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Beste lezers,
in de vorige uitgave van Schakel-Kontakt be-

richtte ik u over de lessen Grieks die ik in het kader 
van mijn studie volg. Bij het overzien van alle kopij 
die voor dit nummer is binnengekomen, moest ik 
toch weer even aan de Griekse woordenlijsten den-
ken. Zoals een aantal maanden geleden het woord 
ἀγγελος (engel, boodschapper) kwam bovendrij-
ven, vind ik voor dit nummer εὐαγγελιον heel toe-
passelijk. Εὐαγγελιον betekent namelijk – u weet 
het vast – : goede of blijde boodschap. En ik word 

persoonlijk wel heel blij als ik zie dat er in de NKiD weer van alles mogelijk 
gaat worden en dat we dat allemaal bij u mogen brengen in deze Schakel-uit-
gave. Ik noem een paar dingen: hopelijk zijn er weer fysieke mogelijkheden 
voor kerkdiensten en andere activiteiten binnenkort. Er hebben zich geluk-
kig mensen gemeld die de openvallende plaatsen in het moderamen willen 
opvullen. En de kou rondom de financiële situatie van de kerk is weliswaar 
nog niet uit de lucht, maar er lijkt financieel iets meer mogelijk de komende 
tijd, waardoor er ruimte ontstaat voor het goed overdenken en in gang zetten 
van een permanente oplossing. Nadere details over deze zaken leest u ver-
derop in dit nummer.

Wat is er verder nog binnengekomen? Willemina Eb-
bink stuurde ons weer een paar van haar ‘brieven 

aan God’. Rens Dijkman interviewde de vertrek-
kende leden van het moderamen en Jan Adriaanse 
schreef een mooie meditatie over de verantwoor-
ding die wij voor Gods Schepping dragen, en licht-
te weer een prachtig lied uit het Liedboek toe. En 

zowel het oude als het nieuwe moderamen richt het 
woord tot u.

Kortom, er is weer veel gebeurd en er staat ook nog veel te gebeuren de ko-
mende tijd. Door diverse omstandigheden bereikt dit nummer u later dan 
gepland, het vervolg van kunt u dus al op korte termijn in de volgende uit-
gave lezen. Daar zullen ook de nieuwe moderamenleden zich voorstellen en 
leest u het laatste deel van Detlef Gaastra’s verhaal ‘Warum ich Niederländer 
geblieben bin’, dat we in deze uitgave helaas niet meer kwijt konden. Langer 
ga ik daarom uw aandacht hier niet vasthouden, ik wens u veel plezier met 
het lezen van deze Schakel!

Hartelijke groet en graag tot de volgende uitgave, Marjolein Kranse
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Lees ook de meditatie “Heer, ontferm U”
op www.nederlandse-kerk.de
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Het zijn bekende woorden, die geregeld 
gezongen worden: “De aarde en haar 

volheid zijn, des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen.”

Woorden die we, als het weer zou mogen, 
uit volle borst meezingen, en terecht. Het 
gaat immers over de eer van God en Zijn Ko-
ningschap over de gehele schepping. “Om 
Gods volmaakte macht te tonen...” Als de ge-
meente samenkomt, is het goed dat zo Gods 
lof bezongen wordt.

Toch vraag ik me af, of we altijd 
wel ten volle beseffen wat 
in deze Psalmwoorden 
tot uitdrukking komt. 
Want als je echt stil-
staat bij de inzet van 
Psalm 24, dan kun je 
eigenlijk niet meer uit 
volle borst meezingen, 
maar voel je veel meer 
iets van schaamte en hui-
vering als je denkt aan de 
werkelijkheid.

De aarde, die het “wettig eigen-
dom” van God is, de schepping als 
het werk van Gods hand, is voort-
durend in het nieuws vanwege de 
aantasting ervan. We kunnen niet 
zeggen dat het buiten ons omgaat 
en dat we het ons niet bewust zijn. 
De signalen zijn duidelijk en moe-
ten ons verontrusten.

De schepping met alles wat leeft en be-
weegt, daarvan zegt Psalm 24: God is de 
Schepper en de Eigenaar. Maar tegelijker-
tijd moeten we ons afvragen: is dat wel zo? 
Anders gezegd: léven wij daar eigenlijk wel 
naar? Niet alleen de grote wereld als geheel, 
maar ook als christelijke gemeente? In hoe-
verre zijn we als gemeente nu écht anders 
dan het geheel van de wereld waarin we le-
ven?

In de kerk belijden we elke zondag dat onze 
God de Schepper is van hemel en aarde en 
dat de schepping dus ook aan Hem toebe-
hoort. Maar dat uit te spreken is weliswaar 
heel wezenlijk voor de gemeente van Chris-
tus, maar het is niet het enige. Het gaat erom 
dat het werkelijkheid wordt in ons doen en 
laten.

Als we werkelijk geloven dat God alle din-
gen geschapen heeft en de Eigenaar is van al-
les wat bestaat, dan wordt ook onze houding 
veranderd en heeft dat concrete gevolgen 
voor de manier waarop we leven en waarop 

GodS eIGendom

we omgaan met de aarde en haar bewoners.
Aan Hem behoort de aarde en al wat zij om-

vat. Het gaat dus niet om óns eigendom waar 
wíj mee kunnen doen wat we willen, maar 
om Góds eigendom waar Hij recht op heeft 
en houdt.

Gods eigendom. Het is een opdracht én 
een belofte. De opdracht om zorgvuldig met 
Gods eigendom om te gaan. Voor zover wij 
het gebruiken, hebben we het in bruikleen 
gekregen. En met iets wat je geleend hebt, 
moet je nog voorzichtiger omgaan dan wan-
neer het van jezelf is.

Aan Hem behoort de aarde met al wat zij 
omvat. Zijn eigendom!

En dat is, naast de opdracht, tegelijk ook 
de belofte. Want we kunnen wel doen 

alsof het om ons bezit en ons eigendom 
gaat, maar ondertussen ís en blíjft 
het wel Góds eigendom. En dat geeft 

ook troost en verwachting. Want 
ondanks alles blijft God trouw 
aan wat zijn hand heeft voort-
gebracht. Wat Hij begon, daar 
gaat Hij ook mee verder. Daar-
om eindigt de Bijbel ook met 
het visioen van de nieuwe he-
mel en de nieuwe aarde, waar 
alle aantasting en onrecht geen 

plaats meer hebben. Het is de 
belofte en ook de troost 

dat het uiteindelijk niet 
van ons afhangt, maar 
dat God zelf alle dingen 

nieuw maakt. Dat geeft 
ons moed. Met die belof-

te kunnen we verder, en het is 
juist de belofte die ons aanspoort 

om des te meer ook aan de opdracht 
gehoor te geven. Het gaat immers om 

Gods eer en de glorie van zijn Naam, opdat 
heel de schepping Hem zou dienen en prij-
zen!

Ds. Jan Adriaanse

Van de heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Psalm 24 vers 1

Globe met vredesduiven
op het Majdan Nesaleschnosti
(Onafhankelijkheidsplein)
in Kiev, Oekraïne
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afScheId Van marja kretSchmann en doetIe SchIlder
tijdens de kerkenraadsvergadering op 12 februari jl. zijn maar liefst twee leden van het moderamen afgetreden. 
marja kretschmann-weelink heeft haar functie als voorzitter van de nkid beëindigd en doetie Schilder-van der hei-
de heeft afscheid genomen van haar ambt als scriba. een goede gelegenheid, nog een keer met beide voormalige 
ambtsdragers in gesprek te gaan.

marja en doetie, met welke gevoelens hebben jullie 
afscheid van jullie ambt binnen het moderamen van 

de nkid genomen?
marja: Het zijn gemengde gevoelens. Het voorzitterschap heb ik 

als leuk en (meestal) fijn om te doen ervaren. Erg afwisselend, maar 
ook uitdagend, bij tijden met ontzettend veel werk verbonden. En er 
waren ook belastende momenten. Ik heb veel facetten van het kerke-
lijk leven leren kennen, heb fijne contacten kunnen leggen met heel 
veel mensen, die ik anders niet had leren kennen. Altijd met het doel, 
om in gesprek te komen om daarmee de belangen van de NKiD te 
kunnen behartigen. 

Het afscheid van het voorzitterschap betekent voor mij in eer-
ste instantie het verlies van heel veel contacten met mensen, die 
een belangrijke rol speelden bij en voor het werk als voorzitster 
van het bestuur, maar ook voor mij persoonlijk. Deze mensen wa-
ren betrouwbaar in hun toegezegde steun. Die had ik ook nodig om-
dat je deze functie niet alleen kunt vervullen. En deze contacten zal 
ik zeker gaan missen. Het zal moeten wennen, om niet meer in de 
bestuursfunctie verantwoordelijk te zijn voor de belangen van de 
NKiD. Het betekent ook, dat er meer tijd vrij komt voor mijn familie 
en mijn hobby’s. En voor vakanties zonder ‘voorzitter-e-mails’.
doetie: Het afscheid als scriba van de NKiD zie ik als de beëin-

diging van een zeer verantwoordelijke functie binnen de NKiD. De 
functies van voorzitter en scriba hebben onlosmakelijk te maken 
met het ‘gezicht’ van de NKiD, zowel naar binnen toe als naar buiten. 
Oei, dat klinkt! Het bekleden van een functie verlangt verantwoor-
delijkheid en vraagt tijd. Naar mijn mening heeft iedere vrijwilliger 
maar ook ieder lid hiermee te maken. Of het nu van een kerkgenoot-
schap is of van een sportvereniging of wat dan ook. Mijn beslissing, 
om het bij één ambtstijd van vier jaar te houden roept gemengde ge-
voelens op. Mijn betrokkenheid bij de NKiD bestaat al sinds ettelij-
ke jaren en is nog steeds zeer groot. Doch ook gedurende deze jaren 
stond het leven niet stil en onderging veranderingen. Ik vind, dat nu 
het moment is aangebroken om de beschikbare tijd aan privé aange-
legenheden te besteden. Dit betekent, dat ik vanaf 12 februari 2022 
geen functie meer binnen de Kerkenraad bekleed maar als afgevaar-
digde van de kerngemeente Balje aan de Kerkenraad deelneem.

marja, wat heeft jou toentertijd bewogen, het voorzitter-
schap van de kerkenraad op je te nemen?
marja: In 2017 kwamen de functies van voorzitter KKR, voorzit-

ter CvK en van de scriba vrij. Bovendien ver-
liet Pieter Roggeband in 2018 de NKiD. Tij-
dens een gemeentevergadering in Münster 
hebben we over oplossingen beraadslaagd. Er 
was grote zorg, dat zich niemand zou melden 
en de kerk hierdoor in zwaar vaarwater zou 
komen. Toen is bij mij in eerste instantie het 
voornemen gekomen, om mij als scriba ter be-
schikking te stellen. Uiteindelijk heb ik con-

tact gezocht met Doetie en Piet Ritsema, of zij zich een functie in het 
moderamen voor konden stellen. Dat bleek het geval, zodat ik toen 
toch de keuze voor voorzitster heb gemaakt, wat achteraf gezien voor 
mij wel goed was: ik had ervaring door het voorzitterschap van 2014-
2015. En mijn Nederlands is niet altijd meer up to date, zoals het voor 
een scriba wenselijk is. Zo kregen wij in 2018 vier nieuwe leden in 
het moderamen: Kees werd assessor, Doetie werd scriba en Piet werd 
voorzitter CvK. Het vijfde moderamenlid bleef Diederik de Reus.

doetie, jij hebt al eens eerder als scriba van de nkid ge-
diend. na een tussenperiode van enkele jaren heb je je 
opnieuw bereid verklaard, het scribaat van de kerken-
raad op je te nemen. wat was voor jou daartoe de drijven-
de kracht?
doetie: Ja, deze functie had ik ook al eens in het verleden een paar 

jaar uitgeoefend (februari 2004 – november 2010). Op de KKR-ver-
gadering van 16 en 17 februari 2018 had ik me opnieuw kandidaat 
gesteld en ben toen opnieuw als scriba van de NKiD gekozen. Waar-
om ik me toen beschikbaar heb gesteld, was omdat in de tussenlig-
gende tijd (2010-2018) het scribaat steeds 
wisselend bezet is geweest. Door mensen 
die hun tijd wilden geven, maar om de een 
of andere reden de ambtstijd niet hebben 
kunnen volmaken. Er was geen continu-
iteit. Daarbij had de Kerkenraad beslo-
ten het voorzitterschap van Verein-CvK te 
combineren met het voorzitterschap van 
de Kerkenraad van de NKiD. Twee functies 
door één persoon uitgevoerd, door gebrek aan vrijwilligers, die be-
reid waren een verantwoordelijke functie op het bestuurlijke vlak op 
zich te nemen. Het gevolg was, naar mijn mening, dat dit ten koste 
ging van de NKiD. Ik zie het scribaat als de spil binnen het geheel. 
Het scribaat is de plek, waar alles hoort binnen te komen en naar 
buiten gaat. Als een centrum, coördinerend en informerend.

De uitdaging voor mij lag op dit vlak maar moet ook het uitgangs-
punt zijn van alle anderen, waar je mee samenwerkt. Gelukkig was 
dat het geval, En dan moet er nog ‘volgens de regels van het spel ge-
speeld worden’. In het Huishoudelijk Reglement staan deze regels, 
van elke geleding binnen de NKiD staan de taken en verantwoor-
delijkheden omschreven. Van Kernraad, KROV, Moderamen, Ker-
kenraad, CvK, redactie van Schakel-Kontakt en Website. Het Huis-
houdelijk Reglement, gestoeld op de Kerkorde van de PKN, is de 
leidraad. Het geeft aan, hoe in verschillende situaties naar vastgeleg-
de stappen gehandeld moet worden. Naar deze handleiding te wer-
ken verschaft duidelijkheid en voorkomt moeilijkheden. 

marja en doetie, jullie ambtsperiode was een bewogen 
tijd voor de nkid. kunnen jullie vertellen, wat jullie in jul-
lie tijd als voorzitster resp. scriba heel bijzonder geraakt 
of uitgedaagd heeft?
marja: Er zijn verdrietige momenten geweest, waarin ik erg ge-

raakt ben: ziekbed en het overlijden van Diederik in 2019, ziekbed 
en het overlijden van Kees in 2021; de zware ziekte van een modera-
menlid. Een grote schok was de mededeling van de EKD over de re-
ductie en het stopzetten van de subsidie. Bewogen momenten: de 
intrededienst van Rens in Berlijn, de intrededienst van Jan in Düs-
seldorf, de ontmoetingen met de leden van de KKR in Keulen, Fulda 
en Hannover, ontmoetingen en fijne gesprekken met gemeenteleden 
in diverse kernen, waar ik ben geweest.

Uitdagingen waren er genoeg: functiewisselingen in het modera-
men en in het CvK, de vacante predikantsplekken in alle regio’s en 
de nieuwe indeling van de regio’s. Bovendien het aanpassen van het 
HhR en de ingevoerde privacyregelingen, die grote invloed hebben 
gekregen op de bijdrages voor onze nieuwe website en Schakel-Kon-
takt. Ook de actie Kerkbalans was voor mij een bijzonder interessant 
project. Een grote uitdaging waren en zijn natuurlijk de onderhan-
delingen met de EKD; al jaren probeerden wij een verhoging van de Fo
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subsidie te krijgen; we hadden altijd goede argumenten en 
waren heel goed voorbereid op deze gesprekken in Hannover 
en via Zoom. Dat de EKD ons meedeelde dat er een subsidie-
reductie en beëindiging vanaf 2025 was voorzien, daar had 
niemand van ons op gerekend. Alle acties die we sindsdien 
hebben ondernomen, hebben in het totaal, denk ik, er wel toe 
bijgedragen dat er binnen de EKD wordt nagedacht over de 
belangrijke rol, die ‘Kirchen anderer Sprache und Herkunft’
in het kerkelijke leven in Duitsland spelen. Ons laatste ge-
sprek heeft ons veel hoop gegeven op een verlenging van de 
(weliswaar gereduceerde) subsidie tot en met 2026.
doetie: De ambtsperiode wil ik opdelen in 2 x 2 jaar. De 
eerste twee jaren heb ik samen met Marja als voorzitster en 
Kees als assessor veel tijd geïnvesteerd in het, zoals ik dat 
noem, ‘gezicht van de NKiD’. Praktisch gezien door het logo 
van de NKiD overal te gebruiken bij mededelingen en versla-
gen en op het briefpapier. Duidelijk laten zien: Dit komt van 
de NKiD. Binnen de organisatie van de NKiD hebben we de 
overlegorganen weer hun vaste plek gegeven; we hebben ze 
van informatie voorzien en naar hun mening gevraagd. Met 
respect en waardering voor elkaars verantwoordelijkheden 
in het belang van de NKiD. Misschien is dit de sleutel voor de 
motivatie, die bijdraagt aan een bijna volledige bezetting van 
alle functies die binnen de NKiD te vinden zijn, van Kernra-
den tot College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad.

In de volgende twee jaar hebben in eerste instantie me het 
meest geraakt de droevige momenten van het overlijden van 
Diederik de Reus en een jaar later van ds. Kees den Hertog. 
Beide waren enthousiast en ten diepste gemotiveerd bij de 
NKiD betrokken en een ware steun in het moderamen. Dan in 
2020 het bericht van de EKD. De besparingen bij de Landes-
kirchen en EKD hebben onvermijdelijk tot gevolg dat de finan-
ciële ondersteuning aan de NKiD ten einde loopt. Vele acties 
en pogingen zijn door het moderamen in overleg met de KKR 
ondernomen, een werkgroep werd gevormd om mee te den-
ken in het zoeken naar mogelijkheden, die misschien leiden 
tot het behoud van de NKiD in de huidige vorm. Dit proces is 
nog in volle gang en we moeten afwachten, wat eruit komt.

marja, wat vond je als voorzitter van de kerkenraad 
een van de leukste ervaringen?
marja: Het is moeilijk om hier een keuze te maken. Er zijn 

heel veel ‘leukste’ ervaringen: Het zijn de ontmoetingen met 
mensen die betrokken zijn bij onze kerk. Heel gezellig vond ik 
de Buitendag van alle kernen van de Regio West, hier bij ons 
in Münster. Fijne ontmoetingen rondom de intredediensten 
van Jan en Rens. En een bijzonder stormrijke ervaring was 
ons bezoek aan Thorgau, met Detlef, Erik en Rens. Wij gin-
gen naar Thorgau vanwege het geplande pioniersproject. In 
zwaar stormweer zijn wij uit Berlijn op één dag heen en terug 
gereden. Ik ben zelden zo blij geweest, toen wij gezond en wel 
in Berlijn terug kwamen. Waarbij ik een dag later op de terug-
reis van Berlijn naar Münster vanwege de zware storm uren-
lang in de trein vastzat in Kattenvenne, en er geen mogelijk-
heid was om verder te reizen naar Münster. Achteraf kun je er 
nu wel om lachen ...

doetie, wat zul je als afgetreden scriba van de nkid 
het meeste missen?
doetie: Ik kan niet zeggen, wat ik het meeste zal missen, ik 

weet dat ik nu heel veel meer tijd tot mijn beschikking krijg. 
Mijn opgave is nu gericht op hoe ik deze tijd voor mezelf gun-
stig inzet, zodat ik voor mezelf er ook wat aan heb. Het ziet er 
niet naar uit dat dit een probleem wordt.

marja en doetie, wat wensen jullie de nieuwe voorzitter en de 
nieuwe scriba toe?
marja: Als eerste wens ik hen toe, dat God het werk dat zij voor de kerk 
gaan doen, mag zegenen. Dat ze het leuk vinden en optimistisch blijven 
over het voortbestaan van de NKiD. Heel essentieel is de samenwerking 
tussen voorzitter en scriba. Daarom wens ik hen toe dat zij beiden een goe-
de verstandhouding en communicatie mogen krijgen, zoals bij Doetie en 
mij, met dit onvoorwaardelijke vertrouwen in elkaar. Mijn wens voor het 
moderamen en CvK is, dat zij de goede samenwerking kunnen voortzetten 
en samen met de leden van de KKR, de werkgroep, de PKN en andere be-
langrijke contacten het voortbestaan van de NKiD kunnen bewerkstelligen. 
Ik wens hen een goede verstandhouding met ieder die op welke wijze ook bij 
de NKiD betrokken is.
doetie: Ik hoop, dat beiden zich niet gedwongen voelen, deze verant-

woordelijke functies op zich te nemen. Ik hoop dat ze er zin in hebben om 
zich in te zetten voor wat de NKiD beoogt te zijn. Ik wens hun beiden een 
heldere kijk op wat mogelijk is voor de toekomst van de NKiD en dat ze bij 
hun inzet de volle ondersteuning van Kerkenraad en gemeenteleden van de 
Nederlandse Kerk in Duitsland krijgen. En vooral wens ik beiden Gods ze-
gen toe bij hun werk.

marja, blijf je na je aftreden nog actief in de kerk?
marja: In Münster heb ik weer meer tijd voor activiteiten in onze kernge-

meente en blijf ik de NKiD vertegenwoordigen in de ACK, bij het IKK en bij 
alle oecumenische Veranstaltungen. Daarnaast ben ik Presbyterin in de Ev. 
Kirchengemeinde in Münster. Daar ben ik o.a. ook bestuurslid van de Ge-
meindediakonie.

doetie, jij bent ook kernraadslid van de kern Balje en scriba van 
het kroV in de regio noord-oost. Zul je deze functies na jouw 
aftreden als scriba blijven bekleden?
doetie: Het één heeft geen gevolg voor het andere. Regionaal en plaatse-

lijk blijft het zoals het is.

marja en doetie, wat is jullie hoop voor de nkid?
marja: Ik hoop dat er een oplossing gevonden wordt, waarin de NKiD in 

de huidige organisatiestructuur, als gemeente van de PKN en horend bij de 
Classis Gelderland Zuid & Oost, kan voortbestaan. Mijn hoop is ook dat het 
principe wat wij tot nu toe hadden, nl. dat alle kernen even belangrijk zijn, 
niet uit het oog wordt verloren. Momenteel zie ik de grootste kans voor het 
voortbestaan van de NKiD wanneer het lukt om de verbinding Verein-NKiD 
te kunnen houden. Dat zou betekenen dat wij gemeente van de PKN zouden 
kunnen blijven met een eigen HhR en rechtspositie voor de predikanten.

Ik hoop dat alle kernen resp. gemeenteleden die pastorale zorg blijven krij-
gen waar zij behoefte aan hebben. Mijn hoop is ook dat de mensen trouw 
blijven aan de NKiD en zij het beleven van het geloof in de moedertaal waar-
devol blijven vinden. Mijn wens is dat God onze inzet voor het behoud van de 
NKiD zegent. Gods zegen wens ik alle gemeenteleden en ieder die zich voor 
de NKiD heeft geëngageerd.

Er zijn veel mensen, die ik hier zou willen danken, met name Doetie, Su-
zanne, Jan, Rens, Barend, Hendrik, Annie, Jaap, Wichert, Martin, Piet, de 
leden van de KKR, de leden van de werkgroep, en (heel veel) gemeenteleden 
uit de kernen van de NKiD.
doetie: Ik hoop op een wonder, maar realistisch genoeg denk ik dat wij 

als gemeente voor een heel groot deel zelf aan dit wonder moeten bijdragen. 
Hoe het er in de toekomst uit komt te zien? Ik hoop dat ieder die een functie 
binnen de bestuurlijke geledingen van de NKiD bekleedt, zich bewust is van 
de verantwoordelijkheden die op haar/zijn schouders liggen. Daarin heb ik 
het volste vertrouwen! Ik wens alle vrijwilligers binnen de NKiD wijsheid 
en succes.

hartelijk dank voor jullie medewerking aan dit interview!

Rens Dijkman
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UIt het moderamen

kerkenraadsvergadering
van 12 februari

Op zaterdag 12 februari vond de jaar-
lijkse Kerkenraadsvergadering en Dele-
giertenversammlung plaats. Het is al een 
traditie van jaren dat deze vergadering in 
Fulda wordt gehouden. Helaas was het nu 
vanwege de coronasituatie zo, dat we el-
kaar al voor het tweede achtereenvolgende 
jaar niet in levenden lijve konden ontmoe-
ten.

Dit keer moest de vergadering digitaal 
plaatsvinden. Naast de afstemming voor 
de Delegiertenversammlung, die groten-
deels digitaal per e-mail had plaatsgevon-
den, kwam de uitslag van de enquête aan 
de orde. In het verlengde hiervan was ‘de 
toekomst van de NKiD’ een belangrijk ge-
spreksonderwerp. Omdat we ervan uit-
gaan dat over een aantal jaren de bijdrage 
vanuit de EKD beëindigd zal worden, is het 
belangrijk om na te denken welke verde-
re mogelijkheden er zijn om het voortbe-
staan van de NKiD veilig te stellen. In elk 
geval zal het nodig zijn om in gesprek te 
komen met de Landeskirchen in de diver-
se regio’s. Daarnaast willen we ook op zoek 
naar nieuwe manieren van financiering. 
Daarvoor is het belangrijk dat we de rele-
vantie van de NKiD voor Nederlanders in 
Duitsland maar ook de culturele en maat-
schappelijke betekenis onder woorden en 
daarmee ook onder de aandacht brengen. 
Van groot belang is ook dat we weten wat 
er leeft in de kerngemeenten en wat voor 
de toekomst in de verschillende kernen 
prioriteit heeft. Daarvoor zal de komende 
tijd een gedachtewisseling in de kernge-
meenten plaatsvinden. Mede om dit pro-
ces tot een goed resultaat te brengen en te 
ondersteunen wordt er in de zomer ander-
maal een extra kerkenraadsvergadering 
‘in levenden lijve’ gehouden. Een extra re-
den vormt de restonzekerheid of de daar-
opvolgende vergadering in februari virtu-
eel zal moeten plaatsvinden of niet.

Voor enige rust ‘in de tent’ zorgt de voor-
lopige toezegging van de EKD, de subsidie 
nog twee jaar door te laten lopen (bericht 
werd reeds dat de inkomsten uit Kirchen-
steuer hoger waren dan verwacht). De toe-
zegging is nog niet binnen, maar het zou 
een enorme steun zijn, omdat er dan met 
meer rust een goed uitgewerkte oplossing 
kan worden gevonden.

wisseling van de wacht

Marja Kretschmann-Weelink en Doetie 
Schilder-van der Heide hebben einige tijd 
geleden aangegeven dat zij niet voor een 
nieuwe termijn als voorzitter resp. scriba 
beschikbaar zouden zijn. De afgelopen tijd 
hebben we daarom gezocht naar opvolgers 
voor Marja en Doetie en we hebben Rob Ma-
ris bereid gevonden de NKiD de komende 
tijd als voorzitter te dienen en Jeanine Dal-
ler als scriba. We zijn blij dat de functies weer 
opgevuld zijn en wensen Rob en Jeanine ze-
gen toe bij hun nieuwe taak. In het volgende 
nummer van Schakel Kontakt kunnen we 
nader kennis maken met Rob en Jeanine.

Het betekende ook dat wij in de vergade-
ring afscheid moesten nemen van Marja en 
Doetie. We zijn dankbaar voor hun capaci-
teiten en hun inzet voor de Nederlandse Kerk 
in de afgelopen jaren. Het zijn jaren geweest 
waarin heel veel aan de orde was en waarin 
ze veel hebben betekend voor de NKiD. We 
willen Marja en Doetie daar heel hartelijk 
voor bedanken en we wensen hen ook geluk 
en zegen voor de komende tijd en hopen dat 
er nu weer ruimte komt voor de dingen die 
de afgelopen tijd, vanwege de inzet voor de 
NKiD, minder aandacht hebben gekregen. 
Het afscheid ging gepaard met een ‘rap’ over 
Marja en Doetie, uitgevoerd door Rens. Als 
tastbare blijk van dank was er een boekje 
gemaakt met verschillende persoonlijke bij-
dragen vanuit de NKiD.

Al met al was het een flink gevulde verga-
dering en hebben we ruim voldoende ‘huis-
werk’ voor de komende tijd. De datum voor 
volgend jaar is al vastgelegd en de jeugdher-
berg in Fulda gereserveerd. We hopen dat 
het volgend jaar toch echt weer mogelijk zal 
zijn om elkaar te zien en te spreken want we 
merken dat we de ontmoetingen en de wan-
delgangen missen.

UIt het oUde moderamen

In november jl. had het moderamen op-
nieuw een gesprek met de EKD aange-
vraagd met het doel, om een verlenging 
van de subsidie te vragen. Aan dit verzoek 
werd gehoor gegeven en in december vond 
er een gezamenlijk overleg plaats. Tijdens 
dit overleg konden wij een aardig aantal re-
denen opsommen die naar onze opvatting 
een verlenging van de subsidie rechtvaar-
digen. Deze redenen bleken de afgevaar-
digden van de EKD te overtuigen, zodat wij 

nieuws over de enquête

In de vorige Schakel werd de eind oktober 
naar alle adressen rondgestuurde vragenlijst 
met een begeleidende brief gememoreerd. Na 
afloop van de inzendtermijn (15 nov.) zijn de 
administrateur van het kerkelijk bureau, de 
voorzitter en de scriba bezig geweest met het 
inventariseren van alle antwoorden. Dat was 
gezien de zogenaamde open vragen een hele 
klus! Nadat deze klus geklaard was, is een 
werkgroep, bestaande uit vijf mensen, aan de 
gang gegaan met een samenvatting. Deze is in-
middels aan de kerkenraad gepresenteerd, en 
vindt u nu ook op de website.

Aangezien degenen die de vragenlijst inge-
vuld hebben natuurlijk erg benieuwd zijn naar 
‘meer’: In overleg met het moderamen zal be-
keken worden of en in welke vorm de gedetail-
leerde resultaten gepresenteerd worden. Uit de 
samenvatting kan op deze plaats het volgende 
uitgelicht worden:
• 784 adressen zijn aangeschreven, van 124 

adressen zijn er antwoorden gekomen. Dit 
lijkt weinig, maar is in vergelijking met alge-
mene ervaringsgegevens hoger dan gemid-
deld.

• Behalve Schakel-Kontakt en de kerkdien-
sten, worden ook sociale activiteiten zoals 
een Buitendag, het hebben van contacten 
met andere Nederlandstaligen en beleven 
van saamhorigheid als positieve punten ge-
noemd.

• De soms grote afstand tot de kerk wordt als 
probleem ervaren. Dat slaat zowel op het fy-
sieke als ook op het kunnen delen van het 
geloof.

Er zijn ook veel ideeën en suggesties gedaan. 
De rapporteurs bevelen daarom aan, dat er een 
projectgroep rond de predikanten wordt ge-
vormd, die hiermee aan de slag gaat.

De werkgroep enquête

de mogelijkheid hebben gekregen om een ver-
lenging van de subsidie aan te vragen. Wij zijn 
erg hoopvol dat wij toch nog tot 2026 jaarlijks 
€ 150.000 aan subsidie gaan krijgen. Wanneer 
er een positieve beslissing over onze aanvraag 
wordt genomen, zou dit betekenen dat wij meer 
tijd hebben om het voortbestaan van de NKiD 
goed te kunnen gaan regelen. De aanvraag is in-
middels bij de EKD ingediend.

Marja Kretschmann-Weelink

aanvraag ingediend voor verlenging van de subsidie
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Lied 250 is een avondlied waarin het vertrouwen wordt uitgesproken dat als de 
avond valt en het donker wordt Gods aanwezigheid des te meer vertrouwen geeft. Het 
heeft daarmee een dubbele betekenis. Niet alleen met het oog op Gods bescherming 
in de nacht, maar zeker ook in de duisternis van de tijd. Sytze de Vries heeft een aan-
sprekende vertaling gemaakt van het origineel dat als Lied 486 in het Evangelisches 
Gesangbuch te vinden is.

De tijd van Jochen Klepper was anders dan onze tijd en wij kunnen ons niet voor-
stellen hoe het is en hoe het voelt als je uiteindelijk, door de omstandigheden gedron-
gen, geen andere weg ziet dan de dood. Zijn teksten zijn getuigenissen van zijn diepe 
geloof en vertrouwen:

Ik leg mij in uw hoede neer
En mag de vrede vinden.
Wie zich aan U gewonnen geeft
Slaapt in als uw beminde.

De avond valt, de nacht is daar.
Ik wil niet langer zwichten
Voor al het leed, dat zorgen baart,
Op U alleen mij richten.

kerk-ZIjn BrIeVen aan God
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UIt het lIedBoek: lIed 250 –
Ik leG mIj In Uw hoede neer

V aak is het bij een lied (of een gedicht) zo dat wanneer je wat meer weet van de 
persoon die het geschreven heeft en van zijn of haar omstandigheden, het ook 

gevolgen heeft voor de manier waarop zo’n tekst bij je binnenkomt. Het helpt je om 
dingen op te merken waar je anders aan voorbij zou zijn gegaan. Het kennen van de 
achtergronden brengt tot een ander, beter, verstaan van de tekst. Ik denk dat dit zeker 
geldt voor de liederen van Jochen Klepper.

Klepper werd in 1903 in de omgeving van Breslau geboren. Hij studeerde theologie 
in Erlangen en Breslau. Vanwege zijn zwakke gezondheid (hij leed aan hoofdpijnen en 
slaapstoornissen) zag hij af van het predikantschap en werkte hij vanaf 1927 als jour-
nalist. Vanaf het begin van de jaren 30 woonde hij met zijn gezin in Berlijn, waar hij 
bij de radio kwam te werken. Binnen een jaar werd hij, na de machtsovername door de 
Nazi’s, daar weer ontslagen omdat hij lid was van de SPD en bovendien getrouwd met 
een joodse vrouw. Er brak voor het gezin een moeilijke en onzekere tijd aan, waarin hij 
door te schrijven probeerde in het levensonderhoud te voorzien. De omstandigheden 
werden moeilijker, de dreiging nam steeds meer toe en het zag ernaar uit dat binnen 
afzienbare tijd zijn vrouw en dochter gedeporteerd zouden worden. Door dit vooruit-
zicht gedwongen beroofde het gezin zich op 11 december 1942 van het leven.

Jochen Klepper heeft 10 jaar lang een dagboek bijgehouden (dat na de oorlog is uit-
gegeven). Op 10 december schreef hij daarin: “Wir sterben nun - ach, auch das steht 
bei Gott - Wir gehen heute nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letz-
ten Stunden das Bild des Segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick 
endet unser Leben.”

In de liederen die hij maakte vinden we de moeite en de zorgen waar Jochen Klep-
per mee te kampen had steeds weer terug. Die achtergrond is heel bepalend voor zijn 
teksten. Toch zijn het geen sombere woorden, maar staat tegenover de duisternis het 
licht, tegenover de angst het vertrouwen, tegenover de vertwijfeling de hoop.

V oordat de Veertigdagentijd of Lijdenstijd 
aanbreekt, wordt ieder jaar met carnaval 

het leven nog eens uitbundig gevierd. En ook tij-
dens de pandemische situatie van dit jaar zullen 
echte carnavalsvierders vast en zeker een weg ge-
vonden hebben, de bloemetjes buiten te zetten. In 
haar brief aan God houdt zich Willemina Ebbink 
uit Otterndorf deze keer dan ook met carnaval be-
zig. Zij denkt er over na, wat carnaval bedekt en 
tegelijkertijd aan het licht brengt.

helau und alaaf, Vater im himmel!

Es ist Karneval, also sage ich zu Dir auch mal: 
Helau und Alaaf! Manchmal möchte sich der 
Mensch verwandeln, um – sich selbst zu finden! 
Wie sehr kann der Karneval dabei behilflich sein. 
Beim Versuch, sich selbst unter einer anderen 
Persönlichkeit zu verstecken. Lautes Schreien: 
Hier bin ich! Helau Alaaf! Schaut doch nur einen 
Tag auf mich!

Aber meine eigene Persönlichkeit, mein eigenes 
Ich zeige ich nicht. Nur für einen Tag möchte ich 
mich selbst vergessen. Ich brauche mich nun auch 
nicht für das laute und aufdringliche Schreien zu 
entschuldigen oder zu schämen.

Schon als Kind bekam man oft zu hören: „Sei 
nicht so laut!“ Oder „Benimm Dich nicht so ko-
misch, Du bist schon komisch genug!“ Und auch 
„Was sollen die Leute wohl nicht von Dir halten!“ 
Eine gewisse dressierte Kindheit im Benehmen. 
„Nimm Dich zusammen!“

Aber wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Und 
wer war ich mal? Könnte ich doch diese Frage be-
antworten. Aber ich weiß es nicht. Du aber, lieber 
Gott, Du weißt es. Wenn ich auch weiter rätsele, 
Du kennst mich ...

Helau! Amen!
Deine WilleminaIk weet dat ook de dag die komt

mij zicht op U zal geven;
ik vind in wat Gij hebt voorzien
de zin van heel mijn leven.

Gij hebt mijn ogen toegedekt,
Nu slaap ik zonder zorgen.
Gij bracht mij tot in deze nacht,
Gij voert mij naar de morgen.

Ein tröstliches Lied in stürmischen Zeiten! Ds. Jan Adriaanse
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St.-Marien-Kirche,
Bei der Kirche, Balje

06.03. Dienst van Woord en Tafel,
  13.30 uur, ds. Rens Dijkman
08.05. Dienst van Woord en Gebed,
  13.30 uur, ds. Rens Dijkman

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

kernraad
Aan het begin van het jaar is het voor de 
kernraad gebruikelijk, de voor het nieuwe 
jaar geplande kerkelijke activiteiten te be-
spreken. Zo kwamen wij als leden van de 
kernraad ook dit jaar digitaal bij elkaar. 
Wij hopen zeer, dat de (oecumenische) 
kerkdiensten en huisbezoeken als gewenst 
zullen kunnen plaatsvinden. Misschien 
kunnen wij ook weer eens een film- of ge-
spreksdienst organiseren! Via de verschil-
lende sociale media houden wij u over het 
al dan niet doorgaan van de activiteiten op 
de hoogte.

UIt de Gemeente
Als kerngemeente zijn wij heel verdrietig, 
dat wij zo onverwachts afscheid moesten 
nemen van ons trouw en geëngageerd ge-
meentelid Ineke Quaak.

In memorIam
catharina leintje (Ineke) Quaak
03 juli 1932 Retranchement – 22 novem-
ber 2021 Osterhorn

Na een kort ziekbed is op 
maandag 22 november 
ons gemeentelid Cathari-
na Leintje Quaak uit Os-
terhorn overleden. Ineke is 
89 jaar oud geworden. Tij-

dens de dienst in juli van dit jaar nam zij 
nog actief deel aan onze kerkdienst te Bal-
je. Ineke werd op 3 juli 1932 te Retranche-
ment in Nederland geboren. Samen met 
haar man emigreerde zij 1953 naar Frank-
rijk, om daar in de melkveehouderij te wer-
ken. Hier werden hun zes kinderen gebo-
ren. Nadat zij als gezin een aantal jaren op 
een boerderij in Duitsland gewoond en ge-
werkt hadden, keerden Ineke en haar man 
in 1986 terug naar Frankrijk, waar zij sa-
men een klein melkveebedrijf runden. In 
1993 overleed haar man. Acht jaar gele-
den keerde Ineke uit Frankrijk terug naar 
Duitsland. Zij werd een bijzonder trouw en 
geëngageerd gemeentelid van de kernge-
meente Balje. En er ging geen Nederlands-
talige kerkdienst voorbij, of Ineke was wel 
aanwezig. Zij kwam dan samen met een 
van haar kinderen naar Balje, en werd in 

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

PaaSmandjeS
Na de dagen van carnaval begint op 2 
maart de Veertigdagentijd. De tijd waarin 
wij binnen de kerk stilstaan bij het lijden 
van Jezus Christus in en aan onze wereld. 
De Veertigdagen zijn een tijd van bezin-
ning, die op verschillende manieren ge-
stalte krijgt. In de kerk staan Bijbelteksten 
centraal die spreken over het lijden en ster-
ven van de Messias. Er worden op zes zon-
dagen achtereen ingetogen liederen gezon-
gen. En in veel kerken zwijgt op de Goede 
Vrijdag het orgel. Zoals ook in veel kerken 
op de dag waarop wij het sterven van Je-
zus gedenken de Paaskaars gedoofd wordt. 
Dan verlaat men in stilte en duisternis de 
kerk. Daarbuiten worden er vastenacties 
georganiseerd, die mensen ertoe anime-
ren, in de lijdenstijd bewust af te zien van 
snoepen, drinken, roken of andere, mis-
schien lief geworden gewoontes. De Veer-
tigdagentijd. Dat betekent veertig dagen 
lang stilstaan bij en je bezinnen op het lij-
den en de dood van Jezus.
Om dan op Paaszondag uit te komen. Bij de 
boodschap, dat sterker dan de dood het le-
ven is. In de kerken wordt men op die zon-
dag begroet met de liturgische woorden: 
“De Heer is opgestaan! Hij is waarlijk opge-
staan!” Naar een oud Middeleeuws gebruik 
wordt in sommige kerken de dood uitge-
lachen. In elk geval wordt de Paasbood-
schap gelezen. En de liederen die klinken 
zijn in de waarste zin van het woord op-
gewekt. Maar ook buiten de kerk zijn er 
paasgebruiken die gecelebreerd worden. 
In Duitsland is het de gewoonte dat kinde-
ren binnen of buiten paaseieren zoeken en 
deze in een mooi versierd mandje, een ‘Os-
terkorb’ verzamelen. Intussen hebben veel 
Nederlanders in Duitsland deze gewoon-
te overgenomen. Zij heeft oorspronkelijk 
weliswaar een heidense achtergrond, maar 
past heel goed bij de boodschap van Pasen. 
Want eieren zijn een prachtig, sprekend 
symbool van leven.
En zo kwam Jacob de Vries uit Dadow, 
gemeentelid van de kern Zehna, op een 
bijzonder leuk idee. Als gepensioneerde 
melkveehouder besloot hij een gedeelte 
van zijn vrije tijd te besteden aan het knut-
selen van paasmandjes. Deze zijn bestemd 

voor de Duitse kerk ter plaatse, waar Jacob 
en Leentje actief lid van zijn, en voor de 
Duitse kerken in de buurt. Maar ook aan de 
Nederlandse Kerk in Duitsland heeft Jacob 
gedacht. Want hij belde me op om te vertel-
len dat er voor alle kinderen van de regio 
Noord-Oost een paasmandje klaarstaat! 
Ik hoef deze alleen nog maar een keer op 
te halen. Een belangrijke drijfveer voor Ja-
cob is de gedachte dat kinderen een onmis-
baar bestand van de kerk zijn. Zij horen bij 
de kerk, ja zij zijn uiteindelijk de toekomst 
van onze kerk. En daarom moet de kerk 
een plaats zijn, waar kinderen zich welkom 
weten. Waar zij zich thuis voelen. En waar 
zij het naar de zin hebben.
Zelfgemaakte paasmandjes, een prachtig 
gebaar! Voor de kinderen van onze kerk, 
maar uiteindelijk ook voor ons volwasse-
nen. Want zoals de kinderen hun mand-
jes mogen vullen met eieren, zo mogen wij 
onze harten vullen met de boodschap van 
leven, sterker dan de dood!

Gezegende paasdagen en met de
hartelijke groeten van Rens Dijkman

reGIo noord-ooSt
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kroV reGIo noord-ooSt
Op 29 januari vond de jaarlijkse vergade-
ring van het KROV (Kernenoverleg) plaats. 
Vertegenwoordigers van de vier kernra-
den kwamen, opnieuw digitaal, bij elkaar, 
om de belangrijke thema’s te bespreken die 
het kerkelijk leven in Balje, Hamburg, Zeh-
na en Berlijn gemeenschappelijk betreffen. 
Wij delen met elkaar de vurige hoop, dat 
het binnenkort weer mogelijk zal zijn, on-
bezwaard presentie-kerkdiensten te vieren 
en ook fysiek bij elkaar te komen voor onze 
gespreksavonden!
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dr. reIjntjeS doVenSchool
Ook in het jaar 2021 ondersteunde de 
Regio Noord-Oost de Dr. Reijntjes Do-
venschool in Sri Lanka. Ons bereikte de 
volgende bedankbrief. Deze brief is aanlei-
ding genoeg, de ondersteuning in dit jaar 
voort te zetten!

Beste vrienden en sponsoren van de
dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka,

Wat hebben we in december mooie reacties 
ontvangen op onze Kerstactie, waarin we 
u vroegen om extra ondersteuning in deze 
uitdagende coronatijden. Uw steun was 
hartverwarmend en heeft ons enorm goed 
gedaan! Niet alleen hebben we dankzij 
uw steun aan elk gezin een extra bijdrage 
kunnen geven; ook kunnen we in de aan-
komende maanden twaalf arme gezinnen 
extra ondersteunen. Voor alle leerlingen 
hebben we nieuwe schooluniformen, nieu-
we schoenen met sokken, nieuwe dans-
kleding en een weekendtas kunnen ko-
pen. Ook hebben we maar liefst 24 nieuwe 
hoortoestellen, die o zo noodzakelijk zijn, 
kunnen aanschaffen.

3e zondag van de maand, 11.30 uur,
Hugenottenkirche, Joachim-Friedrich-

Straße 4, Berlin-Halensee (Charlottenburg)
20.03. Dienst van Woord en Tafel,
  ds. Rens Dijkman
17.04. Paasdienst, ds. Rens Dijkman
15.05. Dienst van Woord en Gebed,
  ds. Wim in ‘t Hout

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

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

GeSPrekSaVonden
Het was een goede ervaring om te merken, 
dat er ook digitaal goed gediscussieerd kan 
worden. In het afgelopen jaar hebben wij 
onze gespreksavonden een aantal keren via 
Zoom gehouden. Jan-Bart Alblas heeft met 
ons al verschillende Bijbelteksten doorge-
nomen. Natuurlijk hopen wij binnenkort 
ook weer fysiek een gesprekskring te kun-
nen organiseren. Informatie over data en 
eventuele locaties kunt u via de sociale me-
dia verkrijgen.

kernraad
De kernraad kwam op 8 februari digitaal 
bij elkaar om over de voor het jaar 2022 
geplande kerkdiensten, gespreksavond en 
andere belangrijke aspecten van het ker-
kelijke leven te praten. Wij kijken uit naar 
presentiebijeenkomsten en fysieke ont-
moetingen! Wat al dan niet mogelijk zal 
zijn, kunt u via de website en de nieuws-
brief ervaren.

kern BerlIjn

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche,
Zehna

13.03. Dienst van Woord en Tafel,
  10.30 uur, ds. Rens Dijkman

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

kernraad
In februari kwam de kernraad op digita-
le wijze bijeen. Tijdens onze vergadering 
hebben wij de geplande kerkelijke activitei-
ten voor het jaar 2022 besproken. Wij ho-
pen dat het kerkelijk leven in dit jaar weer 
goed en wel op gang mag komen. Het zou 
fijn zijn om in het voorjaar of in de zomer 
ook weer eens een gespreksdienst te kun-
nen houden. De eerstvolgende dienst is ge-
pland op 13 maart. Via de sociale media in-
formeren wij u erover, of de dienst door zal 
kunnen gaan en of wij het avondmaal zul-
len kunnen vieren.

kern Zehna

Ev.-ref. Kirche, Ferdinandstraße 21,
Hamburg

27.03. Dienst van Woord en Tafel,
  13.00 uur, ds. Rens Dijkman
22.05. Dienst van Woord en Gebed,
  13.00 uur, ds. Rens Dijkman

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

GeSPrekSaVonden
De eerstvolgende gespreksavond is ge-
pland op zaterdag 21 mei. Wij hopen bij el-
kaar te komen om 18.00 uur. De locatie zal 
in de nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

kernraad
Op 1 februari kwamen de leden van de 
kernraad digitaal bij elkaar om over het 
gemeenteleven in het jaar 2022 te praten. 
Het is onze grote wens, dat de kerkdien-
sten en gespreksavonden, zoals wij die ge-
pland hebben, in de praktijk omgezet kun-
nen worden. U hoort via de website en de 
nieuwsbrief in elk geval van ons of de kerk-
diensten en gespreksavonden plaats kun-
nen vinden.

kern hamBUrG

reGIo noord-ooSt
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de laatste jaren ook vaak vergezeld door 
een vriendin uit het verpleeghuis waar Ine-
ke woonde. Vanzelfsprekend was dat niet. 
Want er was een lange weg te gaan. Oster-
horn ligt namelijk aan de andere kant van 
de Elbe. Maar omdat het geloof een centra-
le rol in haar leven speelde en zij dat geloof 
graag met anderen wilde delen, was geen 
afstand haar te ver om naar de kerk te ko-
men. En zo reisde Ineke altijd met de auto 
en de veerboot naar Balje.
Ineke werd gekenmerkt door haar bijzon-
der liefdevolle en hartelijke uitstraling. Zij 
toonde zich altijd zeer geïnteresseerd in 
politieke en theologische thema’s en stel-
de zich in dat opzicht buitengewoon open 
en tolerant op. Daarbij was zij de beschei-
denheid in persoon. Wat zullen wij haar 
in onze kerngemeente missen! Het is voor 
ons allen een grote troost dat wij Ineke bij 
de Eeuwige geborgen mogen weten. In dat 
vertrouwen konden wij tijdens de herden-
kingsdienst op 7 december afscheid van 
Ineke nemen. Langs deze weg wensen wij 
de kinderen en kleinkinderen op hun ver-
dere levensweg zonder mama en oma Gods 
troost en bemoediging toe.

Sinds 3 januari tot en met begin april zijn 
de kinderen weer dag en nacht en in de 
weekenden op school. We zullen een zo ge-
zond mogelijk klimaat voor de kinderen 
(blijven) creëren en hen, naast de gebrui-
kelijke gezonde gerechten, dagelijks een 
beker verse melk, vers fruit en extra vita-
minen aanbieden. Tot slot hebben we ook 
onze stafleden in het zonnetje kunnen zet-
ten. Heel, heel erg bedankt!
Voor nu willen wij u nogmaals hartelijk 
danken voor uw steun. In één woord: ge-
weldig!

Mede namens Tineke en Mudithe de Silva 
in Sri Lanka, Bestuur van de Stichting tot 

Steun aan de dr. Reijntjes Dovenschool
in Sri Lanka
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reGIo weSt

Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth

20.03. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
17.04. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
15.05. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
19.06. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Het plan bestond al langer, maar doordat 
vorig jaar een lange tijd de diensten en ont-
moetingen niet konden plaats vinden, was 
het er nog niet van gekomen. Gelukkig 
konden we een begin maken met onze ge-
sprekskring. We hebben met elkaar nage-
dacht over de achtergronden van onze tra-
ditie en over de betekenis en de inhoud van 
de geloofsbelijdenis en hoe we daar zelf in 
staan. Mooie en persoonlijke gesprekken 
en we zien uit naar het vervolg. Het past 
ons goed om na de dienst de tijd te gebrui-
ken om op deze manier verder met elkaar 
in gesprek te komen.

Ds. Jan Adriaanse

kern keUlen / Bonn

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

20.03. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
17.04. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
15.05. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
19.06. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

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

De gezamenlijke viering met de Duitse ge-
meente van Düsseldorf-Heerdt op Eeu-
wigheidszondag was een goede en indruk-
wekkende ervaring. Ook waren we blij dat 
we elkaar rondom Kerst en ‘Jahresbeginn’ 
konden ontmoeten in en na de diensten. 
We weten ons bemoedigd dat God met ons 
mee gaat bij het wisselen van de tijden. 
Juist ook als we de zorgen van het oude 
jaar moeten meenemen het nieuwe jaar 
in. We leven de komende tijd weer toe naar 
Pasen als feest van Licht en Leven.

Ds. Jan Adriaanse

kern düSSeldorf

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

13.03. Ds. D. Meijvogel
20.03. Ds. A.W.J. Theunisse
27.03. Ds. C.E. Lavooij
03.04. Prop. H. A. van Toor
10.04. Ds. L. Krüger, Pasen
17.04. Ds. C.N. van Dis
24.04. Ds. Jan Adriaanse
01.05. Ds. Joh. Visser
08.05. Ds. D. Meijvogel
15.05. Dr. H.A. Post
22.05. Ds. D. Meijvogel, 
26.05. N. N., Hemelvaart
29.05. Ds. B.E. Weerd
05.06. Ds. A.D.C. de Bruijn, Pinksteren
12.06. Ds. H. Perfors, 11.30 uur
19.06. 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

kern de rUhr
dUISBUrG-rUhrort

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

13.03. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
10.04. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
08.05. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
12.06. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

Jan Kamphorst, Tel.: 0176 96986159
E-mail: muenster@nederlandse-kerk.de

In voorbije maanden konden we zoveel 
mogelijk onze diensten vieren en was er 
ook de mogelijkheid van ontmoeting na de 
dienst. In januari zelfs een heuse nieuw-
jaarsontmoeting met bijbehorende hapjes 
en drankjes. Doordat iedereen laat weten 
of hij of zij komt, weten we ook van te vo-
ren met hoeveel we zijn. Wel merk ik dat 
een aantal (terecht!) voorzichtig is en om 
die reden (nog) niet komt, wat volkomen te 
begrijpen is. In heel veel opzichten hopen 
we op betere tijden. In de diensten zijn we 
voorzichtig en nemen de voorschriften in 
acht. We leven met elkaar mee, vooral ook 
in de zorgen die er zijn.

Ds. Jan Adriaanse

kern münSter

St.-Secundus-Kirche,
Lindenstraße 20, Schwei

27.03. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
01.05. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
26.06. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Op zondag 5 december was het in de St.-Se-
cundus-Kirche in Schwei een bijzonder en 
feestelijk moment: de doop van Ida Jul-
tje Wagenaar, dochter van Jan en Jutta. Ida 
kreeg als ‘Taufspruch’ de woorden mee uit 
Jozua 1: “Wees sterk en moedig, schrik niet 
en wees niet angstig, want de HEER, je God, 
is met je, overal waar je heen gaat.” De dienst 
werd muzikaal begeleid door Grietje Bakker 
en Froukje Elgersma. We wensen Jan en Jut-
ta vreugde, maar ook zegen en wijsheid toe 
bij de taak van de opvoeding. – Ook in onze 
regio speelt corona, helaas, nog steeds een 
grote rol en ik wil benadrukken dat het be-
langrijk is dat we voorzichtig zijn en de bijbe-
horende voorschriften in acht nemen.

Ds. Jan Adriaanse

kern emS-weSer / SchweI

Het begint een beetje saai te worden, maar 
na twee jaar kunnen we nog steeds niet 
stoppen met het gebruiken van het woord 
‘corona’. We hebben nog altijd te maken met 
beperkingen en het is belangrijk om voor-
zichtig te blijven omdat het virus nog steeds 
‘onder ons’ is. Helaas lopen op het moment 
dat ik dit schrijf de besmettingscijfers to-
renhoog op en verlangen we naar betere 
tijden waarin contacten en ontmoetingen 
weer mogelijk worden. Tot die tijd hebben 
we te maken met beperkende maatregelen.
Voor wat betreft onze Nederlandse Kerk 
wordt er in verschillende verbanden nage-
dacht over en gewerkt aan oplossingen die 
het voortbestaan in de toekomst mogelijk 
maken. We hebben nog een hele weg te gaan 
en hopen op en bidden om goede resultaten.
Het volgende gebed kwam ik onlangs te-
gen. Ik werd erdoor aangesproken en geef 
het hierbij door:

Heer, laat ons niet wonen in het verleden
noch ons zorgen maken voor de toekomst.

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

We kunnen niet ongedaan maken wat is 
geschied;
we kunnen niet voorzien wat gaat komen.

Laat ons in plaats daarvan wonen in uw 
vrede,
liefhebben en geliefd worden,
genezen en genezen worden.

We geven het verleden aan U
en rusten in uw vergeving.

We geven de toekomst aan U
en rusten in uw liefde.

We leven in Uw licht,
open onze ogen zodat we zullen zien.
We leven in uw liefde,
laat uw liefde door ons stromen
tot de vervulling van Uw Koninkrijk.

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

20.03. 11.30 uur
17.04. 11.30 uur
15.05. 11.30 uur

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

kerkdIenSten
Als de pandemie het toelaat zal tot de zo-
merstop 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. Koffie na de dienst 
wordt zodra het weer mag in het kerkge-
bouw geserveerd. Tot die tijd drinken we 
spontaan met iedereen die geïnteresseerd 
is koffie in een café in de buurt na afloop 
van de dienst.

PaStoraat
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

kern münchen

reGIo ZUId

Kreuzkirche, Amstetter Straße 22,
Stuttgart-Hedelfingen

Eerste zondag van de maand

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

kerkdIenSten
Jammer genoeg kon de kerstdienst niet 
doorgaan. We mochten maar 30 minuten 
dienst houden en ook niet zingen. Daar-
voor komen de mensen niet van veraf, 
want zingen hoort nu eenmaal bij kerst.

PaStoraal
Idereen die behoefte aan pastorale zorg 
heeft, kan zich bij ds. Gerrit-Willem Ober-
man melden (tel. 0711 32701742 of 0172 
8415700).

Hartelijke groeten en nog een
heel gelukkig en gezond 2022!

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

De kern Karlsruhe heeft al langere tijd 
geen kerkdiensten meer, maar wel de ge-
sprekskring en goede onderlinge contac-
ten. De gesprekskring die voor het vacant 
worden in Zuid om de twee maanden sa-
menkwam, vindt nu op de vier maanden 
plaats (als de pandemie het toelaat). Op 
30 januari konden we weer samenkomen. 

Een kort verslag van deze 
samenkomst vindt u hier-
onder.
Het anker staat symbool 
voor deze “ruhende” peri-

ode: zoals het anker het schip (onze kerk) 
vasthoudt, mogen wij erop vertrouwen dat 
God ons vasthoudt!

Henny Kampe
GeSPrekSkrInG
Op 30 januari kwam de kerngroep Karls-
ruhe weer samen in de woning van Albert 
de Lange, die zich bereid had verklaard 
gedurende de vacature in Zuid-Duits-
land de gesprekskring te leiden. Als the-
ma voor deze bijeenkomst had hij Hooglied 
2:15 uitgekozen: “Vang voor ons de vos-
sen, vang die kleine vossen. Ze vernielen 
de wijngaard, onze wijngaard vol bloeien-
de ranken”. In zijn inleiding liet De Lange 
zien, dat wij intussen de voorkeur geven 
aan de literair-historische interpretatie 
van het Hooglied als een verzameling van 
erotische gedichten. De kerk had er echter 
vanaf haar ontstaan grote moeite mee dit 
boek zo uit te leggen. Zij paste liever de al-
legorische interpretatie toe: Hooglied zou 
de liefde tussen Christus en de kerk be-
schrijven; met de “kleine vossen” waren 
de ketters bedoeld, die deze gemeenschap 
ondermijnden. Tegenwoordig wordt Hoog-

kern karlSrUhe

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

Nicole Driesen, Ginsheimer Straße 24,
Trebur-Astheim, Tel.: 06147 418785,

E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de

Als gevolg van de snel gestegen coronacij-
fers is het niet realistisch gebleken om in 
Frankfurt kerkdiensten te organiseren, 
daarom hebben we de maandelijkse kerk-
diensten onderbroken. We hopen zodra 
de pandemie (goeddeels) achter ons ligt 
de diensten, met dan hopelijk een nieu-
we voorganger, zo snel mogelijk weer op te 
starten.

Jan-Willem de Bruijn

kern frankfUrt

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 infor-
matie contact op met het moderamen
(scriba@nederlandse-kerk.de) of de redac-
tie van Schakel-Kontakt
(schakel-kontakt@nederlandse-kerk.de).

kern leIPZIG

Predikant
vacant

Kernenoverleg
René Blokker (scriba)
E-mail: zuid@nederlandse-kerk.de

reGIo ZUId

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

06.03. Ds. J. de Wit
13.03. Ds. L. Krüger
20.03. Ds. F.A. Slothouber
27.03. Ds. P.F. Boomsma
03.04. Ds. A.W.J. Theunisse
10.04. Ds. J. de Rooij
17.04. Ds. H. vd Ham, Pasen
24.04. Ds. G.C. Flobbe
01.05. Ds. H. Perfors
08.05. Ds. L. Krüger
15.05. Ds. P.E.G. Wiekeraad
22.05. Ds. C.N. van Dis
26.05. N. N., Hemelvaart
29.05. Ds. Jan Adriaanse
05.06. Dr. H.A. Post, Pinksteren
12.06. Ds. D. Meijvogel
19.06. Ds. W.P. vd Hoeven
26.06. Evang. J. Krijgsman

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.
www.binnenvaartpastoraat.nl

mannheIm

lied 2:15 vaak moreel uitgelegd: de “kleine 
vossen” zijn de buitenstaanders (rokkenja-
gers) of de conflicten, die de liefde tussen 
het paar bedreigen.
De volgende bijeenkomst vindt op zondag 
29 mei om 15.30 bij Albert de Lange plaats. 
Het thema is de vraag, hoe het in de kerk tot 
zulk een grote Mariaverering kon komen.

Albert de Lange
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SchakelkIdS

Soms heb je wel eens zo’n dag ... Je hebt een kast vol boeken, je kunt tv kijken of 
lekker buiten gaan spelen, en toch heb je NER-GENS zin in ... Herken je dat? Ho-

pelijk vind je in deze Schakel-Kids een paar leuke spelletjes voor als er eens zo’n dag 
voorbij komt. En het zou nog mooier zijn als de dag weliswaar begint met ver-ve-ling, 
en eindigt met ‘ik wil nog niet naar bed, want dit spelletje is zo leuk!’ Wie weet zit er 
wel iets voor je tussen, veel plezier!

Ballonnenspel
Bind allemaal een opgeblazen ballon met een touwtje om je enkel. Probeer een bal-

lon van iemand anders kapot te trappen. Wie is de laatste die nog een hele ballon 
heeft? Knap hoor!

alfabetspel
Prik een letter uit het alfabet, bijvoorbeeld de M, en verzin daarmee zoveel moge-

lijk woorden. Of allemaal jongensnamen. Of allemaal plaatsnamen. Of (beetje moei-
lijker…) mensen uit de bijbel. Keuze zat! Wie maakt de langste lijst?

Ik ga op reis en neem mee  ...
Ga met zijn allen in een kring 

zitten. De eerste zegt: Ik ga op 
reis en ik neem mee... een tan-
denborstel (bijvoorbeeld). De 
tweede zegt dan: Ik ga op reis 
en ik neem mee een tanden-
borstel en een boek (bijvoor-
beeld). De derde verzint er nog 
iets bij, de vierde ook, etc. De 
lijst die je dan moet onthou-
den en opnoemen wordt steeds 
langer, een flinke uitdaging! 
Wie heeft het beste geheugen?

1: goed / 2: fout / 3: fout / 4: goed 
5: goed / 6: fout / 7: fout / 8: goed 
9: fout / 10: goed / 11: goed / 12: fout 
13: goed / 14: goed / 15: fout

Ik geloof je (niet) spel
Thomas geloofde niet dat Jezus was opge-

staan. Hieronder staan zinnen vermeld, die je 
wel of niet kunt geloven. Zo werkt het spel: Zet 
de kinderen achter elkaar in twee groepen. Tel-
kens als de voorste in de groep een goed ant-
woord geeft, namelijk ‘Ik geloof je.’ of ‘Ik geloof 
je niet.’ dan mag hij/zij achter aansluiten. Dan 
komt de volgende aan de beurt. Bij welke groep 
staat degene die de eerste vraag kreeg weer 
vooraan?

Vragen
1. Petrus was een visser ...............................
2. Matteüs verzamelde vlinders ..................
3. Filippus wandelde op het water ..............
4. Lazarus werd uit de dood opgewekt ......
5. Judas Iskariot heeft Jezus verraden ......
6. Alle Farizeeën haatten Jezus ..................
7. Jezus wilde niet gekust worden ..............
8. Tijdens het laatste avondmaal waste
 Jezus de voeten van de discipelen ..........
9. Er waren nog drie mannen die ook
 gekruisigd werden samen met Jezus ......
10. Jezus riep aan het kruis:
 ‘Het is volbracht.’ ......................................
11. Toen Jezus stierf scheurde het kleed
 in de tempel doormidden ........................
12. Petrus bijnaam was: Brulboei! ...............
13. Vrouwen hebben het eerst ontdekt
 dat Jezus was opgestaan .........................
14. De steen was van het graf gerold ............
15. Jezus was een geest geworden na zijn
 opstanding. Hij kon niet meer eten ........

antwoorden

goed fout
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