens niet thuis geweest zou zijn? En hoe
zit dat eigenlijk met ons, zijn wij wel thuis?
Hebben wij eigenlijk wel tijd voor het bezoek
van de engel Gabriël? Thuis zijn, dat betekent
dat ik bij mijzelf ben. En dat ik, midden in de
drukte van het leven, ruimte schep voor God.
Dat ik, tussen alle Kerstmarkten en het inpakken van mijn Kerstcadeautjes in, plaats
maak voor Gods bode en zijn boodschap. Advent begint met een engel. Maar het is aan
ons, dat wij dan ook thuis zijn, om hem te
ontvangen.
Advent begint met een engel. En dan komt
het er niet op aan hoe deze engel eruit ziet,
maar op wat hij ons te zeggen heeft. Gabriëls boodschap begint met een groet. ‘Gegroet
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met
je.’ Maria is helemaal beduusd bij het horen
van deze woorden. Het zijn woorden die je
niet elke dag te horen krijgt. In onze wereld
zijn wij aan een rauwe toon gewend. Klinken
eerder harde woorden die maar al te vaak tot
daden van geweld worden. In onze wereld
kennen wij de angst. En het is midden in die
angst, dat de engel Maria geruststelt. Want
Gabriël spreekt verder: ‘Wees niet bang, Maria.’ Wees niet bang. Als je de Bijbel in een
paar woorden zou moeten samenvatten, dan
zouden het deze woorden zijn, sprak eens de
Duitse cabaretier Hans-Dieter Hüsch. ‘Wees
niet bang.’
En dan spreekt de engel uit, waartoe hij
in Gods naam geroepen is. Hij brengt Maria een boodschap. Een ongehoorde boodschap. De boodschap is alleen al daarom
ongehoord, dat een schijnbaar onbetekenende jonge vrouw aangesproken wordt. Het is
een eenvoudige vrouw aan wie de geboorte
van de Zoon van de Allerhoogste verkondigd
wordt. Deze boodschap zet niet alleen Ma-

ria’s wereld op zijn kop, zij zet heel de wereld
op zijn kop. Want aan een wereld vol onheil
en tot de dood gedoemd, wordt heil en leven
en toegezegd. Een koningschap dat eeuwig
zal zijn. Toekomst.
Maria wordt toekomst in de schoot gelegd.
Voor haarzelf en voor de wereld. Onvoorstelbaar. Ongelofelijk. En daarom spreekt Maria
dan ook haar twijfels uit. ‘Hoe zal dat gebeuren?’ Maria twijfelt. Zoals ook wij de twijfel
kennen. Het is dan aan de engel om het perspectief te verleggen. Van het voor mensen
onmogelijke naar dat wat voor God mogelijk
is. Gabriël houdt Maria de grenzeloosheid
van God voor ogen. En dan kiemt in haar het
geloof. Het geloof aan wat onvoorstelbaar,
ongelofelijk is. ‘De Heer wil ik dienen: laat er
met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Geloof.
Dat begint niet wanneer ik alles al weet en
begrepen heb. Het gebeurt daar waar ik met
al mijn twijfel de sprong in het onvoorstelbare, het ongelooflijke waag. Waar ik God in de
armen spring. Zoals een kind zijn vader in de
armen springt. Advent begint met een engel.
Maar het is aan ons om de engel dan ook op
zijn of haar woord te vertrouwen en God in
de armen te springen.

Advent begint met een engel. Maar na zijn
boodschap aan Maria is Gabriël net zo snel
verdwenen als hij gekomen is: ‘Daarna liet de
engel haar weer alleen.’ Het zijn opmerkelijke woorden. Zij drukken geen verlatenheid
of eenzaamheid uit. Veel meer laten zij Maria nu over aan haar eigen kracht. Aan haar
draagkracht. Aan het haar toegezegde vermogen om de boodschap van heil uit te dragen. Vol volharding, vol uitzicht, vol geduld.
Advent begint met een engel. Maar het is aan
ons om draagkrachtig te zijn. Het is aan ons
om de boodschap van de engel met woorden
en daden de wereld in te dragen.
En dan wordt het Kerst. Jezus wordt geboren. Bij zijn geboorte is het niet één engel
die verschijnt, maar een hemels leger vol engelen, dat God de lof en de wereld vrede toezingt: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Ook dit jaar mogen wij weer instemmen met het koor van engelen. God tot eer en
de wereld tot heil.
Rens Dijkman
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PERSOONLIJKE HERINNERINGEN

WARUM ICH NIEDERLÄNDER GEBLIEBEN BIN – 2
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 tweede deel
vindt. Daar u als Nederlanders in Duitsland de taal naar verwachting voldoende beheerst, heeft de redactie afgezien
van een vertaling.

ann kam es zum ersten Bruch in meinem Leben, ich musste
in die Schule. Mein Vater hatte nach seiner Rückkehr aus Indonesien sein Abitur an einer christlichen Schule gemacht. Da war
es selbstverständlich, dass auch ich auf eine christliche Schule gehen würde. Die lag in Leeuwarden, wobei die öffentliche Schule in
Lekkum gewesen wäre. Das Dorf war schulisch getrennt. Ich ging
mit den “christlichen” Kindern gemeinsam ca. 15 Minuten entlang
der Dokkumer-Ee zur “Koningin-Emma-School”. Ich war der einzige Schüler aus dem Dorf in der ersten Klasse. Da war ich plötzlich ausgegrenzt, nicht mehr “Witlof”, sondern
der “Moff” in Lederhose und Lodenmantel. Ich
wusste gar nicht, warum ich plötzlich von gleichaltrigen ausgegrenzt und grundlos geschlagen
wurde. Das waren aber nicht meine Mitschüler,
sie waren nur der verlängerte Arm ihrer Eltern
und Familie.

Schmuck war mein Lodenmantel. Den habe ich an dem Tag mit wenig Stolz getragen.
Als meine Eltern von einer Feier des Koniginnedag nach Hause kamen fanden sie ein Telegramm vor, dass mein Großvater in Bielefeld
im Sterben lag. Ich wurde früh am Morgen geweckt, weil wir nach
Bielefeld fuhren. Es sollte dann vier Jahre dauern bis ich Leeuwarden, meine Familie und meine Freunde wieder sehen würde.

Nach der Beerdigung meines Großvaters kehrte meine Mutter nach Leeuwarden zurück und
ließ mich bei meiner Großmutter als Faustpfand.
Sie hatte die Gelegenheit genutzt ihren Abschied
aus den Niederlanden vorzubereiten. Meine Mutter hatte sich in Friesland nie wohl gefühlt, was
aber nicht an der etwaigen Ablehnung der Bevölkerung lag. Bielefeld war eine zwar zerstörte Industriestadt von 170.000 Einwohnern, hatte aber
Meine Mutter war in den sieben Jahren, die wir
fünf Kinos, ein Opernhaus, ein Theater und eine
in Friesland lebten, nie Anfeindungen ausgeKonzerthalle. Leeuwarden hatte nur ein Kino
setzt. Weder von der Familie noch von den Nachund die “Harmonie”, einen Saal in dem alle kulbarn und Bekannten, meistens Kollegen meines
turellen Darbietungen stattfanden. Das raue KliVaters. Familie Gaastra war auf verschiedene
ma, besonders der ständige Wind, machten ihr zu
Weise sehr aktiv im Widerstand tätig. Ein Faschaffen und sie vermisste einen richtigen Wald.
milienmitglied wurde hingerichtet und liegt auf
Die Landschaft in Friesland war eine andere als
dem Ehrenfeld in Sneek begraben. An nationalen Festtagen zogen meine Urgroßeltern während der Besatzung an in Ostwestfalen. Als mein Großvater uns 1950 besuchte, sah er zum
ihrem Fahnenmast ein Bund Möhren auf. Orangen zu zeigen war ja ersten Male in seinem Leben einen Sonnenuntergang! Meine Mutter
verboten. Einziger brauner Schandfleck war mein NSB-Großvater. kehrte in ihr Paradies, auch wenn es stark zerstört war, zurück.
Aber auch der war kein Kollaborateur, sondern nur dumm. Über diese Zeit wurde in der Familie nie groß geredet, oder sich damit ge- Für mich begann die Hölle. Ich war in Bielefeld alleine, ohne Spielbrüstet. Widerstand wurde als nationale Pflicht angesehen. Mein zeug, das war in der Eile vergessen worden, mit einer depressiven
Vater sagte immer das die “Nachkriegshelden” während der Besat- alten Frau. Die Freunde, die ich von meinen regelmäßigen Besuchen
zungszeit braune Bremsspuren in ihren Unterhosen hatten. Aber hatte, waren alle in der Schule. Die Wohnsituation war eine Kataich, der jüngste Spross der Familie wurde in der Schule ein Aussät- strophe. Wir waren in der Zwischenzeit nach Leeuwarden gezogen
und bewohnten ein typisches Reihenhaus der zwanziger Jahre. Vor
ziger, ein Moff.
dem Haus und hinter dem Haus gab es einen Garten. Das Haus hatDie “Koningin-Emma-School” war streng christlich/royal ausge- te ein vorderes Erkerzimmer und ein hinteres Zimmer mit großem
richtet. Der Tag begann mit dem Lesen einer biblischen Geschichte, Fenster mit Blick in den Garten. In der oberen Etage befanden sich
die am nächsten Tag von einem Schüler nacherzählt werden muss- drei Schlafzimmer. Es fehlte nur ein Badezimmer, ansonsten der
te. An den Wänden hingen große Bilder aus der Josephs-Geschichte, pure Luxus. In Bielefeld lebten wir die ersten Jahre in der Wohnung
wie er von seinen Brüdern verkauft wird, der Auffindung des Mo- meiner Großmutter. Das waren zwei Zimmer und eine Wohnküche.
ses im Nil, dem Zug durchs Rote Meer und von der Bundeslade. Das Für alle Hausbewohner, vier Familien, gab es im Keller eine Toileterste Lied, das ich lernte, war der “Wilhelmus”, den ich schon kurz te. Meine Eltern schliefen in dem kleinsten Zimmer, ich mit meiner
nach der Einschulung singen durfte, und zwar anlässlich des 31. Au- Großmutter in einem Bett. Das gesamte Familienleben spielte sich
gust, dem Geburtstag von Prinzessin Wilhelmina, der Königinmut- in der Küche ab, aus der es nur einen Blick auf die Brandmauer des
ter. Alle Geburtstage im Königshaus wurden feierlich begangen, das Nachbarhauses gab. Die Situation konnte sich auch nicht kurzfristig
waren damals sieben Geburtstage. Das letzte Mal habe ich den “Wil- ändern, denn meine Eltern mussten als “Ausländer” darauf verzichhelmus” am 30. April 1953 gesungen. Der Tag, bevor ich aus meinem ten, Ansprüche auf eine eigene Wohnung zu stellen.
Paradies vertrieben wurde. Alle Schüler zogen mit Musikbegleitung
ins Kino und es war mein erster Kinobesuch. Wir sahen einen Mi- In der Schule war es genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimcky Maus Film und einen Film über den Besuch der Königin bei den mer. In Leeuwarden hatten wir vormittags und nachmittags UnterOpfern der Flutkatastrophe vom Februar 1953. Anschließend bekam richt. Morgens die Bibel, Lesen, Schreiben, Rechnen. Nachmittags
jedes Kind eine in Seidenpapier eingewickelte Orange. Die meisten musische Fächer wie Singen, Malen und Sport. Alle Materialien
Kinder waren mit einer rot/weiß/blauen oder orangen Schärpe ge- wurden vom Staat zur Verfügung gestellt. Wir schrieben von Beginn
schmückt. Manche hatten auch einen bunten Hut aus Pappe auf dem an lateinische Schrift mit Feder und Tinte. Jedes Kind hatte seinen
Kopf. Ich ragte aus der Kinderschar besonders heraus, mein einziger festen Platz im Klassenraum. In Bielefeld war das ganz anders. Eine
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Ich, der Kleinste, ohne Klompen mit der Dorfjugend.

Juli 1952, wo alle Kinder aus dem Dorf Snakkerburen in einem Bus
sitzen, den sie aus Sand gebaut haben. Ich bin der Witloof in der
Mitte der ersten Reihe.
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1952, Sinterklaas besucht uns zuhause, der Piet war mein Vater.
Mein Vater hat mit mir Spanisch geübt damit ich ihn begrüßen
konnte. Für den hohen Besuch war ich besonders fein gekleidet:
“mit deutscher Lederhose”.

Woche war vormittags Unterricht, in der nächsten Woche nachmittags. Der Unterrichtsstoff war stark ausgedünnt. Besonders fehlte
mir die morgendliche Bibellesung. Da die Klassenzimmer immer
wechselten, hatten wir auch keine festen Plätze. Unsere gesamten
Schulsachen mussten wir in einem Tornister auf dem Rücken tragen.
Am schlimmsten war aber das Schreiben. In Deutschland wurde
auf Steinen geschrieben, den sogenannten Schiefertafeln. Das war
mittelalterlich, die Zeit von Fred Feuerstein. Beim Schreiben ertönte ein unangenehmes Geräusch, von dem ich Ohrenschmerzen bekam. Und ich musste das Schreiben neu lernen. Es wurde nämlich
nicht lateinisch geschrieben, sondern mit Blockbuchstaben. Meine
Mitschüler wussten gar nicht was ich für seltsame Wörter schrieb.
Entsprechend wurde ich ausgelacht. Ein anderes Problem war, in
Leeuwarden war ich im August eingeschult worden, also von Beginn an in der Klasse. In Bielefeld waren die Einschulungen traditionell nach Ostern, im März/April. Die Klasse bestand schon ein
halbes Jahr und war in sich schon organisiert. Was den Lehrinhalt
betraf, war ich schon ein Jahr im Voraus und nach meinen Empfindungen von lauter dummen Kindern umgeben. Die einzige Verbesserung war, dass ich in meiner Lederhose und dem Lodenmantel kein
Fremdkörper mehr war. Aber ich musste auch keine Nationalhymne lernen, denn beide deutsche Staaten hatten noch keine. Das
“Deutschlandlied” wurde erst später als Nationalhymne eingeführt.
Aber nur die dritte Strophe. Die erste war zu peinlich, da keines der
Grenzgewässer innerhalb deutscher Grenzen lag. Aber die Nieder-

länder taten es sich auch nicht leicht mit dem “deutschen Blut” im
“Wilhelmus”. Aber das spielte für mich in der Zeit noch keine Rolle.
Schlimmer war für mich, das ich überall wo ich hin kam, aufgefordert wurde, etwas auf Holländisch zu sagen. Ich wusste nie, was ich
sagen sollte, denn die Sprache meines Vaters war für mich so normal
wie die Sprache meiner Mutter. Vom “Moff” wurde ich zum “Käsebohrer”. Aber mit sieben Jahren hatte ich noch nicht die Fertigkeit,
mich verbal zu wehren und zog mich lieber in mein Schneckenhaus
zurück. Erst Jahre später war ich in der Lage, mich zu wehren und
erhob den Vorwurf die Deutschen seien alle dumm, denn sie wüssten nicht, dass es die Schweizer waren, die zweitklassigen Käse herstellten, der fast nur aus Löchern besteht.
Niemand kann nachvollziehen, was es als Kind heißt anders als andere zu sein. Schmerzlich war ein Erlebnis in den Jahren 1955/56
bei einem Schulausflug zusammen mit einer anderen Klasse. Auf der
Rückfahrt mit dem Bus gab es die Radioübertragung eines Fußballländerspiels Deutschland gegen Holland. Zum Glück hatte Deutschland gewonnen. Aber ich wurde trotzdem Opfer und als Verlierer
ausgelacht. In einer solchen Situation wird man auch in der Menge
ganz einsam. Seitdem hasse ich Fußball und es berührt mich keinesfalls, wenn Holland mal nicht bei einer Meisterschaft mitspielen
darf.
Detlef Gaastra
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UIT HET MODERAMEN

Toekomst van de NKiD

Door de reductie van de financiële ondersteuning door de EKD t/m 2024 en het stopzetten daarvan vanaf 2025, is het behoud
van de NKiD uiterst ongewis. Om het voortbestaan van de NKiD na 2024 veilig te stellen
zal er tenminste een bedrag van €250.000
per jaar opgebracht moeten worden. Dit bedrag is nodig om het werk voor en door onze
kerk te kunnen betalen.
Op 17 juli jl. vond een extra Kerkenraadsvergadering plaats waar over het behoud van de
NKiD werd beraadslaagd. Het resultaat van
dit beraad was dat er drie opties naar voren
kwamen waarvan wij hopen dat die tot het behoud van de NKiD leiden. Deze opties zijn:
Optie 1: via structurele en substantiële bijdragen van de leden
Optie 2: via ondersteuning vanuit de Landeskirchen met mogelijke integratie in
deze kerken
Optie 3: via fondsenwerving
Wat hebben we sinds de KKR-vergadering
gedaan?
Optie 1: Eind oktober is aan de leden van de
NKiD een brief gestuurd met informatie over
de situatie waarin de NKiD momenteel verkeert. In deze brief wordt uitleg gegeven over
de geplande reductie van de financiële ondersteuning door de EKD, over de financiële
stand van zaken van de NKiD, over de drie
opties waarvan wij hopen dat deze tot het
voortbestaan van de NKiD na 2024 leiden
en over de betekenis van en de waardering
voor de NKiD. Bovendien is er een vragenlijst meegestuurd waarin twee belangrijke
thema’s aan de orde komen:
• hoe belangrijk is de NKiD voor u?
• bent u bereid om een financiële bijdrage
toe te zeggen? En zo ja, welk bedrag kunt
u toezeggen?
De leden wordt verzocht de vragenlijst in
te vullen en vóór 15 november 2021 naar het
Kerkelijk Bureau terug te sturen.
De antwoorden van de teruggestuurde vragenlijsten kunnen daarna worden verwerkt
en geëvalueerd. Uit de evaluatie zal blijken
hoeveel mensen geantwoord hebben, hoe belangrijk deze mensen de NKiD vinden en of
er genoeg geld is toegezegd om de NKiD na
2024 te kunnen behouden. Wanneer de resultaten bekend zijn zullen alle leden hiervan
in kennis worden gesteld.
Optie 2: Op dit moment wordt hiervoor
contact gezocht met o.a. gesprekspartners
van de EKD en enkele Landeskirchen om te
verkennen wat de mogelijkheden zijn.
Optie 3: Er wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn van externe financiering; bovendien is er ook contact met anderen die

ervaring hebben met deze vormen van ‘sponsoring’ en die ons kunnen adviseren welke
stappen hierin het beste te nemen zijn.
Vacatures voorzitter en scriba

Opnieuw moet ik u meedelen dat wij nog
steeds geen opvolging hebben voor de functie
van de voorzitter en de scriba van de Kerkenraad. Beide functies zijn erg belangrijk voor
het bestuur van de kerk. Alleen wanneer alle
functies bezet zijn is het werk dat voor het
functioneren van de kerk noodzakelijk is, te
bewerkstelligen. Vooral ook omdat dit werk
(met uitzondering van de predikanten) door
vrijwilligers wordt gedaan. Vandaar nogmaals de dringende vraag wie er van u bereid is om een functie te gaan bezetten. Voor
nadere informatie kunt u zich tot de scriba
wenden (scriba@nederlandse-kerk.de).
Website: webredactie en agenda

Sinds kort hebben wij een webredactie voor
de website, die uit Jeanine Treffers-Daller,
Jan Adriaanse en Gergö Popping bestaat.
Bijdrages voor de website kunnen via e-mail
aan webredactie@nederlandse-kerk.de worden ingediend.
Wat de agenda op de website betreft: die is
up-to-date. Als u benieuwd bent wat er in de
kernen te doen is kunt u een blik werpen op
de website-agenda want daar zijn alle kerkdiensten en activiteiten van de NKiD te vinden.

FINANCIËN

Van het College van
Kerkrentmeesters (CvK)

Beste Schakellezers,
ten eerste wil ik namens het CvK alle gevers aan giften en collecten heel hartelijk
bedanken. We zien aan de kerkdiensten
dat we deze nare coronatijd toch heel goed
verwerkt hebben en merken hoe onze lieve Heer de nodige hulp geeft.
De tussenstanden van diverse bedragen
ter informatie:
Stand van giften (incl. Kerkbalans)
per 1-10: € 21.597,02
(totaal 2020 € 41.545,00)
Stand van collecten per 17-10: € 4.265,51
(totaal 2020 € 5.049,00)
Verder zouden wij heel dankbaar zijn voor
nieuwe creatieve ideeën over geldwerving. Voorstellen hiervoor kunt u aan uw
predikant doorgeven.

KER
BAL

Hierbij ook nog ook even een herinnering
voor degenen die hun bijdragen voor de
Actie Kerkbalans nog niet hebben overgemaakt. Natuurlijk zijn we voor elke vrijwillige gift heel dankbaar!

GEEF V
JE KER
Moge God ons in deze moeilijke
tijd bijGEEF
V
staan.
JE KER

Vriendelijke groet en gezondheid
Op 11 oktober jl. heeft de werkgroep PKNnamens het college van kerkrentmeesNKiD weer vergaderd. We hebben gesproters in Duitsland, Barend Bosschieter
ken over de opties die door de KKR zijn be(2e penningmeester)
sloten. Daarnaast hebben we met elkaar
beraadslaagd over acties die we als werkgroep nog kunnen ondernemen. Nu de opbrengst van de Kirchensteuer hoger blijkt
te zijn dan eerder verwacht werd, willen wij
opnieuw een gesprek met de EKD aanvragen Ten slotte ...
om te overleggen of de NKiD toch nog langer De NKiD heeft weer een bewogen jaar achdan tot 2024 financiële ondersteuning kan ter de rug. De toekomst van onze kerk is onkrijgen.
zeker, het blijft een grote uitdaging om het
voortbestaan van de NKiD veilig te stellen.
Coronamaatregelen
Daar hebben we veel support voor nodig.
In de afgelopen weken zijn de coronamaat- Aan het eind van dit jaar wil ik graag iederregelen opnieuw aangepast. Het blijft nood- een danken die voor de NKiD werkt en/of
zakelijk om zich te informeren over de actue- zich als vrijwilliger heeft geëngageerd. Harle coronamaatregelen die voor de kernen van telijk dank aan ieder die ons ondersteunt met
de NKiD van toepassing zijn.
expertise, goede ideeën en met giften. Dit engagement hebben we ook in de toekomst noKerkenraadsvergadering Fulda
dig!
Voor vrijdag 11 en zaterdag 12 februari staat
de jaarlijkse KKR-vergadering gepland in Namens het moderamen wens ik ieder van
Fulda. Een belangrijk thema op de verga- u een goede adventstijd, gezegende kerstdadering zal zijn “De toekomst van de NKiD”. gen en een voorspoedig nieuwjaar. Ik hoop
Op dit moment is het nog onduidelijk of deze dat we elkaar in goede gezondheid kunnen
vergadering fysiek kan doorgaan of dat we blijven ontmoeten!
online moeten vergaderen. Verdere informatie hierover verschijnt binnenkort.
Marja Kretschmann-Weelink
Werkgroep NKiD-PKN

KERK-ZIJN

UIT HET LIEDBOEK:
LIED 221 – VRIENDELIJK LICHT
Al heel lang spreken veel liederen van Huub Oosterhuis mij aan. Ik voel me geraakt
door de manier waarop Bijbelse thema’s op een zeer existentiële manier aan de orde
komen. Dit geldt zeker ook voor Lied 221. Een lied, grotendeels in de ik-vorm, en dat
maakt het des te persoonlijker en indringender.
In de eerste strofe gaat het over God en wie Hij is. Vriendelijk en veilig als het licht,
als een mantel om mij heen geslagen. Het bestaan en de aanwezigheid van God geeft
vertrouwen, warmte en bescherming. De beelden van het licht en de mantel vallen op
en zijn veelzeggend. Het lied herinnert aan de Psalmen waarin ook het vertrouwen op
Gods bescherming onder woorden wordt gebracht, met name Psalm 27: “De HEER is
mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie
zou ik bang zijn?” Het beeld van de mantel is een echo van Psalm 104: “Met glans en
glorie bent U bekleed, in een mantel van licht gehuld.” De zachte beelden verwijzen
naar de Eeuwige: ‘Zo is mijn God’. Je kunt over Hem slechts spreken in vergelijkingen. God heeft ook zijn verborgen kant: ‘Ik zoek zijn aangezicht, ik bestorm Hem met
mijn vragen’. Niet alles wordt opgelost, ook in het geloof blijft het een zoeken en tasten, een roepen om gehoor te vinden. Maar ook het vertrouwen dat Hij mij wil behoeden en op handen dragen (vergelijk Psalm 91).
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

FOTO: ZVG.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

BRIEVEN AAN GOD
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BRIEVEN AAN GOD – 2
In de vorige uitgave van Schakel-Kontakt
hebt u de eerste drie brieven kunnen lezen
die Willemina Ebbink uit Otterndorf (kern
Balje) aan God geschreven heeft. De brieven van haar die u hier kunt lezen, bewegen zich al zingend door de donkere dagen
van de wereld heen, om bij het Kerstfeest
uit te komen. Wat zou het toch mooi zijn
als wij het lied van de engelen in Bethlehem nog eens zouden kunnen horen ...
Mein lieber Herr Vater!

Nun bin ich mit 85 Jahren automatisch im digitalen Zeitalter angekommen. Ich habe ja sogar ein
Handy mit Guthaben! Emails schreibe ich allerdings noch nicht. Dafür habe ich aber eine Packung
Holländisches meel in meinem Küchenschrank!
Wie Du Dich erinnern kannst, schlug ich mich in
meinem Leben immer mit Texten und Musik herum. Es war nun mal die Entscheidung meines Lebens, singend durchs Leben zu gehen. Lieber Gott,
ich danke Dir dafür, auf natürliche Weise gesungen
zu haben. Würde ich in der heutigen Zeit nochmal
Sängerin werden, dann müsste ich ja vielleicht digital singen. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Und
wie sollte ich da meinen Atem regulieren? Bei all der
modernen Technik und komplizierten Elektronik
würde es mir glatt den Atem verschlagen! Danke,
Herr Vater, dass Du mich in einer kulturreichen Zeit
so ganz natürlich meinen Beruf ausüben ließest!
Amen, Deine Willemina
Lieber Vater im Himmel

Dein Kummer über uns Menschen muss doch groß
sein. Du hast all das zu verarbeiten, was der Mensch
mit Deiner Erde macht. Anstatt davon, dass wir die
Erde hegen und pflegen, vernichten und zerstören
wir soviel von Deiner schönen Schöpfung. Und ist
die Bedrohung durch das Coronavirus nicht menschengemacht? Oder sollten wir das Virus als Deine
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
Warnung an uns interpretieren? Wir, in den reichen
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ländern, plündern andere Länder, die somit immer
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
ärmer werden. Wir pressen das Öl aus der Erde, dawil alle liefde aan uw zoon besteden.
mit wir schneller voran kommen. Und wieviel Krieg
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
gibt es, wenn es um Macht geht. Lieber Vater, soll
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
das so weiter gehen? Manchmal verstehe ich die
Welt nicht mehr ...
Amen, Deine Willemina
In de tweede strofe verandert de toon. Het gaat dan niet meer óver God, maar het
gaat dan uit van het contact mét God. God wordt aangesproken met ‘Gij’, de klassieke vorm die het midden houdt tussen het afstandelijke ‘U’ en het wel heel erg gewone Lieber Herr Vater!
‘jij’ en die misschien wel juist daarom zo goed past in dit lied. Wie ben ik en wie zou ik Öfters denke ich, warum es doch immer wieworden als God niet over mij zou waken en bereid was om mij telkens op te vangen? der Kriege gibt, die soviel Unheil verursachen! Ich
Als God er niet zou zijn, wat zou ik dan voor leven hebben? En dan volgt voor mij de weiß, dass es sich nicht gehört, Dich zu beraten und
mooiste zin: ‘Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U flüstere es in Deinem heiligen Ohr: Du schicktest
verlangen.’ Het zijn bevindelijke woorden die raken aan wat de kern van het geloof is. doch mal Engel ans Firmament. Sie verkündigten,
Wie zouden we zijn zonder God, die ons leven pas echt zin, doel en betekenis geeft? dass Jesus geboren ist. Bitte, Gott, bitte: Lass sie
De derde strofe gaat hier verder op door. Het gaat om woorden als ‘vertroosting’, ‘be- doch nochmal erscheinen, damit die ganze Welt sie
vrijding’, ‘vrede’, ‘vreugde’. Positieve begrippen die de betekenis van het leven in het sehen und hören kann. Ich glaube, dass dann alle
geloof invulling geven. God als ons dagelijks brood en de bezieling van onze gebeden. in die Knie gehen würden. Und dann würde gewiss
Frieden auf Erden sein!
Amen, Deine Willemina
Ds. Jan Adriaanse

REGIO NOORD-OOST

CREATIEF

REGIO NOORD-OOST
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)
BOODSCHAPPERS VAN GOD

KERSTENGELEN
KNUTSELEN
Rens Dijkman schrijft in haar inleiding
bij de Regio Noord-Oost over het idee van
Ingrid de Jong, kernraadslid in Hamburg.
Zij stelt voor om opnieuw als gemeenteleden aan de slag te gaan met het maken van
kerstengelen. Zij is zelf al bezig geweest en
stuurde foto’s van de door haar gemaakte
engeltjes. Voor het maken zijn alleen ijzerdraad, houten kralen, lintjes, wasknijpers,
papier en lijm nodig.
Veel plezier!

De precieze beschrijvingen voor het maken van deze engelen staan op de websites:
kreativraum24.de/engel-bastelngeschenkanhaenger
kreativraum24.de/
weihnachtsengel-basteln

Advent begint met een engel. Toen ik de
meditatie voor deze uitgave van Schakel-Kontakt schreef, gingen mijn gedachten terug naar het jaar 2013. In dat jaar
begon onze Adventstijd op een wel heel bijzondere wijze met een engel. Doetie Schilder uit Nordleda knutselde op bijzonder
creatieve wijze uit de blaadjes van het oude
Liedboek een engel. Deze werd zo mooi,
dat men in het KROV Noord besloot om
haar voorbeeld te volgen. In het kader van
de toenmalige Fundraising Actie voor de
Nederlandse Kerk in Duitsland gingen wij
met elkaar aan de slag om vele zingende
engelen te maken.
En zo werd uit één engel een koor van engelen. Zoals op de aankondiging van de
geboorte van Jezus door één engel een hemels koor van engelen in de velden van
Bethlehem volgde om Zijn geboorte te bezingen. De engelenactie werd een groot
succes. Het was niet alleen omdat er bij
oecumenische kerkdiensten en op de Kirchentag in Hamburg duizenden engelen
verkocht werden en daarmee de Fundraising voor de NKiD meer dan slaagde. Het
was vooral de wijze waarop wij als gemeenteleden met elkaar en met veel vreugde iets
moois voor de kerk deden. En uiteindelijk
voor de wereld tot boodschappers werden.
Want engelen zijn in wezen niets anders
dan boodschappers. Boodschappers van
God. Met al die mooie engelen die uit onze
handen kwamen en die wij doorgaven,
droegen wij de boodschap de wereld in dat
God naar ons op weg is om Zijn Rijk onder
ons op te richten.
Ik heb nog een aantal geknutselde engelen
van toen in mijn bezit. Zij krijgen sindsdien in de Kersttijd ieder jaar een mooi
plekje in mijn woonkamer. Intussen zijn zij
ietwat vergeeld en ook zijn er hier en daar
enkele scheurtjes in de filigrane vleugeltjes
ontstaan. Hoe mooi is het dan, dat er intussen nieuwe engelen onderweg zijn! Ingrid
de Jong, kernraadslid uit Hamburg, stuurde mij via WhatsApp de afbeelding van
twee verschillende zelfgemaakte engelen
en stelde voor, als gemeenteleden opnieuw
aan de slag te gaan met het knutselen van
engelen. Dat kan in kleine groepen binnen

de kerk gebeuren, maar ook thuis. In deze
uitgave van Schakel-Kontakt vindt u een
aantal foto’s, alsook de verwijzing naar de
beschrijving, hoe uit ijzerdraad of een eenvoudige knijper engelen kunnen ontstaan.
Ik hoop dat op het voorstel van de twee
nieuwe engelen van Ingrid weer duizenden nieuwe engelen mogen volgen. Dat wij
als gemeente opnieuw met elkaar en met
veel vreugde een hemels koor van engelen
in het leven mogen roepen. En dat wij voor
deze wereld tot boodschappers van God
mogen blijven.
Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman
KERN BALJE

St.-Marien-Kirche,
Bei der Kirche, Balje
12.12. 10.30 uur, Oecumenische Advents		 viering, P. Johanna Flade en
		 ds. Rens Dijkman
D. Schilder-van der Heide,
Tel.: 04758 711 099,
E-mail: balje@nederlandse-kerk.de
Uitnodiging

BILD: SK 2022-1 – Noord-Oost 5

Wij nodigen u graag uit voor de volgende
dienst, nog in dit jaar! De oecumenische
adventsdienst is een high-light als laatste
dienst van het jaar, met de gastgemeente.
Wees van harte welkom!
Voor het nieuwe jaar 2022 zijn de data ook
al bekend waarop wij in Balje samenkomen. Noteert u alvast:
06.03. Dienst van Woord en Tafel
08.05. kerkdienst
03.07. kerkdienst
04.09. Buitendag met de kerngemeente
		 Hamburg, hopen we
11.12. Oecumenische adventsdienst
Wij nodigen u allen uit om met ons de
vreugde van Gods woord te delen. We wensen u een goede en gezellige decembermaand, een prettige Kerst, een gezegend
Nieuwjaar én tot ziens in 2022.
Een hartelijke groet namens de kerngemeente, Doetie Schilder-van der Heide

FOTO: INGRID DE JONG; TBG
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DR. REIJNTJES DOVENSCHOOL

Regelmatig houdt Tineke de Silva-Nijkamp
ons op de hoogte van het wel en wee van de
Dr. Reijntjes dovenschool in Sri Lanka, die
door de kernen van de Regio Noord-Oost
met hun collectes ondersteund wordt. In
de onderstaande brief vertelt zij het laatste
nieuws.
Begin september waren er nog bijna 5000
coronagevallen per dag en 220 coronadoden, daarom was er weer een lockdown.
We hoorden dat een van de moeders, een
van onze dove kinderen en een juf ook corona hebben gekregen. Deze maand waren de medewerkers zoals gebruikelijk op
school aanwezig voor de algemene schoonmaak, online educatie en was er contact
met de ouders. Alle stafleden zijn inmiddels ingeënt en in de week van 27 september kregen onze dove leerlingen tussen 12
en 18 een prik. Alle scholen in Sri Lanka
starten weer op 21 oktober.
Op 23 september vierden we de Wereld Gebarentaal Dag met als slogan: “Zelfs doven hebben een stem!” Jezelf voorstellen
in een vreemd land waar niemand een taal
spreekt die jij kent. Hoe hard je ook probeert, niemand kan duidelijk met je communiceren. Je bent alleen. Stel je voor dat
KERN HAMBURG

Ev.-ref. Kirche, Ferdinandstraße 21,
Hamburg
05.12. 11.00 uur, Oecumenische Advents		 dienst, P. Reiner Kuhn, P. Ellen Lam		 bogia, P. Steve Lee, ds. Rens Dijkman
13.02. 13.00 uur, Dienst van Woord en
		 Gebed, ds. Rens Dijkman
Horst Borkmann, Tel.: 040 55599582,
E-mail: hamburg@nederlandse-kerk.de
KERN ZEHNA

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche,
10.30 uur
28.11. Adventsviering, ds. Rens Dijkman
Mieke de Regt, Tel.: 0160 984 647 74,
E-mail: zehna@nederlandse-kerk.de
KERN BERLIJN

FOTO: TBG

3e zondag van de maand, 11.30 uur,
Hugenottenkirche, Joachim-FriedrichStraße 4, Berlin-Halensee (Charlottenburg)
19.12. ds. Rens Dijkman
16.01. ds. Rens Dijkman
20.02. ds. Rens Dijkman
Voorzitter kernraad: Detlef Gaastra,
Bozener Straße 4, 10825 Berlin
Tel.: 030 8542583, mobiel: 0160 94940055,
E-mail: berlijn@nederlandse-kerk.de

REGIO WEST
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je niet kon genieten van muziek, naar een
concert gaan, de vogels horen zingen, een
huilende baby of de stem van je dierbaren.
BILD: SK 2022-01 – Noord-Oost 1

Dit lijkt misschien een nachtmerrie voor
u, maar het is een realiteit voor miljoenen
dove mensen in de wereld. Gebarentaal is
de taal van de 400.000 doven in Sri Lanka.
Ze kunnen zich in deze taal uitdrukken. Op
23 september vierde de wereld de Internationale Dag van de Gebarentaal. De meeste
mensen weten dit niet, maar elk land heeft
zijn eigen gebarentaal. Ze drukken hun eigen taalkundige identiteit en culturele diversiteit uit in deze taal. Dit jaar heeft de
Internationale Federatie van Doven het
thema uitgeroepen: “We Sign for Human
Rights”, waarbij wordt benadrukt dat zelfs
doven een stem hebben en dat gebarentaal
het verdient om meer erkend te worden
door mensen te horen en in status gelijk te
worden behandeld met andere gesproken
talen. Dit is vooral belangrijk voor Sri Lanka, waar de gemeenschap die gebarentaal
gebruikt, vaak wordt gestigmatiseerd, gediscrimineerd en een ernstig gebrek heeft
aan kansen op een betere kwaliteit van leven. Op 23 september besteedden de media in Sri Lanka veel aandacht aan deze
gebeurtenis in de kranten en op tv. Zelfs
korte filmfragmenten van de Dr. Reijntjes
Dovenschool werden in alle nieuwsbulletins getoond! Er wordt een nieuw Gebarentaalcentrum geopend om meer mensen op te leiden tot gebarentolk. Dat is goed
nieuws. Als je in Sri Lanka doof geboren
bent, is het mogelijk dat je op jonge leeftijd naar een van de overheids- of particuliere dovenscholen gaat. Dat is niet alleen
belangrijk om de gebarentaal zonder problemen te leren, maar ook heel belangrijk
voor de ontwikkeling en jonge jaren van
doven in een dove samenleving wat hen
zelfvertrouwen geeft.
De meeste dove kinderen komen van het
platteland en moeten fulltime in een Doveninstelling verblijven, weg van huis.
De leerlingen van de Dr. Reijntjes Dovenschool volgen een gestructureerd lesrooster en krijgen allround onderwijs
met computers en een “smart class”. Na
school volgen ze extra lessen in communicatie, dans, koken, borduren en kunst.
Als ze groep 11 bereiken, kunnen ze zitten voor het mavo-examen. Daarna kunnen ze een beroepsopleiding volgen:

grafisch ontwerpen, een agrarische opleiding of andere NVQ beroepsopleidingen zoals houtbewerking, lassen, bakkerij, beauty salon en kleermakerij.
BILD: SK 2022-01 – Noord-Oost 3

De school biedt al deze diensten gratis
aan. De meeste dove studenten krijgen
na het afronden van de beroepsopleiding
een baan in de horende samenleving zoals
communicatiecentra, kledingfabrieken,
schoonheidssalons etc. Helaas hebben velen van hen te maken met veel discriminatie omdat horende mensen hun gebarentaal niet kunnen volgen en ook geen geduld
hebben om erachter te komen wat ze vertellen, zelfs als ze het opschrijven. Doven
dragen veel bij aan de samenleving, daarom moeten ze gelijk worden behandeld.
Helaas is er nog een lange weg te gaan!
Tineke De Silva-Nijkamp
BILD: SK 2022-01 – Noord-Oost 4

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
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Helaas speelt corona nog steeds een rol in
de samenleving en hebben we er ook als
kerk nog altijd mee te maken. Na ruim anderhalf jaar verlangen we ernaar dat de
dingen weer ‘normaal’ worden. In elk geval
blijft voorzichtigheid geboden en houden
we ons aan de maatregelen in de hoop op
een spoedig verdwijnen van de beperkingen.
Naast de zorgen rondom het coronavirus
zijn er ook de zorgen rondom het voortbestaan van onze Nederlandse Kerk. Door
middel van de vragenlijst kunnen we duidelijk maken wat voor ons persoonlijk de
waarde is van de Nederlandse Kerk. Uiteraard zijn we allemaal benieuwd wat de uitkomst zal zijn. Daarnaast zijn we op zoek
naar andere mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan
van de NKiD. We hopen op een positieve
uitkomst, maar vooral hopen we op Hem
die ons niet loslaat en die ons, ondanks alles, moed wil geven (Lied 905):
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
Die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
Ds. Jan Adriaanse
KERN EMS-WESER / SCHWEI

St.-Secundus-Kirche,
Lindenstraße 20, Schwei
05.12. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
30.01. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
familie J. Jansen, Tel.: 04944 990297
E-mail: schwei@nederlandse-kerk.de
Oorspronkelijk stond de dienst van december gepland op de laatste zondag van
de maand: 26 december. Nu bleek Tweede
Kerstdag niet voor iedereen het meest geschikt te zijn als datum voor de dienst. Ik
heb daarom zondag 5 december gereserveerd als datum voor de volgende dienst.
We zitten dan al helemaal in de adventstijd
en bereiden ons voor op het kerstfeest.
Ds. Jan Adriaanse
KERN MÜNSTER

2e zondag van de maand, JohannesKapelle, Bergstraße 36, Münster
12.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
09.01. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
13.02. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
Jan Kamphorst,
E-mail: muenster@nederlandse-kerk.de
In de achterliggende tijd konden we onze
diensten weer vieren in de St.-Johan-

nes-Kapelle en in oktober was het weer
mogelijk om elkaar na afloop van de dienst
te ontmoeten. In september vierden we op
een mooie zondag onze buitendag. Alles
was perfect verzorgd en ik wil ook op deze
manier iedereen bedanken voor zijn/haar
bijdrage. Ook zijn we na de vakantie weer
verdergegaan met onze gesprekskring.
Uiteraard hopen we dat de omstandigheden zo zijn dat het mogelijk blijft. We blijven voorzichtig en houden rekening met de
voorschriften die in Münster gelden.
Ds. Jan Adriaanse

onderscheiding. De laatste jaren ging zijn
gezondheid meer en meer achteruit en verbleef hij in het Marienstift in Alpen. Karl
Hans werd 71 jaar. We herinneren ons zijn
betrokkenheid bij de kern Duisburg en zijn
dankbaar voor alles wat hij voor de Nederlandse Kerk heeft betekend. We leven mee
met zijn vrouw Greta, met de kinderen
en de kleinkinderen en wensen hen Gods
troostende nabijheid toe.
Ds. Jan Adriaanse

Christmas Carol Service

3e zondag van de maand, Paul-GerhardtHaus, Heerdter Landstr. 30, Düsseldorf
19.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
16.01. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
20.02. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

Op 29 november vindt om 18.00 uur in
de St. Paulus-Dom in Münster de German-English Christmas Carol Service
plaats. Zoals ook in de voorgaande jaren
wordt deze dienst voorbereid door de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Münster en het Domkapitel en muzikaal
begeleid door het Luftwaffenmusikkorps.
U bent van harte uitgenodigd voor deze
feestelijke dienst, die aan het begin van de
adventstijd wordt gehouden en waarin veel
gezongen wordt. Er dient wel rekening gehouden te worden met de dan geldende coronamaatregelen.
Marja Kretschmann-Weelink
KERN DE RUHR
DUISBURG-RUHRORT

Iedere zondag, Ev. Gemeindehaus,
Dr.-Hammacher-Straße 6, 10.30 uur
28.11. 1e advent, Ds. J. H. Adriaanse
05.12. 2e advent, Ds. C. N. van Dis
12.12. 3e advent, Ds. H. Perfors
19.12. 4e advent, Ds. G. Bikker
24.12. kerstnacht, Ds. D. Meijvogel
25.12. 1ste Kerstdag, Ds. D. Meijvogel
26.12. 2de Kerstdag, Ds. D. Meijvogel
U vindt de actuele stand van zaken
op www.binnenvaartpastoraat.nl
Erik van Buren, Tel.: 02802 5255
E-mail: duisburg@nederlandse-kerk.de
IN MEMORIAM

Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles
und hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Deze woorden uit de eerste Korinthebrief
staan op de kaart die ik ontving naar aanleiding van het overlijden van Karl Hans
Winning op 27 augustus. Karl Hans heeft
zich op veel terreinen ingezet was vele jaren actief in de Nederlandse Kerk aan de
Ruhr. Zijn inzet is niet onopgemerkt gebleven en hij ontving in 2009 uit handen
van de Nederlandse consul een koninklijke

KERN DÜSSELDORF

Betty Stomphorst, Tel.: 02131 4029631
E-mail: duesseldorf@nederlandse-kerk.de
Als dit nummer van Schakel-Kontakt verschijnt zal de gezamenlijke dienst met de
Duitse gemeente van Düsseldorf-Heerdt
op Eeuwigheidszondag alweer achter de
rug zijn. In oktober was het weer mogelijk om elkaar na de dienst te ontmoeten.
We hopen dat voor de komende tijd onze
maandelijkse ontmoetingen mogelijk blijven. We leven ook met elkaar mee in de
zorgen die er binnen de gemeente bestaan
en herinneren elkaar aan de woorden van
Psalm 139: “Niets blijft er voor uw oog verborgen, ja, Gij omringt mij met uw zorgen.”
Ds. Jan Adriaanse
KERN KEULEN / BONN

Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth
19.12. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
16.01. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
20.02. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
Jaap Jonkheer, Tel.: 0228 18037378
E-mail: keulen@nederlandse-kerk.de
KERKDIENSTEN
EN GESPREKSKRING

Gelukkig konden we de laatste maanden
weer bij elkaar komen in de dienst en bij de
ontmoeting erna. We hebben ook afgesproken om na de diensten met onze gesprekskring te beginnen. Omdat we niet allemaal
in Köln-Sürth wonen en vaak een flinke
reis moeten maken, leek het ons goed om
op het moment dat we toch bij elkaar zijn
de tijd te gebruiken om verder met elkaar
in gesprek te gaan. Ik zal het een en ander
voorbereiden en het vooraf aan iedereen
toesturen. Het is fijn dat we zo het onderling contact kunnen verdiepen in onze gesprekken rondom het geloof.
Ds. Jan Adriaanse

REGIO ZUID
REGIO ZUID
Predikant

vacant

Kernenoverleg

René Blokker (scriba)
E-mail: zuid@nederlandse-kerk.de
De Nederlandse Kerk in Duitsland zoekt
voor de regio Zuid (omvattende de kernen
München, Stuttgart, Karlsruhe en Frankfurt) voor het verrichten van hulpdiensten
gedurende een periode
van 2 jaar een

predikant
m/v (0,7 fte)
die
• Meevoelt in het dilemma integratie en behoud van de eigen culturele identiteit en
dus oog heeft voor het belang van typisch
Nederlandse elementen in een eredienst.
• Open staat voor verschillen in traditie en
beleving, zowel tijdens de diensten als in
de gesprekskringen.
• Bereid is energie en passie te steken in het
organiseren en houden van gesprekskringen, waarin, naast het geloofsgesprek, ook
de relatie wordt gelegd tussen de Bijbel en
de actualiteit.
• Aantoonbare interesse heeft in het verlenen van pastorale zorg aan met name oudere gemeenteleden en daaraan hoge prioriteit geeft.
• De functie omvat 0,7 fte voor een periode
van maximaal 2 jaar. Afhankelijk van de
ontwikkelingen binnen de NKID behoort
een verlenging van het dienstverband tot
de mogelijkheden.
• De voorkeur gaat uit naar een kandidaat
die bereid is om in het werkgebied te wonen. Gezien de tijdelijkheid van de functie
is dit echter bespreekbaar.
• Goede kennis van de Duitse taal strekt tot
aanbeveling.
• Vanwege de Duitse wetgeving is er sprake
van een afwijkende rechtspositie.
Indien u interesse of verdere vragen heeft
kunt u contact opnemen met: Suzanne
Oonk-Reilink, Tel. +49 162 2173266,
E-mail cvkvoorzitter@nederlandse-kerk.de

FOTO: TBG

KERN LEIPZIG

Door de corona-omstandigheden en het
overlijden van ds. Kees den Hertog is het
momenteel helaas niet duidelijk of er in de
komende maanden kerkdiensten kunnen
plaatsvinden.
Neemt u met vragen of voor nadere informatie contact op met het moderamen
(scriba@nederlandse-kerk.de) of de redactie van Schakel-Kontakt
(schakel-kontakt@nederlandse-kerk.de).

KERN FRANKFURT

Ev.-Ref. Kirche,
Freiherr-vom-Stein-Straße 8
Bij het ter perse gaan van deze Schakel-uitgave stonden de data voor de volgende kerkdiensten nog niet vast. U wordt hierover via
de nieuwsbrief en de website geïnformeerd
zodra er meer duidelijkheid is.
Nicole Driesen, Ginsheimer Straße 24,
Trebur-Astheim, Tel.: 06147 418785,
E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de
KERN KARLSRUHE

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

Al sinds geruime tijd vinden in Karlsruhe
geen kerkdiensten van de Nederlandse kerk meer plaats. Het aantal bezoekers
was te laag. Wel waren er regelmatig bijeenkomsten 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 Albert de Lange na diens dood de leiding van
de gesprekskring over. De tweede bijeenkomst vond plaats op zondag 3 oktober
in de woonkamer van de familie De Lange-Labsch aan de Riefstahlstr. 2 in Karlsruhe. Albert de Lange stelde de eerste twee
geboden van de Decaloog (Exodus 20, 3-6
of Deut. 5, 7-10) – het zogenaamde beeldenverbod – voor en liet zien welke invloed
deze tekst in de loop van de geschiedenis heeft gehad. Vervolgens discussieerde
de gesprekskring over de actuele betekenis, die deze beide geboden zouden kunnen hebben in een tijd, waarin wij worden
overspoeld met digitale beelden.
De volgende gesprekskring vindt op 30 januari 2022 bij Albert de Lange thuis plaats.
MANNHEIM

iedere zondag, 11.00 uur, Hafenkirche,
Kirchenstraße 15, Mannheim
Mannheim is geen kern van de Nederlandse Kerk in Duitsland, maar een
plaats met kerkdiensten, bedoeld voor schippers en georganiseerd door het schipperspastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle
anderen eveneens van harte welkom zijn.
28.11. 1e advent, Ds. L. Krüger
05.12. 2e advent, Ds. D. Meijvogel
12.12. 3e advent, Ds. H.J. Prosman
19.12. 4e advent, Ds. F.A. Slothouber
24.12. kerstnacht
25.12. 1ste Kerstdag
26.12. 2de Kerstdag
www.binnenvaartpastoraat.nl
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Thema is Hooglied 2:15, waar gesproken
wordt over “de kleine vossen, die de wijngaarden vernielen”. Aan de hand van deze
tekst laat De Lange zien, hoe verschillend
de bijbel gelezen kan worden.
Albert de Lange
KERN STUTTGART

Kreuzkirche, Amstetter Straße 22,
Stuttgart-Hedelfingen
26.12. ds. Oberman, tijd nog niet bekend
02.01. geen dienst
06.02. nog onbekend
Maria Herre, Tel.: 0711 6737005,
E-mail: stuttgart@nederlandse-kerk.de
KERKDIENSTEN

Op 3 oktober hadden we weer een dienst,
deze keer zelfs met avondmaal, waarin ds.
Perfors uit Rotterdam voorging. Jammer
genoeg waren er weinig kerkgangers. Hopelijk de volgende keer weer meer!
PASTORAAL

Toch nog geheel onverwachts stierf Winfried H. in augustus. Wij wensen Coby en
familie heel veel sterkte toe.
Op 10 oktober was er een afscheidsdienst
voor Pfarrerin Kleinmann van de Duitse kerk in Hedelfingen. Zij gaat “in Rente”. Pastor Kwakye van de Ghanese Kerk,
ook gast in deze kerk, en ik waren ook uitgenodigd. Van onze kerk hebben wij haar
bloembollen als cadeau gegeven en nu
maar hopen dat de tulpen in het voorjaar
allemaal zullen bloeien!
Maria Herre
KERN MÜNCHEN

Derde zondag van de maand,
Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstraße 11
19.12. 12.00 uur
16.01. 12.00 uur
20.02. 12.00 uur
Jitske Cnossen
E-mail: muenchen@nederlandse-kerk.de
KERKDIENSTEN

Als de pandemie het toelaat zal tot de zomerstop weer elke maand een dienst in de
Reisingerstrasse plaatsvinden, zo mogelijk
met gastpredikant. Meer informatie over
de diensten zal tijdig door de kernraad medegedeeld worden.
PASTORAAL

Wie behoefte heeft aan pastorale zorg kan
contact opnemen met de kernraad. De
kernraad zal u in contact brengen met een
van de predikanten die aangegeven hebben
hiervoor beschikbaar te zijn.
Gergö Popping
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SCHAKELKIDS

EEN ENGELTJE IN DE KERSTBOOM

H

et stormde buiten. De regende kletterde
tegen de ramen van het eethuisje. “Echt
herfstweer”, zei Lena. “Hondenweer”, zei Peter de professor.
“Waarom honden? Die houden toch ook
niet van zulk weer?” vroeg Maaike. “Klopt,
dus het is zulk slecht weer dat de mensen
zelfs honden het huis binnenlaten. Daar
komt de uitdrukking vandaan.” Er werd aan
de deur gemorreld.
“Daar zal je de hond hebben”, zei Peter.
Maar het was geen hond. Het was Kevin, met
een grote kerstboom onder zijn arm. “Oef,
dat was me wat. Ik kon die mooie kerstboom
niet laten staan. Er was uitverkoop, want de
eigenaar wilde met dat rotweer naar huis,”
zei Kevin.
“Prachtig! Dankjewel, Kevin”, zei Lena.
“Hij ruikt zo lekker,” zei Maaike. “O dank
je, eindelijk eens een compliment van mijn
zus!”, zei Kevin grijnzend. “Jij niet – de boom
ruikt lekker!”, zei Maaike. “Vanavond zal het
hele eethuisje naar een dennenbos ruiken”,
zei Lena.
“Ik ga vast een engeltje maken om erin te
hangen,” zei Maaike, en ze haalde goudpapier, schaar en lijm uit de kast. “En ik maak
kerstballen van vilt en gouddraad,” zei Lena.
“Ik help je wel met het opzetten van de
boom,” zei Peter.
Maaike wilde net haar engeltje gaan uit-

knippen, toen Kevin vroeg: “Maaike, als wij
de boom vasthouden, kun jij dan de schroeven van de kerstboomstandaard aanschroeven?”
“OK, doe ik,” zei Maaike. En ze schroefde
ijverig tot de kerstboom keurig recht stond.
Bijna twee meter hoog was hij, en met prachtig brede takken. Ze ging weer terug naar
haar engeltje en tekende het gezicht en plakte van gouddraad gouden haren op het hoofd.
“Maaike, help je me even in de keuken?”,
vroeg Nazanine, de Iraanse kok. Ik moet
even opbellen, en heb iemand nodig die zolang in de pannen roert.”
“Ik kom eraan”, zei Maaike, en ze pakte de
houten lepel en roerde in de soep. Toen Nazanine klaar was, ging ze gauw verder met haar
gouden engeltje. Van pijpenragers maakte
ze twee vleugels. Ze wilde net met een stukje
witte vitrage de vleugels versieren, toen Lena
zei: “Au, ik heb in mijn vinger geprikt. Maaike, haal je even een pleister?” Maaike rende
naar de verbandkast en pakte de pleisters.
“Dankjewel, Maaike. Oef dat deed wel even
pijn.”
“Nu is mijn engel nog steeds niet af,” mopperde Maaike. “Hee, kijk eens! Er hangt al
een engel in de kerstboom,” zei Lena. “Echt
waar? Hoe kan dat?” vroeg Maaike. Iedereen
ging kijken bij de boom. Er bleek er een fotoo
tje van Maaike in de kerstboom te hangen.

“Dat ben ik!”, zei Maaike verbaasd, “Wie
heeft dat gedaan?” Iedereen keek elkaar aan.
Nazanine zei niks, maar haar ogen lachten.
“Aha, we hebben de schuldige gevonden”, zei
Kevin. “Ik dacht gewoon: Maaike is echt een
engeltje want ze helpt ons allemaal. Dat is
toch waar het om gaat bij engelen?”, zei Nazanine.
“Klopt helemaal”, zei Lena. “En ik dan?”
vroeg Kevin. “De oude Tom zou zeggen: jij
bent een engeltje met een “b” ervoor”, zei
Lena. “Dus je mag ook in de boom.”
“De bengel bungelt tussen de ballen in de
boom”, grapte Peter.
“Heel geestig, Peter. En hoe vind je deze:
de pruik van de professor zit vol prullaria,”
zei Kevin. Daar moesten ze allemaal ontzettend om lachen. “Wat een creatieve mensen
allemaal! Jullie hebben vast honger gekregen
van al dat harde werk. Laten we dus nu maar
gaan we eten”, zei Nazanine. “Dan maak ik
daarna mijn engeltje af”, zei Maaike, “want
die hoort ook in de boom.” Peter haalde nog
elektrische kerstlichtjes van huis op. Met de
kerstballen van Lena werd het een prachtige
kerstboom. “De kerst mag komen,” zei Kevin.
“Zou Isa ook met kerst terugkomen?”, vroeg
Maaike. “Daar hopen we allemaal op”, zei
Lena. En daar was iedereen het mee eens.
Jeanine Daller
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Wat eraan voorafging: Het eerste deel van het verhaal over de Deftige Straat
vind je in Schakel-Kontakt nummer 3 van 2021. In de Deftige Straat staat een
eethuisje. Maaike en haar broer Kevin hebben het samen hun vrienden Peter de
professor en Lena, de deftige dame, ingericht. Oorspronkelijk was het eethuisje bedoeld voor Isa, de vreemdeling die ze op straat gevonden hadden nadat hij
door een bende was neergeslagen. De vrienden hadden geld ingezameld voor zijn
ziekenhuisverblijf. Er was zoveel geld binnengekomen omdat de oude Tom met zijn rollator rondjes was gaan lopen
in zijn tuin, en dat vonden alle mensen in het land zo leuk, dat er heel veel geld was ingezameld. Daarmee waren Isa,
Maaike, Kevin, Lena en Peter een eethuisje begonnen. Toen Isa weer vertrok om bij zijn vader home office te gaan
doen, hadden ze beloofd goed op het eethuisje en de gasten te passen. En Isa had beloofd dat hij weer terug zou
komen – ook al zou het lang gaan duren. Hoe ging het verder met de Deftige Straat? Dat lees je hieronder.

