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Beste lezers,
het welkomstwoord van de redactie 

schrijf ik altijd als allerlaatste, als de Scha-
kel al vrijwel klaar is. Dan heb ik een goed 
overzicht over wat er allemaal in staat en 
hoe de samenhang is. Voor dit nummer valt 
het me op, dat het vol staat met mooie sym-
boliek: de witte duif in de meditatie, geloof, 
hoop en liefde in het interview met onze 
nieuwe voorzitter Rob Maris, frisse lucht in 
de brief aan God van Willemina Ebbink, de 

dromenvanger op de kinderpagina. Wat meer (frisse) lucht zien we 
gelukkig ook – voorlopig – in de situatie van de Nederlandse Kerk in 
Duitsland ontstaan, zowel financieel als door de aankondiging van de 
nieuwe predikant in de wijk Zuid. Ook is het verheugend om te mer-
ken, dat er weer meer mogelijk is en wordt op het gebied van kerk-
diensten en andere samenkomsten binnen de kernen. Daar word ik 
heel blij van – ook al woon ik dan al jaren niet meer in Duitsland, 
gelukkig kom ik er nog vaak en de NKiD heeft altijd een grote warme 
plek in mijn hart gehouden, dat zal u niet verbazen.

Daarnaast geeft de wereld om ons heen helaas 
wel zorgen. Natuurlijk denken we met name 

aan de mensonterende situatie op dit mo-
ment in Oekraïne (hoewel er nog zoveel 
andere, minder in het oog springende con-
flicten zijn), en alle gevolgen en zorgen die 

daaruit voortkomen. We hadden toch met 
z’n allen waarschijnlijk in onze ergste dro-

men niet kunnen denken, nog eens zoiets mee 
te maken, en dan nog wel zo dichtbij… Er zijn momenten dat ik al 
onze moderne communicatiemiddelen betreur. Die brengen de oor-
log 24/7 tot in de huiskamer, of we nu willen of niet. En daar kan ik 
heel verdrietig en moedeloos van worden, dat herkent u vast wel.

Desondanks kun je soms geraakt worden door kleine gebaren in 
je directe omgeving. Op deze plaats heb ik ooit al eens eerder Loes-
je en Visje geciteerd. Het was een recente Loesje-tekst, die mij kort 
geleden onder ogen kwam, die mij weer een beetje licht deed zien 
in de hopeloze ellende die momenteel onafgebroken door de media 
over ons uitgestort wordt. Kort en krachtig: “Hoop kan zomaar het 
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begin van vrede zijn”. Toen ik deze tekst op me in liet werken, ging er 
van binnen toch weer een vlammetje branden. Waar het heen moet 
en vooral nog kán met deze vreselijke oorlog, weet ik niet. Maar la-
ten we toch vooral de hoop niet verliezen, en God bidden om hulp en 
wijsheid en een spoedig einde van de oorlog in Oekraïne. Want – om 
Visje ook nog maar even te citeren: “Als je de draad kwijt bent, ver-
trouw er dan op dat God alle touwtjes in handen heeft”. En: “Als te-
rugkijken je pijn doet en vooruit kijken je bang maakt, kijk dan naast 
je: Jezus is daar!” Mooier kan ik het niet verwoorden.

Laten we onze hoop blijven vestigen op God en oog houden voor 
hoopvolle symbolen en tekenen om ons heen, ook al moeten we soms 
moeite doen om ze te vinden. In de hoop dat de wereld om ons heen 
er bij de volgende Schakel minder zorgelijk uitziet, wens ik u veel ple-
zier met het lezen van deze uitgave.

Hartelijke groet en graag tot het volgende nummer,
Marjolein Kranse
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Daarbij is er in de eerste plaats sprake van 
wind en van vuur. Gods Geest komt in 

wind en vuur over de mensen. En ook in de 
plotselinge taalkundigheid van de mensen 
manifesteert zich de Heilige Geest. Mensen 
verstaan elkaar zomaar ineens, ook al spre-
ken zij een andere taal. Wind, vuur en ver-
staanbaarheid. Dat zijn mooie symbolen 
voor de Geest van God. Zij geven het Pink-
sterfeest een prachtig gezicht.

Maar er is nog een ander zinbeeld voor de 
manifestatie van Gods Geest. Daarvan lezen 
wij niet in het Pinksterverhaal zelf, maar bij 
de doop van Jezus. Het gaat daarbij om een 
duif. Alle vier evangelisten berichten, hoe 
de Geest van God als een duif op Jezus neer-
daalt. Na zijn doop wordt in de gestalte van 
een duif zichtbaar, wat een stem uit de hemel 
proclameert. Dat Jezus Gods geliefde zoon 
is. En dat hij in Gods Geest op weg zal kun-
nen en mogen gaan.

De duif als symbool voor Gods Geest. In de 
antieke wereld had de duif reeds een sym-
bolische betekenis. Zij gold rond 800 voor 
Christus in het gebied rond de Middellandse 
zee als zinbeeld voor zachtmoedigheid, een-
voud en onschuld. Men ging er namelijk van 
uit, dat een duif geen galblaas heeft en daar-
mee vrij is van alle vormen van bitterheid en 
kwaad. De Indo-Europese cultuur zag in de 
duif een levendige vogel, die met haar gevoe-
ligheid in het diepst van de menselijke ziel 
woont. En ook in het Jodendom ontwikkel-
de zich de duif tot een positief zinbeeld. In de 
tijd van Jezus stond zij voor weerloosheid, 
reinheid en zuiverheid. Niet in de laatste 
plaats daarom werd een duif geschikt geacht 
als offerdier voor de offerdienst in de tempel. 
Ook Jezus zelf beschouwt de duif als een vo-
gel met positieve zeggingskracht. Hij roept 
zijn apostelen ertoe op, bij hun dienst de on-
schuld van een duif te behouden.

Op wel heel bijzondere wijze speelt de duif 
een rol in het verhaal van Noach en de zond-
vloed. De vloed is Gods teleurstelling en 
woede over het kwaad van de mensen. God 
huilt, zo zou je kunnen zeggen. Na veertig da-
gen van onophoudelijke regen en overstro-
mingen op de aarde laat Noach tot driemaal 
toe een duif uitvliegen om te zien of de aarde 
weer bewoonbaar is. De eerste keer keert de 
duif terug. De tweede keer keert de duif terug 
met een olijftakje in haar snavel, als teken 
van nieuw leven. En de derde keer keert de 
duif niet meer terug. Dan weet Noach dat de 

aarde opnieuw leefbaar is. Zo is het de duif, 
die na de vloed verzoening aandraagt en vre-
de tussen God en de mensen verkondigt.

In dit verband is het heel opmerkelijk, dat 
in een ander waterverhaal van het Oude Tes-
tament de duif eenzelfde rol speelt. Het is de 
profeet Jona, die door God de opdracht krijgt 
om de inwoners door de stad Ninevé te waar-
schuwen, dat zij met hun zondig gedrag op 
een doodlopende weg zijn, maar dat er met 
hun omkeer verzoening en vrede mogelijk is. 
Nadat Jona Gods opdracht in de wind gesla-
gen heeft, belandt hij in het water van de zee, 
om vervolgens door een grote vis opgeslokt 
te worden. Deze brengt hem op de derde dag 
aan land, zodat Jona zijn opdracht kan ver-
vullen. Het volk van Ninevé heeft berouw. En 
hij, Jona, wiens naam niets anders dan duif 
betekent, draagt in Gods naam verzoening 
aan en verkondigt vrede tussen God en de in-
woners van de stad.

Het is eveneens aan het water, dat er een 
duif op Jezus neerdaalt. Nadat hij door Jo-
hannes de Doper in de rivier de Jordaan ge-
doopt is, opnieuw het motief van water, dat 
zich met de duif verbindt. De doop drukt uit 

de VleUGelS Van PInkSteren

hoe mensen dwars door het water van de 
dood heen het leven ingeroepen worden. En 
de duif belichaamt ook hier de boodschap 
van verzoening en van vrede. Het is Jezus, 
die na zijn doop door de hemel aangeraakt 
wordt om zijn weg op aarde te gaan. Om ver-
zoening en vrede op aarde te verkondigen en 
tegelijkertijd waar te maken.

De duif. Een prachtig symbool voor Pink-
steren. Voor de Geest van God, die verzoe-
ning en vrede brengt. Nieuw leven. Het is 
geen wonder, dat de vredesbeweging de duif 
als symbool van de vrede in haar blazoen 
draagt. Niet alleen in christelijke context 
trouwens. De witte vredesduif is over de ge-
hele wereld bekend en symboliseert de uni-
versele hoop op duurzame vrede. En zo zien 
wij sinds 24 februari op veel vlaggen van Oe-
kraïne een witte duif. De duif van Pinkste-
ren. Zij is toezegging en belofte, juist ook in 
tijden van oorlog en geweld. Wij mogen le-
ven op haar vleugels. En tegelijkertijd is zij, 
die duif van Pinksteren, verantwoording en 
opdracht. Want als het goed is, bevleugelt zij 
ons tot woorden en daden van vrede.

Rens Dijkman

Pinksteren. dat is het feest van de uitstorting van Gods Geest over de wereld. het feest van Gods bezieling van de 
aarde. In het Pinksterverhaal, zoals lucas ons dat in handelingen 2 vertelt, lezen wij op welke wijze mensen van 
de Geest van God vervuld worden. 
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Ich war der einzige Ausländer in der Schule, es war noch nicht die 
Zeit, in der Gastarbeiterkinder eingeschult wurden. Ich war ein Exot 

und blieb Außenseiter. Meine holländischen Sprachkenntnisse wur-
den mit Donald-Duck Heften aufrecht erhalten, die meine Großmutter 
mir regelmäßig schickte, und die mein Vater mit mir zusammen las. In 
den Jahren gab es die Comics von Micky Maus in Deutschland noch 
nicht. Um die bunten Heftchen, die nur ich lesen konnte wurde ich be-
neidet.

Ich war als Niederländer geboren und hatte meine ersten Schritte in 
Friesland gemacht. Ich hatte das Stigma, Ausländer zu sein und es gab 
für mich als Minderjährige auch keine Möglichkeit, das zu ändern. Es 
hatte aber den Vorteil, dass ich keinen Militärdienst ableisten musste. 
Das sah ich als eine Entschädigung für Ungemach an. Die Segnungen 
der EG gab es noch nicht, auch keine freie Berufswahl für Ausländer. 
Ich musste jährlich eine Arbeitserlaubnis, die mir auch hätte verwei-
gert werden können, beantragen.

Für mich persönlich gab es 1963 mit dem Beginn der Auschwitzpro-
zesse eine Wendung. Samstags wurde zur Kaffeezeit im Radio ein Be-
richt über die Ereignisse des Prozesses der vergangenen Woche aus-
gestrahlt. Da wurden die Deutschen erstmalig mit dem Ausmaß des 
Holocaust konfrontiert Die Sendung hörte mein Vater mit großem In-
teresse, schließlich hatte er diese Zeit miterlebt. Ich hörte mehr von 
Deutschland, von einem anderen Deutschland. Um mein Englisch zu 
verbessern, wurde ich in den Ferien immer zu Freunden meines Va-
ters in der Nähe von London geschickt. Da war bekannt, dass ich aus 
Deutschland kam, war aber „the dutch boy“ und aus „Detlef“ wurde 
„Eddy“. Ich war froh, mich meines Vaterlandes nicht schämen zu müs-
sen. Das änderte sich aber Jahre später, als ich als Reiseleiter für deut-
sche Gruppen mehrfach Indonesien bereiste. Da sah ich einiges in der 
Historie doch anders. Und es gab zwei Deutschlands, die ich als Aus-
länder sehr distanziert beobachtete. Das gute Deutschland, die DDR 
und das schlechte Deutschland, die BDR. Oder umgekehrt, kam auf die 
Perspektive an. Ich habe beide Länder immer als eine Nation gesehen, 
die ihr Erbe gerecht untereinander verteilt hatten. Die BRD übernahm 
die Nazis und verwendete sie weiter. Die DDR übernahm die Methoden 
des „Tausendjährigen Reiches“ und führte sie weiter aus.

warUm Ich nIederländer GeblIeben bIn – 3
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. 
hieronder leest u het derde en laatste deel.

Viele meiner Freunde aus dem christlichen Umfeld wollten den 
Wehrdienst verweigern und zogen zum Studium oder zum Ar-
beiten nach Berlin, weil sie dann nicht zur Bundeswehr mussten. 
Auch wenn für mich diese Gefahr nicht bestand, folgte ich ihnen 
und lebte ab 1969 in der geteilten Stadt. Für mich als Niederländer 
war die Grenze überwindbar und ich konnte ohne Probleme die 
kulturellen Möglichkeiten in Ostberlin nutzen. Die westdeutschen 
Kirchengemeinden hatten in Ostdeutschland Partnergemeinden, 
die sie mit verschiedenen Möglichkeiten unterstützten. Jugendrei-
sen nach Berlin wurden bezuschusst und es war die preiswerteste 
Möglichkeit, Freizeiten abzuhalten. Regelmäßig waren das Kon-
firmandenfreizeiten, die dann von mir in Berlin betreut wurden. 
So bekam ich Kontakt zu jungen Christen in Ostberlin. Die wollten 
ja auch was von mir. Das waren natürlich nicht die linientreuen 
Volksgenossen und ich bekam die Möglichkeit, einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen. Es waren auch die Gruppen, die im Schutz 
der Kirche die Demonstrationen in Leipzig auf den Weg brachten.

In Berlin nahm ich auch meine Arbeit als Dozent bei der Volks-
hochschule für Kunst- und Kulturgeschichte auf. In dieser Funk-
tion organisierte ich Reisen in die DDR, um den Westberlinern die 
Möglichkeit zu geben, die Kunst- und Kulturschätze in dem Lan-
desteil zu besuchen, der ihnen sonst verschlossen war. Als Nieder-
länder konnte ich nur Ostberlin problemlos besuchen, der Rest des 
Landes war auch mir verschlossen. Aber mit den Gruppen hatte 
ich die Möglichkeit, meine Neugier zu befriedigen. Durch die Kir-
chenkontakte hatte ich in alle Richtungen Verbindungen. Mit der 
Hilfe der Ortspfarrer erschlossen sich Möglichkeiten, den Grup-
pen ganz besondere Programmpunkte anzubieten. Über diese Er-
lebnisse habe ich ein Buch geschrieben.

Als die Mauer fiel, war ich nicht dabei. Da war ich mit einer nie-
derländischen Gruppe in Indonesien, um eine Studienreise mit 
der Volkshochschule dorthin vorzubereiten. Da ich jedes Jahr 
Gruppenreisen in die Niederlande organisierte, wollte ich meinen 
Hörern auch zeigen, wie das weit entfernte „Holland“ war, das 350 
Jahre einen wichtigen Bestandteil für das kleine Land bildete.

Als ich notgedrungen mal wieder meinen Pass verlängern lassen 
musste, fand ich im Warteraum einen Flyer der NKiD, in dem auch 
ein monatlicher Gottesdienst in Berlin angekündigt wurde. Ich 
dachte, ich könne dort mal vorbei schauen und sehen, was dort so 
stattfindet. Bisher hatte ich noch nie an einem niederländischen 
Gottesdienst teilgenommen. Ich wurde herzlich aufgenommen 
und der dritte Sonntag im Monat wurde ein fester Bestandteil mei-
nes Terminkalenders. Ich wurde gefragt, meine Ortskenntnisse 
und Verbindungen in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Warum 
sollte ich da nicht den kleinen Finger reichen? Dabei war voraus-
zusehen, dass sich Kirchen nie mit einem kleinen Finger zufrieden 
geben. Sie nehmen gleich die ganz Hand. Aber ich war für einige 
Stunden im Monat wieder in meinem Vaterland angekommen.

Gibt es noch einen Grund meine Staatsbürgerschaft zu wech-
seln? Auch wenn es jetzt mit EU-Richtlinien ganz einfach wäre.

Detlef Gaastra

PerSoonlIjke herInnerInGen
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ter oVerdenkInG

de zaaIer

Het schilderij ‘De zaaier’ van Vincent van Gogh trekt mijn aan-
dacht. De wijduithalende manier waarop de zaaier het zaad over de 
akker strooit, heeft voor mij een diepe betekenis. En de avondzon 
in de verte, die als een grote vuurbal boven de akker staat, heeft mij 
veel te vertellen. De manier van schijnbaar achteloos zaaien op de 
akker drukt een groot vertrouwen uit. Want na het zaaien hoeft de 
zaaier uiteindelijk alleen nog maar te wachten op de oogst. Naast wa-
ter heeft de aarde de zon nodig om het zaad te doen opkomen. En het 
water, maar ook de zon zijn geen menselijke prestaties, maar een ge-
schenk uit de hemel.

‘De zaaier’ van Van Gogh doet mij denken aan het verhaal van de 
zaaier, zoals Jezus ons dat vertelt. Een deel van het zaad valt op ste-
nen en blijft onvruchtbaar. Andere zaden worden door de vogels op-
gegeten. Maar een groot deel van het zaad valt in goede aarde en 
brengt later rijke oogst op. Wanneer ik ‘De zaaier’ van Van Gogh 
zie, denk ik aan dit verhaal van Jezus. Aan het schijnbaar achteloos 
zaaien van de zaaier. Aan de zon. Aan de rijke oogst. En dan word ik 
dankbaar.

Edward Remeyn
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InterVIew

kennISmakInG met jeanIne en rob
alS nIeUwe ScrIba en VoorzItter
tijdens de kerkenraadsvergadering in februari namen we afscheid van marja kretschmann-weelink en doetie Schil-
der-van der heide die beiden na vele jaren hun taak als voorzitter en scriba beëindigden. Gelukkig waren jeanine 
daller en rob maris bereid om hun taken als resp. scriba en voorzitter over te nemen. In dit nummer van Schakel-kon-
takt stellen zij zich voor.

jeanine en rob, kunnen jullie iets vertellen over jezelf, 
over je achtergrond en hoe je bij de nkid bent geko-

men?
jeanine: Bij deze vraag denk ik in de eerste plaats aan talen. Ik 

heb in Amsterdam Frans gestudeerd en daarna Algemene Taalwe-
tenschap, met specialisatie meertaligheid. In de loop van de jaren 
heb ik met verschillende talen contact gehad. Duits via mijn man Mi-
chael, die Duitser is, maar ook Turks door ons verblijf in Turkije in de 
90-er jaren, en Engels door ons werk aan verschillende universitei-
ten in Engeland. Daar hebben we 26 jaar gewoond. Het Nederlands 
bleef altijd belangrijk als familietaal en onze beide kinderen spreken 
en verstaan ook Nederlands. Toen we besloten na alle omzwervingen 
naar Berlijn te verhuizen, ging Michael op zoek naar een Nederland-
se kerk, om mij te helpen me een beetje thuis te voelen. Dus ik heb 
het aan Michael te danken dat ik de NKiD heb ontdekt. Van huis uit 
ben ik doopsgezind, op 18-jarige leeftijd bij mijn belijdenis gedoopt 
in de doopsgezinde kerk in Amsterdam. Daarna zijn we in Engeland 
lid geworden van de United Reformed Church, en nu zijn we dus bij 
de NKiD.
rob: Ik ben 60 jaar oud en heb 

tot mijn 28ste in Nederland ge-
woond. Zonder de ontmoeting met 
degene die nu mijn vrouw is, was 
ik waarschijnlijk niet in Duitsland 
terechtgekomen, namelijk tussen 
Keulen en Bonn – daar kwam zij 
vandaan. Ongeveer een jaar voor-
dat ik trouwde vond ik in een Bon-
ner krant, die ik af en toe kocht, een 
wekelijks overzicht van kerkdien-
sten. Zoiets stond niet in de Keulse 
krant (de Keulse krant van mijn a.s. 
schoonouders vond ik maar zo zo). 
Het was zo, dat in het overzicht ook Nederlandse kerkdiensten ver-
meld stonden. Mooi toch? Helaas zijn die wekelijkse overzichten ja-
ren later afgeschaft.

Ik ben van gereformeerden huize en moest als kind ook twee keer 
op zondag mee naar de kerk. In de puberteit kwam langzamerhand 
protest op... In die tijd was ik bezig met een technische opleiding en 
dat heb ik later op hogeschoolniveau in Hilversum afgerond. Ik deed 
er ook belijdenis, bij een hervormde dominee van een SoW-kerk.

als nkid zijn we blij dat jullie bereid waren om in de open-
staande functies van scriba en voorzitter te stappen. wat 
was jullie idee en motivatie om dit te doen?
jeanine: Een organisatie zoals onze kerk te runnen – bijna hele-

maal met vrijwilligers – is een heel moeilijke taak. Ik heb gezien hoe-
veel werk Marja Kretschmann-Weelink en Doetie Schilder-van der 
Heide achter de schermen in de loop der jaren verzet hebben voor de 
NKiD. Toen het bericht kwam dat de EKD wilde gaan stoppen met de 
financiering van de NKiD was dat een enorme schok voor ons alle-
maal. We realiseerden ons: nu is het erop of eronder. Als we creatieve 
oplossingen kunnen vinden, zowel inhoudelijk als financieel, hebben 
we een kans door te starten. Aan de discussie daarover wil ik graag 
een steentje bijdragen.

rob: Ik denk dat het toeval een handje geholpen heeft. Sinds ruim 
15 jaar voelen mijn vrouw en ik ons goed thuis in een plaatselijke 
kerk in mijn woonplaats Kreuzau bij Düren. De afstand naar de Ne-
derlandse Kerk werd, zeg maar, steeds groter. In Schakel-Kontakt
bladerde ik meer dan deze te lezen. Eén van de uitzonderingen was 
de berichtgeving rond het overlijden van ds. Den Hertog en zijn stuk-
jes vanaf zijn ziekbed. Ik las er ook een herhaalde – dat moet ik be-
nadrukken – oproep voor het vervullen van de twee functies met in-
gang van het nieuwe jaar. En een Schakel later stond die oproep er 
weer in. In oktober heb ik me beschikbaar gesteld, als niemand an-
ders zich zou aandienen. Tenslotte was ik er al langer niet bij betrok-
ken. Ik zeg het maar zo: ik heb best veel aan de kerk gehad, destijds. 
Die is het waard, te blijven. Dat samengenomen is mijn motivatie.

hebben jullie eerdere ervaring in organisaties die jullie 
meebrengen in de nieuwe functie die nuttig is voor de 
nkid?

jeanine: Ik denk van wel. Via 
mijn werk ben ik vertrouwd met 
vergaderen, het bouwen van con-
sensus, het organiseren van confe-
renties en andere activiteiten, het 
schrijven van rapporten, en com-
municeren met verschillende be-
langhebbenden. Bij mijn universi-
taire werk hoort ook het opbouwen 
van interculturele vaardigheden, 
want collega’s en studenten kwa-
men uit een groot aantal verschil-
lende landen. Dat is ook belangrijk 
in een meertalige kerk zoals die van 
ons, met leden die uit heel verschil-

lende kerkelijke tradities komen. Verder heb ik ook in de redactie van 
het blad van de doopsgezinde kerk in Amsterdam gezeten, al is dat 
nu wel een tijd geleden. Stukjes schrijven voor Schakel-Kontakt vind 
ik heel leuk, en ik verzorg samen met Rens ook een maandelijkse 
nieuwsbrief voor Wijk Noord-Oost. Daardoor weet ik een beetje wat 
er in de kerk speelt en wat belangrijk is voor de leden.
rob: Rond 15 jaar vrijwilligerswerk voor de NKiD! Op alle niveaus, 

mag ik wel zeggen. Daarvoor ook in de Apeldoornse kerk, mijn laat-
ste station in Nederland.

wat is jullie visie op (en hoop voor) de toekomst van de 
nkid?
jeanine: We kunnen ons in het buitenland soms ontworteld voe-

len, ook als we al vele jaren hier wonen. Dat komt omdat er toch dui-
delijke verschillen zijn in de manieren waarop mensen in Nederland 
en Duitsland met elkaar omgaan. Dat blijkt in kleinigheden zoals 
wat je doet met het papier van een bos bloemen voor een gastheer of 
gastvrouw. In Nederland bied je bloemen aan met het papier, maar 
in Duitsland moet het papier eraf gehaald worden voor je de bloemen 
aanbiedt. Maar de subtiele verschillen zijn op heel veel terreinen aan 
te wijzen. We kunnen niet zomaar onze eigen taal en cultuur weg-
gooien als we naar een ander land verhuizen. Voor mij en vele andere 
immigranten is het heel belangrijk om aan te sluiten bij onze wor- Fo
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tels – in ons geval betekent dat de Nederlandse taal, cultuur en na-
tuurlijk het geloof. Die drie zijn heel sterk met elkaar verbonden. Als 
we een lied zoals ‘Grote God wij loven u’ zingen, dan denk ik aan het 
bezoek van het gezin van mijn oom en tante en hun kinderen bij ons 
thuis vroeger, waar we dat lied samen zongen. Dat zijn bijzondere 
herinneringen, die me houvast geven. De Nederlandse versie van dat 
lied hoort bij mijn wortels, meer dan de Duitse versie van dat lied.

De Nederlandse kerk kan ook een belangrijke rol spelen in het op-
bouwen van een multiculturele identiteit van immigranten. Dat be-
tekent dat je zowel met de cultuur van het land van herkomst als 
ook de cultuur van de omgeving (Duitsland) leert omgaan, de goede 
kanten van beide culturen leert waarderen, en je eigen plekje daarin 
kunt vinden. Je hoeft niet te kiezen tussen Duitsland en Nederland: 
het is mogelijk in beide culturen en talen te functioneren, en die met 
elkaar te verbinden.

Ik denk dat we als NKiD een kans van slagen hebben als we dui-
delijker aansluiten bij de Nederlandse cultuur, en vandaar bruggen 
bouwen naar het geloof, en kerkelijke activiteiten. Ik zie de kerk als 
een ontmoetingsplaats, of een sociaal netwerk waar Nederlandstali-
gen elkaar bemoedigen en ondersteunen in het dagelijks leven. Als er 
eenmaal een warme band met anderen ontstaat, kan er ruimte ko-
men voor de extra lagen die het geloof te bieden heeft. Dus een moge-
lijke strategie kan zijn: het organiseren van laagdrempelige culturele 
activiteiten die een breed publiek aanspreken, en dan kerkelijke in-
houden aan te bieden die daarop aansluiten.

rob: Oei! Moeilijke vraag! Ik denk dat het idee van ‘visie’ een beet-
je hoog gegrepen is. Tenslotte bestaat de kerk al heel lang, en de 
NKiD als loot van deze wereldkerk evenzogoed ruim 120 jaar. Dan 
zou ik zeggen: “houwen zo, dan is het goed”. Maar we zien dat het 
achteruit gaat. Bijna overal. Dan lijkt het dat de hoop slechts over-
blijft. Mij schiet ineens de spreuk van geloof, hoop en liefde te bin-
nen. Ik woonde rond mijn 17de in een straat van een groot dorp waar 
de dominee, de notaris en de burgemeester directe buren waren. De 
spreuk was hier natuurlijk alom bekend. Mijn ouders hadden drie fi-
guurtjes op de schoorsteenmantel staan. Die zijn nu in mijn bezit.

De liefde is van deze drie de meeste, zegt Paulus. Het geloof is dus 
ondergeschikt aan de liefde. Of geloof nou eerder als geloven dat of 
als vertrouwen gezien wordt is een beetje bijzaak. Zit daar niet een 
grote boodschap voor onze tijd in? Een beetje troost ook? Het geloof 
is een wezenlijke kern, maar als de kerk in vol bewustzijn over deze 
hiërarchie meer werk maakt van liefde en van omzien naar elkaar, 
moet er geen reden tot pessimisme zijn – toch?

jeanine en rob, heel hartelijk dank voor jullie bereidheid 
om aan dit interview mee te doen en we wensen jullie 
zegen toe voor jullie taak in de nkid!

ds. Jan AdriaanseFo
to
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berIcht Van het cVk oVer 2021
In 2021 heeft de NKiD EUR 274.573 inkomsten gehad, tegenover 

EUR 170.366 uitgaven. Hierdoor is er een plus van EUR 104.208.

De grootste reden voor dit hoge bedrag is de vacante functie van 
predikant voor de regio Zuid. Ook hebben we eenmalig EUR 14.665 
ontvangen door het opheffen van de NöGD in Düsseldorf.

Het grootste gedeelte van de inkomsten komt door de bijdrage van 
EUR 200.000 van de EKD. Aan donaties hebben we EUR 49.215 
ontvangen. Dit is bijna EUR 8.000 meer dan in 2020. Door collectes 
hebben we EUR 4.100 aan inkomsten gegenereerd. Dit is ongeveer 
EUR 900 minder dan in 2020, wat vooral te verklaren is doordat er 
minder diensten waren dan in 2020.

Bij de uitgaven zijn de loonkosten nog steeds de grootste kosten-
post. Verder waren de reiskosten door corona ook lager en we ver-
wachten dat dit verder weer zal stijgen. Voor 2022 verwachten we als 
CvK nog een plus. Dit komt vooral omdat de vacature Zuid niet het 
hele jaar bezet is. Vanaf volgend jaar verwachten we jaarlijks een ver-
lies wat vooral komt door de verlaagde bijdrage van de EKD.

Het banksaldo is gestegen naar EUR 293.598. In de onderstaande 
tabel is het budget te zien t/m 2026.

Voor vragen kunt u met de penningmeester contact opnemen:
penningmeester@nederlandse-kerk.de

Namens het CvK, Hendrik Schreuder

NKiD        

Bericht zum 31.12.2020        

Übersicht von Einnahmen und Ausgaben        
        
  2021 2022 2023 2024 2025 2026
Zahlen in EUR  ist Budget Budget Budget Budget Budget
        
Einnahmen        

EKD  200.000 € 175.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €
Spenden  49.215 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
Kollekten  4.100 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €

Kirchenverband Köln  6.198 € 5.830 € 5.830 € 5.830 € 5.830 € 5.830 €
Düsseldorf (NöGD)  14.665 €      

        
  274.178 € 236.830 € 211.830 € 211.830 € 211.830 € 211.830 €
        

Zinseinnahmen  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Sonstige Einnahmen  395 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

        
Summe Einnahmen  274.573 € 237.830 € 212.830 € 212.830 € 212.830 € 212.830 €

        
        
        

Ausgaben  2021 2022 2023 2024 2025 2026
  Budget Budget Budget Budget Budget Budget
        

Lohnkosten  137.917 € 179.063 € 201.864 € 205.883 € 210.001 € 214.201 €  
Raumkosten  920 € 1.200 € 1.550 € 1.550 € 1.550 € 1.550 €

Verschicherungen/Beiträge  2.015 € 2.000 € 2.000 € 2.200 € 2.200 € 2.200 €
Telefonkosten  60 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

Reisekosten  9.387 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €  
Zuwendungen, Spenden  475 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Werbekosten  9.532 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Bürobedarf  184 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Rechts- und Berarungskosten  1.303 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Abschlüss und Prüfungskosten  1.833 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Buchführungskosten  1.059 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen  1.494 € 1.600 € 1.600 € 1.700 € 1.700 € 1.700 €

Diakonale Ausgaben  2.065 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs  163 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

Kosten Gastpfarrer  1.054 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Kosten Musik  690 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Kosten Freiwillige  15 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
Kerstzang 2021  200 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Summe Ausgaben  170.366 € 220.413 € 243.564 € 247.883 € 252.001 € 256.201 €
        
Zinserträge  2 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
Jahresüberschuss/ Defizit  104.208 € 17.418,00 -30.733,00 -35.052,00 -39.170,00 -43.370,00
        
kumuliert  293.598 € 311.016 € 280.283 € 245.231 € 206.061 € 162.691 €
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Tabelle als größere Ansicht: www.nederlandse-kerk.de/budget
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enqUête

Het moderamen vroeg een kleine groep om de resultaten van de 
enquête samen te vatten t.b.v. de kerkenraad en haar besluit-

vorming over de toekomst van de kerkgemeente. De rapporteurs leg-
gen de nadruk op de inhoudelijke antwoorden (kwalitatief) en min-
der op de hoeveelheid zelfde opmerkingen (kwantitatief). 

de enquête 
Er zijn 784 brieven verstuurd en 124 antwoorden ontvangen. Dit 

lijkt een tegenvallende score. Doch is deze uitkomst wel in de lijn der 
verwachting. In gelijksoortige acties responderen gemiddeld 10% 
van de aangeschreven personen, 16% is dan zo slecht nog niet - en ze-
ker als je daarbij bedenkt dat gedurende de coronatijd de onderlinge 
contacten zeer zijn ingeperkt. Het mag als teken van goede betrok-
kenheid worden gezien dat er ruimschoots materiaal aangeleverd is 
met veel waardering, ook kritiek en suggesties. Er zijn bedragen toe-
gezegd (waarover verderop in dit bericht).

de vragen
De vragen kunnen aldus worden samengevat: wat waardeert u aan 

uw kerk en wat zou u missen als zij er niet meer was? Dan: wat zou 
uw kerk aantrekkelijker maken voor u? Tenslotte: Hebt u suggesties 
voor verdere financiering?

waarderende antwoorden
Het zal niet verbazen: voor een groot deel van de gemeenteleden 

zijn de erediensten én pastorale contacten kernactiviteiten van de 
NKiD. De buitendagen doen in waardering nauwelijks onder. 

Gesprekskringen zijn weer door wat minder gemeenteleden ge-
vraagd. Maar voor diegenen die aan gesprekskringen deelnemen zijn 
deze zeer belangrijk voor contact en verdieping.

Deze en andere meer specifieke oecumenische diensten, kerstvie-
ringen, doopdiensten en intrede- resp. afscheidsdiensten staan voor 
een hoge waardering van onderlinge gemeenschap, ontmoeting en 
uitwisseling. 

Belangrijk wordt gevonden, dat de NKiD in een steeds verder secu-
lariserende omgeving bijdraagt aan het bewaren van je geloof, je ge-
loofstaal (NL), aan meer begrip voor andere geloofsuitingen en ker-
kelijke tradities van toen en nu.

De Nederlandse taal speelt in deze bijeenkomsten een beslis-
sende rol. Zij zorgt voor een niet hoog genoeg te waarderen gevoel 
van thuis zijn (‘Heimat’) in een ander land. Taal en onderlinge ge-
meenschap dienen het onderhoud en de verdieping van het meege-
kregen geloof rond Bijbeluitleg én geestelijke liederen (bijv. psal-
men). Je voelt je meer aangesproken, tot je hart. Een wezenlijke 
bijdrage aan het geestelijk welzijn voor de deelnemers. De Neder-
landse taal en de onderlinge gemeenschap geven je gevoelens van 
‘warmte en dankbaarheid’. 

In situaties van ziekte en verdriet wordt de nabijheid van de 
pastor als zeer steunend ervaren, maar ook de zorg en het meele-
ven van gemeenteleden met een telefoontje of een kaartje doen ont-
zettend goed. Gewaardeerd worden de predikanten als pastores 
die ‘naast je staan’ (en niet zo zeer als iemand die je vertelt ‘hoe het 
móet’).

Het contact met een Duitse zustergemeente wordt doorgaans 
goed gewaardeerd en in een breder perspectief überhaupt oecume-
nische betrokkenheid en oecumenisch engagement. Belangrijk blijft 
voor enkelen de trouw aan de eigen geloofswortels. Voor sommigen 
was de NKiD nuttig bij het overgaan naar een Duitse Kirchenge-
meinde. Heel algemeen geeft het samenkomen in een kern van de 
NKiD het gevoel niet de enige Nederlander te zijn in anderstalige 
omgeving. 

Een grote en zeer gewaardeerde rol in de onderlinge verbonden-
heid speelt ‘De Schakel’, meer nog dan de website. Het valt op dat 
gemeenteleden die niet meer zo actief zijn, juist ‘De Schakel’ noemen 
als belangrijk tot zeer belangrijk.

kritische opmerkingen
Voor sommigen is de kern te ver weg. De kern is zowat ‘uitgestor-

ven’, hetgeen betekent ergens anders naar steun te moeten zoeken. 
Anderen missen contact met de dominee of een predikant die wat 
meer jongeren aanspreekt. De wens naar meer huisbezoek komt in 
deze context ook naar voren. (Men bedenke hierbij dat er sprake is 
van grote afstanden voor de predikanten én dat de pandemie in de-
zen ook belemmerend heeft gewerkt.)

raPPortaGe: Voor een blIjVend thUIS
resultaten van de enquête betreffende de toekomst van de nkid
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De kerk heeft inmiddels te veel afstand voor mensen die de kerk 
niet meer zo belangrijk vinden omdat ze al goed in een Kirchenge-
meinde zijn geïntegreerd of van het kerk-zijn vervreemd zijn geraakt 
(‘zegt me niets meer’). 

De kerk is te klein en de afstanden zijn te groot. De een vindt meer 
integratie in de Landeskirchen een weg, een ander spreekt van ‘op-
heffing’. 

Suggesties
En zo zijn we bij de suggesties die zijn gegeven op de vraag ‘wat 

maakt de NKiD aantrekkelijker voor u/jou? 

• Zoals al gezegd: meer huisbezoek. Niet alleen door de professio-
nals, maar ook door vrijwilligers (‘Ehrenamtliche’).

• Andere activiteiten zoals organiseren van concerten, tentoonstel-
lingen of een reis, waar je met elkaar op stap gaat en je elkaar an-
ders leert kennen.

• Wijk meer af van de traditionele diensten voor themadiensten; 
misschien ook aantrekkelijker voor jonge gezinnen. Wat dat be-
treft contacten met scholen (waar mogelijk).

• Focus eens meer op jonge gezinnen en jongeren: zij vitaliseren het 
gemeenschapsleven.

• Bijbelkring of gesprekskring iets dichterbij proberen te organiseren.
• Uitnodigen voor een ontmoeting voor Nederlandstaligen (niet per 

se alleen maar kerkleden) op een centrale plek in de (grote) stad 
(bijv. Kaufhof in Berlijn), dan uitnodigen voor een wervende dienst 
(kerst!).

• Goede contacten met Duitse zustergemeenten voor meer uitwis-
seling. Gemengde ‘Gemeindefeste’ evt. ook met anderstalige ge-
meenten naast NL en D.

• Graag meer volk, maakt de gemeente bonter en boeiender. Zet in 
op meer PR.

• Vasthouden aan eigen resp. dubbele identiteit voor jezelf en als 
waardevolle inbreng in contacten met anderen.

Er worden nog suggesties gedaan betreffende geldwerving waar de 
kerkrentmeesters én een groep voor fondsenwerving hun voordeel 
mee kunnen doen.

toezeggingen
Van de 124 gemeenteleden die op de vragen hebben geantwoord, 

hebben kleine 80 aangeschreven personen (dus ook huishoudens 
met meer dan 1 persoon) extra bedragen toegezegd. Deze belopen 
zich op ca. 24.000 Euro. 

enkele conclusies
• Om met het laatste te beginnen: De mogelijkheid om het wegval-

len van de subsidie van de EKD via een structurele bijdrage van 
de leden te compenseren lijkt niet haalbaar. De som van de toe-
gezegde bedragen bedraagt slechts een fractie (plm. 10%) van het 
jaarlijks benodigde budget, in het geval dat de subsidie in zijn ge-
heel wegvalt. Er zullen andere inkomstenbronnen gevon-
den moeten worden.

• Dit betekent tevens dat voor het voortbestaan van de Nederlandse 
Kerk in Duitsland op bestuurlijk niveau het contact met de EKD 
moet worden aangehouden voor mogelijke verdere financiële on-
dersteuning en vervolgens ook in gesprek moet worden gegaan 
met de respectievelijke Landeskirchen.

• Samenvattend blijkt uit de respons - bij alle kritiek die er is - een 
grote betrokkenheid onder respondenten. Die betrokkenheid uit 
zich onder meer in een aantal waardevolle suggesties die ons rich-
ting geven op welke punten binnen onze kerk we de focus moeten 
leggen, om als NKiD in de komende jaren aantrekkelijk en rele-
vant te blijven.

• Het verdient aanbeveling om deze punten in een volgende fase 
om te zetten in concrete voorstellen en mogelijke activiteiten, om 
daarmee de kernen een instrument in handen te geven om dit lo-
kaal om te zetten.

 Voor de uitwerking van zo veel aangedragen ideeën en suggesties 
zou een projectgroep rond de predikanten kunnen worden ge-
vormd die hiermee aan de slag gaat.

Afsluitend: De betrokkenheid, de ideeën en de wil om toekomstge-
richt nieuwe wegen in te slaan, geeft vertrouwen en het overtuigende 
gevoel dat onze geloofsgemeenschap het waard is om te behouden en 
verder te ontwikkelen tot Gods eer, onze gemeente en onze naasten 
tot zegen.

 
De rapporteurs: Jan-Willem de Bruijn, Rob Maris, Piet Ritsema, 

Jeanine Treffers-Daller, Rainer Wahl (red.)

Februari / maart 2022

Met grote dank aan Marja Kretschmann-Weelink (voorzitter),  
Doetie Schilder-van der Heide (scriba), en Annie Wagenaar (kerke-
lijk bureau). Zonder hun eerste inventarisatie van de stapels ant-
woorden was dit rapport zo niet tot stand gekomen.

het belang van 
verschillende
activiteiten

 niet zo belangrijk erg heel erg
 belangrijk  belangrijk belangrijk

andere activiteiten

website

gespreksring

buitendag

nieuwsbrief

pastoraat

kerkdienst

Schakel-kontakt
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UIt het moderamen

toekomst nkid
Een eerste positieve melding kan in dit 

nummer alvast gegeven worden. De EKD heeft 
toegezegd, de subsidie met twee jaar te verlen-
gen. Op verzoek van de EKD heeft het vorige 
moderamen in januari de argumentatiepun-
ten geleverd. Medio maart kwam de toezeg-
ging, dat voor 2025 en 2026 net als het jaar 
ervoor € 150.000 zal worden verstrekt (het 
bedrag tot nu toe was € 200.000). We zijn 
heel blij zijn met de twee jaar extra, maar dit 
is nog geen oplossing voor de lange termijn.

Voor het overige worden alle voorbereidin-
gen getroffen zoals in de vorige Schakel reeds 
vermeld is. Dat gaat om gesprekken in de ker-
nen en ook om een voor begin juni verwacht 
gesprek met de EKD. Tenslotte – wat nog niet 
vermeld is – zal er in het weekend van 8 en 9 
juli in Fulda een (extra) kerkenraadsvergade-
ring plaatshebben. Buiten het normale jaar-
ritme van februari, maar beraadslagingen 
over de toekomst maken dat raadzaam. Bo-
vendien was de vergadering van februari he-
laas virtueel. Er gaat niets boven ‘echt’!

oproep
Gezocht wordt een notulist(e) voor bij de 

moderamenvergadering. Het gaat om verga-
deringen die in een ritme van twee- tot vier-
wekelijks plaatsvinden, en in het eerste geval 
hooguit 1,5 uur in beslag neemt. Het is gebrui-
kelijk dat de vergaderingen virtueel plaats-
vinden, zodat er geen reistijd mee gemoeid is; 
‘slechts’ noteren en schrijven. Als u dit leest, 
zou het fijn zijn, dit in overweging te nemen. 
En s.v.p. niet in het hoofd laten opkomen, 
dat anderen zich wel zullen melden. Want 
als iedereen op deze gedachte komt… Reac-
ties graag naar voorzitter@nederlandse-
kerk.de

Rob Maris

Vanuit de beroepingscommissie
Sinds het overlijden van ds. Kees den Her-

tog ruim een jaar geleden is de predikants-
plaats in Regio Zuid vacant. In november is 
er een advertentie geplaatst op de vacature-
site van de Protestantse Kerk in Nederland 
en is er ook een commissie samengesteld 
die de zoektocht naar en de keuze voor een 
nieuwe voorganger zou begeleiden. Op de va-
cature hebben we vijf reacties gekregen en 
met de vijf sollicitanten zijn een of meerde-
re gesprekken gevoerd. Uiteindelijk zijn er 
een tweetal kandidaten uitgekomen die uit-
genodigd zijn om zich aan de gemeenteleden 
voor te stellen. Op zaterdag 26 maart zijn de 
twee kandidaten na elkaar voorgegaan in 
een kerkdienst in de Kreuzkirche in Stutt-
gart-Hedelfingen en was er gelegenheid voor 
ontmoeting en verdere kennismaking. De in-
drukken van deze dag zijn meegenomen in 
de uiteindelijke besluitvorming.

jUbIleUm wallonISch-nIederländISche kIrche hanaU

In januari werd ik door collega Torben 
Telder, predikant van de Wallonisch-Nie-
derländische Kirche in Hanau, benaderd 
vanwege het jubileum dat deze gemeente 
dit jaar viert. De gemeente heeft haar oor-
sprong aan het eind van de zestiende eeuw 
als vluchtelingengemeente waarbij men-
sen vanuit de Nederlanden vanwege het 
geloof toevlucht zochten en vonden in Ha-
nau. Het kerkgebouw is in het begin van de 
zeventiende eeuw gebouwd.

Eeuwenlang is de kerk als ‘Doppelkir-
che’ in gebruik geweest waarbij de Neder-
lands- en Franstaligen beiden afzonderlijk 
de gescheiden gedeelten van het kerkge-
bouw gebruikten. In de Tweede Wereld-
oorlog werd de kerk verwoest en daarna is 
het gedeelte waar de Nederlandstaligen de 
diensten vierden opgebouwd en zijn beide 

gemeenten samengevoegd. Sinds die tijd vin-
den de kerkdiensten in het Duits plaats.

Dit jaar is voor de gemeente een jubileum-
jaar omdat 425 jaar geleden de gemeente 
ontstaan is en begonnen werd met de plan-
nen voor de bouw van een eigen kerk. De ge-
meente wil op verschillende manieren aan-
dacht geven aan dit jubileum, onder meer 
door middel van een bijzondere viering op 
zondag 3 juli om 10.00 uur. Ik hoop hier mijn 
medewerking aan te verlenen.

Als Nederlandse Kerk feliciteren we onze 
broeders en zusters van de Wallonisch-Nie-
derländische Kirche in Hanau, en wensen 
hen een mooi jubileumjaar en zegen toe.

ds. Jan Adriaanse

Het heeft ertoe geleid dat we besloten heb-
ben om ds. Klaas Touwen te vragen het werk 
in Regio Zuid op zich te nemen. Normaal ge-
sproken zou er sprake zijn van het uitbren-
gen van een beroep, maar vanwege het feit 
dat het in dit geval gaat om een functie voor 
een aantal jaren moet hiervoor een andere 
procedure worden gevolgd. Het College van 
Kerkrentmeesters is hiervoor in overleg met 
onze classispredikant, dr. Jaap van Beelen, 
en uiteraard met ds. Klaas Touwen.

Klaas Touwen is geboren in 1957 en heeft 
theologie gestudeerd in Utrecht, Amsterdam 
en Zürich. Hij is vanaf 1992 predikant ge-
weest in verschillende kerkelijke gemeenten 
en ook was hij een poosje actief in het justi-
tiepastoraat. Naast het predikantschap heeft 
hij zich ook nuttig gemaakt als docent en be-
geleider bij diverse theologische cursussen 
en opleidingen en heeft veel boeken en arti-
kelen op zijn naam staan. Klaas is een veel-
zijdig mens met een grote mate aan ervaring 
binnen en buiten de kerk. Hij is getrouwd en 
naast vader ook een betrokken opa.

Op dit moment is Klaas Touwen predikant 
in de Protestantse Gemeente Deil en Enspijk 
(in de buurt van Geldermalsen in de Betuwe) 
en hij zal de komende tijd afscheid van deze 
gemeente gaan nemen. Hij heeft zich bereid 
verklaard voor de komende tijd voor Re-
gio Zuid beschikbaar te willen zijn. Het gaat 
hierbij om een aanstelling voor twee jaar met 
een mogelijke verlenging van nog twee jaar. 
We hopen dat hij in de zomer met zijn werk in 
Zuid zal kunnen beginnen en zijn verheugd 
dat de vacature binnenkort weer vervuld 
zal zijn. We wensen Klaas al het nodige toe 
bij het afscheid van zijn huidige gemeente en 
wensen hem Gods zegen toe bij de start van 
zijn werk ‘onder ons’.

ds. Jan Adriaanse

Meer informatie over het jubileumprogramma vindt u op de website: www.hanau.de/
sehenswert/sehenswuerdigkeiten/wallonischniederlaendischekirche/index.html
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UIt het lIedboek: lIed 1010
GeeF Vrede, heer, GeeF Vrede

Soms is het zo dat een bepaald lied je steeds weer in ge-
dachten komt. Bij mij was dat de afgelopen weken het 

lied wat ik in deze bijdrage aan de orde wil stellen. Ik kende 
het lied wel, maar kan me niet herinneren dat ik het de afgelopen 

15 jaar (en misschien nog wel langer) ooit in een dienst heb laten zin-
gen. Dat is de laatste weken opeens heel anders geworden. Door de si-

tuatie in Oekraïne is de tekst meer gaan spreken dan voorheen.

Het lied is in de jaren ‘60 ontstaan en de tekst is van de doopsgezinde predikant Jan 
Nooter. Binnen de doopsgezinde broederschap is de betrokkenheid op maatschap-
pelijke vraagstukken en de inzet voor vrede en gerechtigheid altijd sterk aanwezig 
geweest. Nooter maakte voor de tekst gebruik van het ‘Friedensgebet’ van Ernst Mo-
ritz Arndt (1769-1860). De beginregel “Gib Frieden, Herr, gib Frieden” komt voor elk 
couplet terug. Als melodie werd gekozen voor het oud-Nederlandse lied “Ik wil mij 
gaan vertroosten” (Lied 562, waar Jaap Zijlstra een prachtige nieuwe tekst bij ge-
schreven heeft). Deze melodie maakt het, naast uiteraard de tekst, een krachtig lied 
om te zingen.

Vermeldenswaard is dat het lied van Nooter in de jaren ‘80 door een predikant, Jür-
gen Henkys, is vertaald en in die tijd een belangrijke rol speelde in de vredesbewe-
ging in de DDR. De versie van Henkys is terug te vinden als Lied 430 in het Evange-
lisches Gesangbuch. Alhoewel Nooter zelf een nieuwe tekst maakte, zijn er gedeelten 
die duidelijk herinneren aan het oorspronkelijke Friedensgebet van Arndt. Persoon-
lijk vind ik de tekst buitengewoon actueel en aansprekend, niet alleen wat betreft het 
oorlogsgeweld en het lijden wat onschuldige mensen moeten ondergaan maar ook 
met het oog op wat er verder in onze wereld aan de hand is. Juist wanneer corruptie, 
leugens en schandalen steeds meer aan de orde van de dag zijn. “Al wordt het recht 
beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert”.

De vraag “waar moet het heen, en wie kun je nog vertrouwen” is helaas actueler dan 
ooit. En dan blijkt ook, helaas, dat van mensen met hun mooie woorden vaak weinig 
goeds te verwachten valt. Wij zijn niet staat om te leven in vrede met onszelf, met an-
deren en met het geheel van de schepping. Een wereld waar vrede, rust en harmonie 
ver te zoeken is. We zijn ver van ons oorspronkelijke doel en van onze bestemming 
weggeraakt. De on-vrede, de on-rust en de dis-harmonie worden des te meer voelbaar 
en merkbaar, juist wanneer het fundament van het bestaan ontbreekt. Is dat niet wat 
Augustinus 1600 jaar geleden heeft aangevoeld en onder woorden gebracht? “Want zo 
hebt U ons geschapen, gericht op U, en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in U.”

En dat is waar ook Nooter aan herinnert: “Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de 
vrede zijt”. Echte vrede, rust en harmonie vind je pas wanneer je verbonden bent met 
God als de Bron van het leven. En dan wordt vrede ook iets persoonlijks. Niet omdat 
het blijft steken in het individuele, in het innerlijk, maar juist omdat we geroepen zijn 
om, “bevrijd van angst en pijn”, de mensen blijdschap te geven en vredestichters te 
zijn! Want: een betere wereld begint niet met te wijzen, maar begint bij jezelf!

En hoe belangrijk onze menselijke inzet ook is, toch is die vrede en die betere wereld 
niet in alle opzichten ‘maakbaar’. Nooter eindigt met het perspectief en de belofte van 
Gods toekomst. “Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd!”

Ds. Jan Adriaanse

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

In haar brief aan God praat willemina 
ebbink uit otterdorf deze keer met God 
over Pinksteren.

Lieber Herr des Himmels

Die Vergangenheit ist wohl vergleichbar mit Aus-
atmen! Die Luft, die wir ausatmen, kommt nie 
wieder. Und man möchte das auch nicht, denn: 
sie ist verbraucht. Die verbrauchte Luft dürfen wir 
strömen lassen. Das Negative darin hat manch-
mal auch eine positive Seite, so wie das Positive 
manchmal auch eine negative Seite hat. Manch-
mal sehen wir das erst im Nachhinein.

Nun aber findet nach dem Ausatmen sofort das 
Einatmen statt. Nach dem Ausatmen atmet man 
frische Luft ein. Das ist Gegenwart, die Zukunft 
ermöglicht. Das ist Pfingsten. Dass wir neue und 
frische Luft einatmen dürfen. Dass wir neue und 
frische Luft genießen dürfen, auch in Form von 
neuen Erlebnissen aller Art.

Lieber Gott, Du gabst uns Deinen Geist. Dass 
wir diese Erde vorbereiten auf deine himmlische 
Welt! Danke!

Amen
Deine Willemina

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
aan mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd
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brIeF Van de dr. reIjntjeS 
doVenSchool SrI lanka
Met hun doelcollecten ondersteunen de 
kerngemeenten binnen de Regio Noord-
Oost de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri 
Lanka. Onlangs ontvingen wij weer be-
richt over het wel en wee van de school.

Beste vrienden en sponsoren van de dr. 
Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka,
In de eerste week van maart vierden we 
de verjaardag van onze Founder/Princi-
pal Tineke de Silva. Het was een dag vol 
verrassingen. De dove leerlingen waren 
in het geheim al weken bezig geweest met 
het maken van prachtige kunstwerken, die 
na alle tradities en het aansnijden van de 
taart werden aangeboden. De springkas-
telen waren na een afwezigheid van twee 
jaar (vanwege corona) ook weer present op 
het grasveld. Het was weer een ouderwetse 
viering met vrolijke en blije kinderen!

Op 14 maart hadden we de ouders van de 
vier examenkandidaten (O-Level) uitge-
nodigd voor een vergadering over de toe-
komstmogelijkheden voor hun kind. We 
hadden een leerkracht uitgenodigd van een 
Pastry & Cake Training Centre om voor-
lichting te geven. Dat is in de Ratmalana 
Dovenschool, waar de kinderen dan ook 
intern kunnen verblijven tijdens de oplei-
ding die zes maanden duurt. De ouders le-

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

reGIo noord-ooSt
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ken enthousiast en gaven aan dat ze eerst 
graag een bezoekje willen brengen aan het 
Instituut. Na deze opleiding kunnen de 
leerlingen een baantje vinden in bijvoor-
beeld de Pizzahut.

Onze kok werd opeens ernstig ziek en het 
bleek dat een van zijn nieren niet meer 
werkt. Hij ligt aan de dialyse en staat nu 
op de donorlijst voor een niertransplanta-
tie. Door zijn plotselinge afwezigheid werd 
er tijdelijk gekookt door de stafleden, in de 
weekenden geholpen door de oudste leer-
lingen. De ouders van Kavinya (vader is 
kok) namen het over en hebben bijna veer-
tien dagen voor ons gekookt tot we twee 
dames vonden die nu heerlijke rijst en cur-
ry maaltijden voor ons maken!

Omdat alle leerlingen hier de laatste drie 
maanden full time in school verbleven, 
moesten de haren van de jongens nodig ge-
knipt worden. Onze oude materialen van 
de salon waren door de hoge vochtigheids-
graad niet meer te gebruiken. We hebben 
nieuwe scharen en een kapperstondeuse 
gekocht en alle jongens zien er weer piek-
fijn uit!

Sri Lanka gaat momenteel door een erg 
moeilijke periode. De staatskas is leeg en 
er is een tekort aan benzine, diesel, gas, 
elektriciteit en verder aan veel basis voed-
selproducten. De elektriciteitsonderbre-
kingen liepen in maart op van zeven naar 
tien en toen zelfs dertien uur per dag! We 
hebben in school een generator, maar er is 
geen diesel te koop. Om boodschappen te 
doen gaan we met een Tuk Tuk. De voed-
selrekeningen zijn helaas verdubbeld. In-
middels zijn drie vaders en een moeder van 
onze leerlingen deze maand naar het Mid-
den-Oosten vertrokken voor een baan. Er 
zullen er vast nog veel meer volgen.

Het is weer mangotijd! De mangobomen in 
de schooltuin zaten vol vruchten. Dagelijks 
kwam een groep van ongeveer 15 apen hun 
deel halen!

De Covid-19 besmettingen in Sri Lanka lie-
pen eind maart terug naar 168 per dag.

Met de hartelijke groeten,
ook namens Tineke,

en graag tot de volgende keer!

Wilt u meer lezen over onze Dovenschool? Bezoek dan de website van onze Dovenschool 
in Sri Lanka (schoolforthedeaf.lk/nl/home-nl/) of de website van de Stichting in Neder-
land (www.dr-reijntjedovenschool.nl/).
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3e zondag van de maand, 14.00 uur,
Friedrichstadt-Kirche, Gendarmenmarkt

19.06. Dienst van Woord en Gebed,
  Ds. Rens Dijkman
17.07. Dienst van Woord en Gebed,
  Ds. Rein Fernhout
21.08. Dienst van Woord en Gebed,
  Jan-Bart Alblas

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

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

kern berlIjn

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche,
Zehna

26.06. Dienst van Woord en Gebed,
  10.30 uur, Ds. Rens Dijkman

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

kern zehna

Ev.-ref. Kirche, Ferdinandstraße 21,
Hamburg

10.07. Dienst van Woord en Gebed,
  13.00 uur, Ds. Rens Dijkman
21.08. Oecumenische viering te Ratzeburg,
  informatie zie website en nieuwsbrief

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

kern hambUrG

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

03.07. 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

kern balje

PInkSteren
Op zondag 5 juni is het Pinksteren. Op die 
dag vieren wij, dat God ons Zijn Geest ge-
schonken heeft. Dat wij op adem mogen 
komen. En met die adem, met die Geest, 
wordt de kerk in de wereld geboren. Pink-
steren is dus ook de verjaardag van de 
kerk. En dat is reden voor dankbaarheid en 
vreugde. Want het is fijn, dat de kerk er is. 
De kerk is een plaats, waar mensen in Gods 
naam bij elkaar komen en gemeenschap 
vieren. Een plaats, waar mensen in Gods 
naam getroost en bemoedigd worden. Een 
plaats, die mensen tot enthousiaste mede-
werkers van Gods Koninkrijk maakt.
Nadat wij als kerk op grond van de co-
ronapandemie lange tijd geen of enkel be-
perkt kerkdiensten en andere bijeenkom-
sten konden houden, is het sinds enkele 
weken weer mogelijk, elkaar ongedwon-
gen(er) te ontmoeten. Wat een geluk! In-
tussen zijn er in het voorjaar weer volop 
kerkdiensten geweest in de kerngemeenten 
Berlijn, Hamburg en Balje. En ook in Zeh-
na zal er binnenkort opnieuw een dienst 
gehouden worden.
U bent allemaal van harte welkom bij de 
kerkdiensten, die voor deze zomer gepland 
zijn. Bij die gelegenheid kunnen wij het 
verjaardagsfeest van de kerk nog eens fijn 
overdoen!

reGIo noord-ooSt

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 zijn blij dat er in Zuid zicht is op de ver-
vulling van de predikantsvacature. We 
wensen de collega zegen en vreugde op zijn 
werk binnen de Nederlandse Kerk en heten 
hem hartelijk welkom in onze kring.
We hebben twee jaar lang geleefd met de 
beperkingen en onzekerheden rondom het 
coronavirus. En ondanks dat de besmet-
tingscijfers vaak hoog zijn, merken we dat 
de impact gelukkig wat minder wordt en 
we op veel punten weer wat verder terug 
gaan naar ‘normaal’. Dat geldt ook voor ons 
kerkelijk functioneren. De diensten gaan 
in de meeste gevallen weer door en dat 
geldt ook voor de verdere activiteiten. Veel 
van wat de achterliggende jaren heeft stil-
gelegen wordt nu weer opgestart.
Maar het betekent niet dat de situatie in 
de wereld daarmee ‘beter’ is geworden. 
We zijn helaas overgegaan van de ene cri-
sis in een volgende en leven al twee maan-
den met de berichten over vernietiging en 
geweld in Oekraïne. Het geweld waar maar 
geen einde aan komt en wat inmiddels al 
vele mensenlevens heeft gekost en een on-
voorstelbare materiële vernietiging heeft 
veroorzaakt. En zoals zo vaak gaat het ook 
hier om zaken als ‘macht’ en ‘prestige’ ten 
koste van onnoemelijk veel. We hopen en 
bidden dat het geweld stopt. Het houdt ons 
bezig, we voelen onze machteloosheid en 
leven met onze bezorgdheid. Wat zijn de 
gevolgen en wat staat ons verder te wach-
ten...?

De dichter Jaap Zijlstra heeft, als zovelen, 
met de vragen rond lijden en geweld ge-
worsteld en verwoordde het als volgt:

Gebed om gerechtigheid

Hemelse Vader,
waar zoveel wreedheid
op de aarde heerst,
zoveel geweld,
wie durft nog hopen
op een rijk van vrede?

reGIo weSt

Sauerland is geen kerngemeente van de Ne-
derlandse Kerk in Duitsland. Op verschil-
lende plekken in het Sauerland worden 
Nederlandstalige diensten georganiseerd, 
maar deze diensten vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de Kerkenraad 
van de Nederlandse Kerk in Duitsland. De 
NKiD biedt u deze informatie echter graag 
als extra service aan.
Meer informatie vindt u op de website
www.zondaginsauerland.nl

Medebach, Evangelische Kirche,
Oberstraße 21

10.07. 12.00 uur, Ds. J.E. de Groot
17.07. 12.00 uur, Ds. N. Noorlander
14.08. 12.00 uur, Ds. D. Burggraaf
21.08. 12.00 uur, Ds. J.H. Adriaanse

Hallenberg, Evang. Gemeindezentrum,
Heiligenhaus 13

10.07. 18.30 uur, Ds. J.H. Adriaanse
17.07. 18.30 uur, Ds. N. Noorlander
14.08. 18.30 uur, Ds. D. Burggraaf
21.08. 18.30 uur, Ds. J.H. Adriaanse

Winterberg, Evangelische Kirche,
Am Alten Garten 4

24.07. 12.00 uur, Ds. P.E.G. Wiekeraad
24.07. 18.30 uur, Ds. J.H. Adriaanse
31.07. 12.00 uur, Dr. G.J. van den Brink
31.07. 18.30 uur, Dr. G.J. van den Brink
07.08. 12.00 uur, Ds. P.E.G. Wiekeraad
07.08. 18.30 uur, Ds. J.H. Adriaanse

Namens het comité dat de Nederlandse 
kerkdiensten in het Sauerland voorbe-

reidt, J.N. Matze

zomerdIenSten
In het SaUerland

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

19.06. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
17.07. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
18.09. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse

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

Ook dit jaar was er, na een pauze van enke-
le jaren wegens corona, een gezamenlijke 
Paasviering met de Duitse gemeente van 

kern düSSeldorF

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

05.06. Pinksteren, Ds. A.D.C. de Bruijn
12.06. Ds. H. Perfors, 11.30 uur
19.06. Ds. D. Meijvogel
26.06. Ds. P.F. Boomsma
03.07. N.N.
10.07. Ds. C. van Dam
17.07. Ds. P.L. de Jong
24.07. D. Meijvogel
31.07. Ds. P. van Bruggen
07.08. Ds. P.F. Boomsma
14.08. Ds. F.A. Slothouber
21.08. D. Meijvogel
28.08. Ds. W.P. vd Hoeven
04.09. Ds. L. Krüger
11.09. D. Meijvogel
18.09. Ds. B.J. van de Kamp
25.09. 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

12.06. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
10.07. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
11.09. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse

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

Het is fijn dat het weer mogelijk is om de 
diensten te vieren en zeker ook dat er weer 

kern münSter

St.-Secundus-Kirche,
Lindenstraße 20, Schwei

26.06. 11.00 uur, Ds. Jan Adriaanse
28.08. Buitendag, 11.00 uur,
  Ds. Jan Adriaanse
Vanwege de beschikbare ruimte in de kerk 
is het goed dat de diensten zeker voorlo-
pig blijven plaatsvinden in de St.-Secun-
dus-Kirche in Schwei. We houden reke-
ning met de voorschriften maar zijn vooral 
ook blij met de ruimere mogelijkheden. We 
zien ook uit naar de buitendag op 28 au-
gustus. Vorig jaar was het een prachtige er-
varing en dat belooft wat voor dit jaar!

Ina Morssink, Tel.: 0162 1955621
E-mail: schwei@nederlandse-kerk.de

In memorIam: bart de jonG
Op woensdag 13 april overleed Bartele 
(Baddy) de Jong uit Jever. Bart is ruim 67 
jaar geleden in IJlst geboren. Zijn oudste 
zus Ypie was met haar man al eerder naar 
Borgstede vertrokken en ook Bart is later, 
na zijn schooltijd, in Duitsland terecht ge-
komen om te gaan werken (en uiteraard 
ook te wonen). Een deel van zijn werkzame 
leven heeft Bart op de vrachtwagen gere-
den om het vee op de boerderijen van voer 
te voorzien. Zodoende kende hij veel boe-
ren in de omgeving en wist hij overal de 
weg. Het schaalmodel van de vrachtwagen 
had een mooie plek in de woonkamer.
Bart trouwde op latere leeftijd met Ros-
witha en ze vormden samen met Aman-
da met z’n drieën een gezin. Hij was een 
trouw bezoeker van de diensten in Schwei 
en Schweiburg. De laatste tijd ging het niet 
goed met Bart. Hij veranderde, raakte in 

kern emS-weSer / SchweI

Heer, onze God,
laat weten wie Gij zijt,
redder van armen,
hulp van hulpelozen,
vijand van uitbuiters,
tegenstander van tyrannen;
verlosser is uw Naam,
ontfermer en bevrijder.

God, onze Vader,
laat U kennen,
houd de geweldenaar in toom,
dat niet de blinde haat
op aarde hoogtij viert.

Geef ons een open oog
voor het rijk van de slang
met zijn sluwheid en slavernij,
maar ook ruim zicht
op uw rijk dat komt
in liefde en gerechtigheid.
O God,
geef voortekens van vrede!

Ds. Jan Adriaanse

de mogelijkheid is tot ontmoeting. Een 
zeer belangrijk deel van ons gemeente-zijn. 
Veel van de beperkingen zijn inmiddels 
verleden tijd en natuurlijk hopen we dat dit 
ook zo blijft. We blijven de berichten vol-
gen en houden nauwlettend rekening met 
de voorschriften. Helaas was er de afgelo-
pen tijd binnen de gemeente veel sprake 
van ziekte en verdere ongemakken. We le-
ven met elkaar mee en voelen ons betrok-
ken op elkaar, niet in de laatste plaats in 
onze gebeden.
Op tweede Pinksterdag, 6 juni, is er weer 
een Oecumenische Pinksterviering rond-
om de Dom (Domplatz). Deze wordt geor-
ganiseerd door de Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) in Münster en 
ook als Nederlandse Kerk zijn we bij de or-
ganisatie betrokken. Het begint om 11.00 
uur en iedereen is van harte welkom om 
het feest mee te vieren en kennis te maken 
met de verschillende vormen van kerkelijk 
leven in en om Münster.

Ds. Jan Adriaanse

de war, ging steeds meer dingen vergeten 
en vergiste zich rond de kerkdiensten in de 
datum en de tijd. Begin van het jaar werd 
hij opgenomen in het verpleeghuis in Wil-
helmshaven en later volgde een opname in 
het ziekenhuis, waarvandaan na een paar 
dagen het bericht kwam van zijn overlij-
den. De laatste periode van zijn leven was 
moeilijk en verdrietig, voor Bart, maar ook 
degenen die om hem heen stonden, zeker 
omdat het niet of nauwelijks mogelijk was 
om hem te bezoeken en omdat hij in een-
zaamheid is heengegaan.
We hebben Bart herdacht in een afscheids-
dienst op 26 april in de Auferstehungskir-
che in Varel. We herinneren ons Bart zoals 
hij was, zijn opgewektheid, zijn hartelijk-
heid en zijn bescheidenheid en we wensen 
de familie en allen die om hem heen ston-
den Gods ondersteunende nabijheid toe.

hUwelIjk
Op 18 juni (D.V.) zal de trouwviering plaats-
vinden van Syds Jan en Sytske in de Trinita-
tiskirche in Jade om 16.00 uur. Een feeste-
lijke gebeurtenis die de afgelopen twee jaar 
vanwege corona helaas een aantal keren 
moest worden uitgesteld. Zoals het er nu 
uitziet kan het er dit jaar gelukkig van ko-
men! Een feestelijke dag om naar uit te zien 
en mooi om het met familie en vrienden te 
vieren. Als gemeente van Schwei wensen we 
jullie een prachtige dag en als gezin met el-
kaar Gods zegen voor de toekomst!

kernraad
Tjitte Folkertsma is een zeer gewaardeerd 
lid van de kernraad. Hij is zeer betrokken 
bij de gang van zaken in onze gemeen-
te. Tjitte doet dit werk echter al een groot 
aantal jaren en dat betekent ook dat hij 
een poosje geleden heeft aangegeven dat 
het goed zou zijn wanneer er op termijn 
een opvolger zou komen. Nu is Wietske 
de Leeuw uit Zetel bereid gevonden om de 
plek van Tjitte in te nemen. Het idee is dat 
Tjitte op de buitendag zijn taak overdraagt 
aan Wietske. We zijn dankbaar dat Wiets-
ke bereid is zich op deze manier voor onze 
gemeente (en daarmee ook voor Gods ko-
ninkrijk) in te zetten.

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

19.06. 11.30 uur
17.07. 11.30 uur
In augustus vindt er in verband met de zo-
mervakantie geen dienst plaats.

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

Alte Kirche (AK), Amstetter Straße 7,
Kreuzkirche (KK), Amstetter Straße 22,

Stuttgart-Hedelfingen
05.06. 10.00 uur, AK, Ds. Jan Adriaanse
03.07. 16.00 uur, KK, Ds. Tim van de Griend
In augustus is er geen kerkdienst vanwege de 
zomervakantie.

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

kerkdIenSten
In februari hadden we weer een kerkdienst, in 
maart niet want toen waren er de proefdien-
sten. Nu maar afwachten wat er verder ge-
beurt, want ik heb wel het gevoel dat er men-
sen wegblijven. Laten we hopen dat er gauw 
een vaste dominee zal zijn. Maar toch harte-
lijk dank aan al de dominees die ingevallen 
zijn. In juni en juli zijn er weer diensten en we 
mogen weer koffiedrinken in de zaal.

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

Als u deze uitgave leest, is het alweer juni. 
De dagen en weken vliegen in hoog tem-
po aan ons voor bij en het wereldgebeuren 
heeft invloed op ons denken en handelen. 
Ook binnen de NKiD zijn de zaken in gang 
en we zijn dankbaar en blij met de aanstel-

ling van ds. Klaas Touwen 
(zie bericht beroepingscom-
missie). Nu kan het anker 
spoedig gelicht en het schip 
weer in beweging gebracht 

worden. Wanneer in Karlsruhe de eer-
ste kennismaking met ds. Klaas Touwen 
plaats kan vinden is momenteel nog niet 
bekend, hierover krijgt u per e-mail bericht 
gestuurd.

Henny Kampe

kern karlSrUhe

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

03.07. 14.00 uur ds. Jan Adriaanse

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

E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de

Gelukkig ligt de coronapandemie goed-
deels achter ons en kunnen inmiddels ook 
in Frankfurt de kerkdiensten weer opge-
start worden. Op 3 juli gaat ds. Jan Adri-
aanse voor en hopelijk mogen we de nieu-
we predikant ds. Klaas Touwen binnenkort 
begroeten.

Jan-Willem de Bruijn

kern FrankFUrt

Door de corona-omstandigheden en de 
wisseling van de wacht in de wijk Zuid is 
het momenteel 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 (scri-
ba@nederlandse-kerk.de) of de redactie 
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

05.06. Pinksteren, Dr. H.A. Post
12.06. Ds. D. Meijvogel
19.06. Ds. W.P. vd Hoeven
26.06. Evang. J. Krijgsman
03.07. Ds. C.E. Lavooij
10.07. Ds. L.  Krüger
17.07. Ds. P.F. Boomsma
24.07. Ds. P. van Bruggen
31.07. Ds. T. Zuilekom
07.08. D. Meijvogel
14.08. C. van Dam
21.08. A.D.C. de Bruijn
28.08. Ds. L. Krüger
04.09. Ds. J.H. Adriaanse
11.09. Ds. H. vd Ham
18.09. Ds. M. van Duijn
25.09. Ds. P.F. Boomsma

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

Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth

19.06. 15.00 uur, Ds. Jan Adriaanse
17.07. 15.00 uur, Ds. Jan Adriaanse
18.09. 15.00 uur, Ds. Jan Adriaanse

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

Helaas zijn er de afgelopen maanden een 
paar diensten uitgevallen vanwege ziek-
te. We merken dat we als (kleine) kernge-
meente weliswaar betrokken zijn op el-
kaar, maar in sommige opzichten ook 
kwetsbaar zijn. We hopen voor de komen-
de tijd dat we weer gewoon onze diensten 
kunnen vieren en elkaar weer kunnen ont-
moeten met ‘Kaffee und Kuchen’ en daar-
naast ook geestelijk gevoed worden door 
de onderwerpen van de gesprekskring na 
de diensten.

Ds. Jan Adriaanse

kern keUlen / bonn

reGIo weSt

Düsseldorf-Heerdt. In de week van Pasen 
bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van ons gemeentelid Inge van 
Vuuren. Inge verbleef sinds bijna twee jaar 
om medische redenen in München, maar 
bleef altijd betrokken op Düsseldorf. Ik 
hoop binnenkort meer informatie te krij-
gen over het afscheid en kom er in een vol-
gend nummer van Schakel-Kontakt op te-
rug.

Ds. Jan Adriaanse

Klaas
Touwen
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SchakelkIdS

Je hebt het volgende nodig:
• ring van karton (of iets anders dat hard is, kunststof, hout, etc.)
• om de ring mee te versieren: (crêpe)papier, restjes stof, kraaltjes, 

lovertjes, knoopjes, etc.
• voor het web en de staartjes eronder: wol of katoen
• en verder: veren, briefjes/kaartjes, etc.
• schaar en lijm

Op deze website staat hoe je een dromenvanger zelf kunt maken: 
www.voormijnkleintje.nl/knutselen/dromenvanger-maken-kind

In plaats van een ring kun je als afwisseling ook een andere vorm 
gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een ster of (heel Bijbels) een duif. 
En alles wat je kunt gebruiken om je dromenvanger mooier mee te 
maken is natuurlijk goed, niet alleen de dingen die hierboven ge-
noemd staan.

Je kunt in plaats van briefjes ook een leuke vorm uitknippen, bij-
voorbeeld een vogel of bloem, en daar je wensen op schrijven. En 
denk ook eens na over wat voor kleur(en) je gaat gebruiken. Mis-
schien wel je lievelingskleur of de kleur van je kamer, of gewoon alle 
kleuren door elkaar, lekker vrolijk!

Allerlei creatieve ideeën om een mooie dromenvanger te maken 
vind je op internet, bijvoorbeeld op Pinterest (van mini-dromenvan-
gers kun je bijvoorbeeld ook leuke oorbellen maken        ).

Stuur je een foto naar Schakel-Kontakt (e-mail: schakel-kontakt@
nederlandse-kerk.de) als je dromenvanger klaar is? Dan plaatsen we 
die in het volgende nummer.

Veel plezier en maak er iets moois van!
Marjolein Kranse

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest op de leerlingen van 
Jezus neerdaalde, zodat zij overal de blijde boodschap van het evan-
gelie konden verkondigen. Stel je eens voor dat jij een van Jezus’ leer-
lingen was, wat zou je dan vertellen aan de mensen? En wat zou je de 
wereld en alle mensen toewensen?

Als mensen een baby krijgen, willen ze natuurlijk ook het allerbeste 
voor hun kindje en hopen dat het een lang, gelukkig en gezond leven 

maak voor Pinksteren een mooie dromenvanger. hang er kleine briefjes of kaartjes in of onder met daarop mooie 
dingen die je voor jezelf of voor anderen wenst.

mag krijgen. De Ojibweg-indianen in Noord-Amerika hebben iets 
moois bedacht om daaraan vorm te geven, misschien heb je wel eens 
van gehoord: de dromenvanger. Die bestaat meestal uit een ring met 
daarin een web, vaak versierd met kraaltjes of mooie stenen en veren 
eronder. De dromenvanger hangen de Ojibweg boven de bedjes van 
hun kinderen om nare dromen weg te houden. Tijdens de nacht wor-
den alle dromen in het web gevangen. In de ochtendzon drogen de 
nare dromen op en de mooie dromen hebben vervolgens alle ruimte 
om bij de kinderen terecht te komen. Mooi toch?

PInkSter-dromenVanGer
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