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Beste lezers,
voor u ligt 

een Schakel, die op 
een andere manier 
tot stand gekomen 
is dan eerdere uit-
gaven. Deze keer 
was er geen “Im-
primatur” – als dit 
in de mail van Kees 
aan Martin en mij 

stond, betekende dat: groen licht! Letterlijk 
betekent ‘imprimatur’: het worde gedrukt – 
zeer toepasselijk voor een kerkblad, met een 
dikke knipoog van Kees! Deze keer moesten 
we het blad echter zonder hem maken, Kees 
overleed op 31 maart jl. Vijf tot tien keer kre-
gen we alle teksten voor Schakel-Kontakt 
meestal onder ogen, alle correctieversies 
van Martin meegerekend. Dus ‘imprimatur’ 
betekende ook, dat dan echt alle fouten er-
uit waren, en dat alle punten, komma’s, 
hoofd- en kleine letters goed ston-
den. Ik dacht dat ik van de punten 
en komma’s was, maar Kees bleek 
nog een graadje erger te zijn, we 
vulden elkaar goed aan en vorm-
den samen met Martin een hecht 
redactieteam.

Punten en komma’s, teksten, zorgvuldig-
heid, het paste allemaal bij Kees. De teksten 
en de zorgvuldigheid zag ik ook terug in de af-
scheidsdienst op 7 april jl. Ik volgde de dienst 
online, zoals velen, met een brok in mijn keel 
en soms tranen in mijn ogen. Kees was dui-
delijk herkenbaar, in de mooie verhalen die 
zijn vrouw, dochter, broer en diverse anderen 
vertelden. En vooral ook in de opbouw van 
de dienst, de Bijbelteksten, de liederen, de 
rituelen. Diep ontzag heb ik voor het Gods-
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vertrouwen dat overal zichtbaar en voelbaar 
was. Ook dat hoorde heel erg bij Kees.

De NKiD en de Schakel-redactie moeten nu 
zonder Kees verder, maar hij heeft een vaste 
plaats in mijn, in onze herinnering veroverd. 
Een deel van deze Schakel is daarom gevuld 
met herinneringen aan Kees. Velen zijn in de 
pen geklommen en hebben hun mooie erva-
ringen met hem op papier gezet. In dit num-
mer leest u het in memoriam, herinneringen 
aan Kees uit de kernen van de regio Zuid en 
Kees’ eigen laatste column. In de volgende 
uitgave zullen nog herinneringen van ande-
ren uit onze kerk (en ook daarbuiten) opge-
nomen worden. Namens het redactieteam, 
inmiddels aangevuld met Jan Adriaanse, 
wens ik Kees’ vrouw, kinderen, verdere fami-
lie en allen die hem missen veel sterkte toe.

Toen ik Kees na het bericht over zijn 
ziekte een mail stuurde, had ik 

mij, zoals ongetwijfeld ook ve-
len van u, van te voren na-
tuurlijk afgevraagd: hoe kan 
ik hem tot steun zijn? De 
tekst die ik bij mijn belijde-
nis meekreeg schoot mij te 

binnen: “Ik zal je niet begeven 
en je niet verlaten” uit Jozua 1:5. 

Kees schreef terug, dat Jozua echt ‘zijn’ boek 
was, het bleek zijn promotiethema geweest 
te zijn. De tekst kreeg voor mij hierdoor een 
diepere betekenis.

De woorden van deze prachtige Bijbeltekst 
passen ook goed bij het thema, dat wij voor 
dit Schakel-nummer bedacht hadden: 
reizen. Marja Kretschmann schreef een 
mooi artikel over de Autobahnkir-
chen in Duitsland. Daarbij aanslui-

tend gaat het in de rubriek ‘Uit het liedboek’ 
deze keer over lied 416, “Ga met God en Hij 
zal met je zijn”. Jan Adriaanse schreef hier-
over en tevens in de meditatie over de Duit-
se theoloog Jürgen Moltmann. Zijn naam 
past bij de thema’s ‘hoop’ en ‘toekomst’, heel 
toepasselijk in deze tijd. Het interview is bij-
zonder deze keer: Rens Dijkman praatte met 
Sven, Emma en Fleur uit de kern Balje over 
school, hobby’s, dieren en de kerk en hoorde 
ook, waarheen zij zouden willen reizen. Uit 
het moderamen krijgt u het laatste nieuws 
over allerlei lopende zaken, en over de finan-
ciële situatie van de NKiD en de Actie Kerk-
balans. Ook ontvingen wij een lezersbrief 
naar aanleiding van een artikel in de vorige 
Schakel – heel fijn, ik nodig u hierbij graag 
uit om vaker in de pen te klimmen! Als altijd 
berichten de verschillende kernen over de 
geplande activiteiten en heeft Jeanine weer 
een prachtig verhaal voor de kinderen inge-
leverd. Al met al is dit dus best een bijzonder 
Schakel-nummer geworden, mag ik wel zeg-
gen, veel leesplezier toegewenst!

Ik hoop en wens van harte, dat wij een 
mooie zomer tegemoet mogen gaan, waarin 
wij weer meer bewegingsvrijheid hebben en 
de mogelijkheid om weer samenkomsten te 
organiseren én te beleven. Mede namens Jan 
en Martin alle goeds toegewenst voor de ko-
mende tijd, en als u op vakantie gaat: ga met 
God, een fijne tijd en een behouden thuis-
komst!

Hartelijke groet en graag
tot de volgende uitgave,

Marjolein Kranse
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medItatIe kerk-zIjn

In de loop van de jaren ben ik ge-
boeid geraakt door het werk van 

Jürgen Moltmann. Moltmann werd in 
1926 geboren in Hamburg, en vierde 
onlangs zijn 95ste verjaardag. Hij had 
als 17-jarige een zeer traumatische er-
varing tijdens het bombardement op 
zijn geboortestad, dat was het begin 
van zijn zoektocht naar God. In 1945 
raakte hij in Britse krijgsgevangen-
schap en daar begon hij zijn studie 
theologie die later in Göttingen werd 
voortgezet. Moltmann werd in 1952 
predikant in Bremen-Wasserhorst en 
vanaf 1957 hoogleraar in Wuppertal, 
Bonn en Tübingen.

Belangrijke thema’s in zijn werk zijn 
‘hoop’ en ‘toekomst’. Dat geeft ook 
een positief karakter aan zijn werk. Er 
is heel veel aandacht voor de schep-
ping en de werkelijkheid van het le-
ven, maar tegelijk alle nadruk voor de 
hoopvolle en toekomstgerichte bood-
schap van het christelijk geloof.

Onlangs las ik een boek van hem dat 
vorig jaar rond Pasen is verschenen: “Auf-
erstanden in das ewige Leben: Über das 
Sterben und Erwachen einer lebendigen 
Seele” (Gütersloh, 2020). Alhoewel Molt-
mann zijn leven lang bezig is geweest met 
de vragen over het eeuwige leven, heeft 
het overlijden van zijn vrouw Elisabeth in 
2016 hem ertoe aangezet om er opnieuw 
over te denken en te schrijven, ook om te 
ervaren wat het voor hemzelf nu betekent. 
Moltmann schrijft heel persoonlijk over 
rouw en verdriet, waarvan je pas echt weet 
wat het is wanneer je het zelf ervaart. Het 
gaat over liefde die sterker is dan de dood.

Elk nieuw begin is een opstanding en 
ook de dood is slechts een nieuw begin. 
Het eeuwige leven is in wezen meer en an-
ders dan een ‘vereeuwiging’ van leven hier 
en nu. Dan zou er van de eeuwigheid niet 
echt iets nieuws zijn te verwachten. Molt-
mann benadrukt dat het einde van het le-
ven vooral het nieuwe begin is. Hij verdui-
delijkt dit met het beeld van het geboren 
worden vanuit het vertrouwde van de moe-
derschoot, dat is het nieuwe begin in het 
licht van het leven. Zo is ook het sterven 
een nieuw begin, een opnieuw geboren 
worden in het licht van een nieuw bestaan. 
Wanneer wij sterven, ontwaken wij in het 
eeuwige leven. Hij herinnert aan de woor-
den van Bonhoeffer, vlak voor zijn execu-
tie: “Dit is het einde, voor mij het begin van 
het eeuwige leven”.

Moltmann verbindt het met de opstan-
ding van Christus: “Want zoals allen in 
Adam sterven, zo zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden” (1 Kor. 15: 
22). Hij verwijst hierbij naar de Paas-ikoon 
van de orthodoxe kerk waar te zien is dat 
de opgestane Christus de hand van Adam 
en Eva vastgrijpt en hen uit het graf naar 
boven trekt. Met Adam en Eva worden wij 
allen uit het rijk van de dood getrokken in 
het licht van het eeuwige leven. De opstan-
ding van Christus omvat de hele schep-
ping. Het is het begin van de vernieuwing 
van de totale werkelijkheid.

Het lezen van het boek was, in de weken 
na Pasen, voor mij een bemoedigende er-
varing, juist in deze spannende en onze-
kere tijd waarin ook het afscheid van ds. 
Kees den Hertog ons nog vers in het ge-
heugen ligt. Het is, ondanks alles, de bood-
schap van hoop waaruit we mogen leven 
en waarmee we ook verder kunnen.

Om met het slot van het boek te eindigen: 
Wanneer we leven met dat perspectief, le-
ven we als ‘kinderen van het licht’ midden 
in de duisternis en zijn we tegelijk de dra-
gers van de hoop op de komst van het licht, 
dat de duisternis definitief uit de schep-
ping zal verdrijven, totdat wij geheel in het 
licht zullen staan.

Ds. Jan Adriaanse

leeSerVarInG In de PaaStIjd UIt het lIedboek:
lIed 416

Sinds een aantal jaren maken we in onze 
diensten gebruik van het Liedboek 2013. Dit 
liedboek is een mix van vertrouwde liederen 
vanuit het vorige liedboek, naast een groot 
aantal ‘nieuwe’ liederen. Persoonlijk vind ik 
veel van die ‘nieuwe’ liederen een aanwinst. 
Een van die liederen is Lied 416 Lied “Ga met 
God en Hij zal met je zijn”. Het is in korte 
tijd zo vertrouwd geworden dat we ons nau-
welijks kunnen voorstellen dat het tot voor 
een paar jaar nog niet bestond zoals we het 
nu kennen. De oorspronkelijke tekst van het 
lied is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw 
in Amerika. Eerst met een andere melodie en 
later op de melodie van Ralph Vaughan Wil-
liams zoals die nu in ons liedboek staat. Deze 
melodie heeft naar mijn idee in grote mate 
ertoe bijgedragen dat het lied zo populair 
is geworden. Het is een krachtige melodie 
die goed in het gehoor ligt en die de tekst op 
een prachtige manier ondersteunt. Het aan-
sprekende van de tekst is dat je het niet al-
leen ‘met elkaar’, maar ook ‘naar elkaar toe’ 
zingt: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Het 
is vooral bedoeld als samen-zang, je zingt el-
kaar moed en hoop toe. Het zingen van het 
lied geeft een bijzondere verbondenheid. De 
tekst herinnert aan Psalm 91 waarin het gaat 
over Gods nabijheid op al onze wegen, ook in 
angst en in gevaar. De zegen van God die met 
ons meegaat, waar en wanneer dan ook, zo-
als in het stukje over de ‘Autobahnkirchen’ 
en de ‘Reisesegen’ in dit nummer van Scha-
kel-Kontakt.

Ga met God en hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Het gaat in Lied 416 om de zegen en de aan-
wezigheid van God op onze ‘reis’ door het 
leven, van dag tot dag en van stap tot stap. 
Maar ook om die aanwezigheid op onze ‘laat-
ste reis’, wanneer we afscheid moeten nemen 
van ons leven en van onze reisgenoten, ook 
dan klinkt het: “Ga met God en Hij zal met 
je zijn”. Dat zingen we elkaar toe als bemoe-
diging. Je hoeft niet alleen te zijn en alleen te 
gaan: Hij is erbij en Hij gaat met je mee, Hij 
zal juist dán, in de dood, je leven sparen. En 
vooral is er het perspectief van de ontmoe-
ting, van het weerzien, als de reis voert naar 
het onbekende, naar de andere kant van de 
grens. Een ‘Reisesegen’ in de diepste zin van 
het Woord.

Ds. Jan Adriaanse

De complete tekst en een link om te luisteren en 
te zingen vindt u op www.nederlandse-kerk.de.
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Met het concept “Bijtanken voor lichaam 
en ziel” worden mensen die op reis zijn, 

uitgenodigd om zich in en rondom de Auto-
bahnkerk of Autobahnkapel te ontspannen, 
om tijd te nemen voor een korte meditatie of 
een gebed. Er zijn ook kerken waar het moge-
lijk is om aan een kerkdienst deel te nemen. 
Autobahnkerken zijn vaak te vinden bij een 
Autobahnraststätte (wegrestaurant), bij een 
Autohof of in de buurt van een afrit van de 
snelweg. De meeste kerken of kapelletjes zijn 
geopend van ‘s morgens 8 tot ‘s avonds 20 
uur; enkele zijn ook 24 uur per dag geopend.

Ca. een miljoen mensen bezoeken elk jaar 
een Autobahnkerk. Ze waarderen er vooral 
de rust en de anonimiteit, waarbij er niet van-
uit wordt gegaan dat er ook pastoraat wordt 
aangeboden. Waarom mensen juist rust zoe-
ken in de Autobahnkerk is heel verschillend: 
sommige mensen gebruiken het om een pau-
ze in te lassen op weg naar de vakantieplek of 
op de terugreis naar huis. Er zijn mensen die 
de rust en de stilte zoeken. Anderen hebben 
er behoefte aan om te bidden voor bijvoor-
beeld een behouden thuiskomst of voor fa-
milie en vrienden. Daarnaast is het ook mo-
gelijk om gedachten of voorbede in een boek 
op te schrijven dat in de kerk ligt (Anliegen-
buch). Er zijn in het hele land in totaal 19 pro-
testantse kerken, 8 katholieke kerken en er 
zijn 17 kerken oecumenisch.

Elk jaar vindt de “Dag van de Autobahn-
kirchen” plaats; die is dit jaar op 20 juni a.s. 
Er wordt om 14.00 uur een korte kerkdienst 
gehouden en er wordt een “Reisesegen – ze-
genwens” aangeboden. Op de folder, die ter 
informatie meegenomen kan worden, staat 
de zegenwens in 10 verschillende talen, zelfs 
ook in het Nederlands.

aUtobahnkerk – bIjtanken Voor lIchaam en zIel
de vakantietijd staat voor de deur en in het verleden was dat meestal reden tot voorpret voor de vakantie. maar op dit 
moment is het nog niet duidelijk op welke wijze er überhaupt vakantie mogelijk is. onafhankelijk van een vakantie kunt u 
te allen tijde een bezoek brengen aan een van de 44 autobahnkerken die langs de snelwegen in duitsland gebouwd zijn.

Ik wil nog iets vertellen over de Autobahn-
kapel Roxel, die bij ons in Münster-Roxel op 
de A1-Raststätte Münsterland-Ost (richting 
Bremen) te vinden is. De vorm van de kapel 
herinnert aan een tent. Daaraan is te zien dat 
hier de situatie waarin de reizende verkeert 
symbolisch wordt opgepakt: de mensen zijn 
onderweg, ze blijven niet op deze plek. In en 
bij de kapel zijn twee bijzondere kunstwerken 
die de aandacht verdienen. In de kapel staat 
een beeld van Christophorus met het Jezus-
kind op de arm. Dit beeld past goed bij de ka-
pel omdat Christophorus de beschermheilige 
is van de reizigers. Buiten, aan de achterkant 
van de kapel, staat een indrukwekkend kruis; 
van binnen heb je door de bodemdiepe ramen 

geen eigen woorden heeft voor een gebed kan 
gebruik maken van de verschillende gebeden 
of teksten die in de folders in het folderrek te 
vinden zijn. Toen ik de laatste keer in de ka-
pel was, lagen er op de altaartafel verschil-
lende Bijbels, waaronder ook een in het Ara-
bisch en een Nederlandstalige Truckerbijbel.

Al vele jaren wordt rond de zomervakan-
tie door afgevaardigden van de Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Münster 
(ACK) de “zegenwens” aangeboden. Ook le-
den van de kern Münster doen hier aan mee. 
Dit jaar maak ik voor de eerste keer deel uit 
van het team van de “zegenwens”; natuurlijk 
ben ik niet alleen benieuwd naar de ontmoe-
tingen en de gesprekken met de reizigers, 
maar ook om te horen waarom mensen naar 
de kapel zijn gekomen. De zegenwens kan na 
een gesprek spontaan geformuleerd worden; 
maar het is ook mogelijk om die samen uit de 
folder “Reise. Segen.” te bidden.

Het doet er niet toe hoe je onderweg bent, 
de zegenwens (dit is een citaat uit de folder 
“Reise.Segen.”) is er voor iedereen!

Marja Kretschmann-Weelink

De Heer is voor je
De Heer is voor je om je de juiste weg
 te wijzen.
De Heer is naast je om je in de armen
 te sluiten en je te beschermen.
De Heer is achter je om je te behoeden
 voor de valsheid van slechte mensen.
De Heer is onder je om je op te vangen
 als je valt en om je te redden.
De Heer is in je om je te troosten wanneer
 je verdrietig bent.
De Heer is om je heen om je te verdedigen
 wanneer anderen je overvallen.
De Heer is boven je om je te zegenen.
Zo zegene je de goede God.

een prachtig zicht op dit kruis. Zowel de kapel 
als het kruis zijn een ontwerp van de beeld-
houwer en architect Hubert Teschlade.

De kapel is te vinden aan het eind van de 
parkeerplaats voor het wegrestaurant en is 
gelegen bij een klein bos. Het weggetje van 
het wegrestaurant naar de kapel is al een uit-
nodiging om je te ontspannen van de auto- of 
busrit en op andere gedachten te komen. Zo 
gauw je in de kapel komt is het stil; er is geen 
enkel geluid meer van buiten te horen. Deze 
omgeving nodigt uit tot gebed, om een kaars 
aan te steken of te genieten van de rust. Wie 

roxel  2

Geismühle  3
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Meer informatie is te vinden
op www.autobahnkirche.de

Voor wie het nog niet wist: ook ieder
die graag fietst, kan in een van de
ruim 350 “Radwegekirchen” tot rust
komen. www.radwegekirchen.de aK
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Ziekte; het heeft een naam, maar het is ei-
genlijk niks. Ziekte is een aanslag op of een 
ontkenning van onze gezondheid. En daar-
mee is het een aanslag op Gods goede schep-
ping. Vooral kanker is het inbegrip van het 
werk van de Boze. Want het werk van de 
Boze is: Gods schepping ontkennen. Dat be-
tekent gelukkig niet, dat er zelfs in de meest 
verschrikkelijke ziekte door God alsnog 
een zegen gelegd kan worden. Ik denk hier 
aan de prachtige woorden aan het eind van 
het verhaal over Jozef (Genesis 50:20). Ja-
cob is overleden en Jozefs broers zijn bang 
dat Jozef nu wraak op hen gaat nemen. Dan 
spreekt Jozef het prachtige woord uit: “Ik 
kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie 
hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God 
heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken 
wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven 
blijft.” Met andere woorden: God kan ook 
met een kromme stok rechte slagen slaan. Ik 
denk ook aan de gelijkenis van de Boze die 
onkruid zaaide tussen het goede koren (Mat-
teüs 13:24-31). God laat toe dat een vijand 
onkruid op zijn akker zaait, maar Hij laat 
het onkruid samen met het koren opgroeien, 
want pas bij de oogst is volledig duidelijk wat 

onkruid en wat koren is. Het soort onkruid 
dat Jezus in de gelijkenis bedoelt, lijkt tij-
dens het opgroeien namelijk als twee drup-
pels water op het goede graan. En God wil 
dat niets van het goede graan verloren gaat.

Precies zo is het met kankercellen: ze zijn 
alleen maar een miserabele kopie van het 
goede scheppingswerk van God. Het zijn óók 
cellen, ze doen óók aan celdeling maar, an-
ders dan onze eigen lichaamscellen, leveren 
ze niets op: ze zijn niet dienstvaardig, maar 
alleen op hun eigen groei gericht. Zij willen 
heersen. En ze heersen ten koste van datgene 
waarover ze heersen.

God heeft bij ons menselijke lichaam een 
bijzondere eer ingelegd. Psalm 8 spreekt 
daarvan dat wij mensen zo groots en zo 
kwetsbaar tegelijk zijn. In Psalm 139 be-
schrijft de dichter hoe liefdevol God een 
mens toebereidt: “U was het die mijn nieren 
vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder” (vers 13). En even verderop: “Toen 
ik in het verborgene gemaakt werd, kun-
stig geweven in de schoot van de aarde, was 
mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen za-

‘Vanaf de rand Van het zIekbed’ – zIekte
In de vorige uitgave van Schakel-kontakt hebt u de eerste aflevering van de column ‘Vanaf de rand van het ziekbed’ 
kunnen lezen. nadat ds. kees den hertog eind december ervaren had dat hij ernstig ziek was, besloot hij zijn erva-
ringen vanaf de rand van het ziekbed met ons te delen. begin maart kreeg hij te horen dat hij niet meer lang te leven 
had. zes dagen voor zijn overlijden dicteerde kees den hertog zijn dochter mieke de troostende en bemoedigende 
woorden voor de tweede en laatste aflevering van zijn column, die u hieronder kunt lezen.

gen mijn vormeloos begin, alles werd in uw 
boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn 
bestaan ontbrak er niet één” (vers 15 en 16).

In mijn leven is het zo dat de kanker zal 
overwinnen. Maar zijn overwinning is tege-
lijk zijn ondergang. En daarmee tekent de 
weg van mijn ziekte in het klein de weg van 
Jezus Christus naar het kruis na. De Boze 
heeft overwonnen: Jezus stierf. Maar met de 
dood van Jezus was het lot van de Boze be-
zegeld. Hij heeft geen macht meer over de 
schepping en over de mensen, al duurt het 
nog voordat we daarvan de volle werkelijk-
heid mogen zien. De Boze wilde met Jezus af-
rekenen. Maar God heeft Jezus opnieuw op 
de agenda geplaatst door hem uit de dood op 
te wekken en niemand in deze wereld krijgt 
Hem daar weer vanaf. Bij mijn kanker troost 
mij de gedachte dat hij weliswaar zal over-
winnen, maar dat zijn overwinning tegelijk 
zijn ondergang zal zijn. En ik mag weten: hij 
heeft geen hemelse Vader – ik wel, dankzij 
Jezus Christus!

Een hartelijke groet ‘vanaf de rand van het 
ziekbed’, uw dominee Kees den Hertog

6



Fo
to

: W
im

 in
 ‘t

 H
o

u
t

herInnerInGen aan keeS den hertoG

3 september 1958 – 31 maart 2021

Zes dagen voor zijn overlijden vond ds. 
Kees den Hertog nog troostende en be-

moedigende woorden voor anderen. Woor-
den van leven dwars tegen de dood in. Van-
af de rand van het ziekbed schreef hij met de 
hand van zijn dochter Mieke, dat niet ziek-
te of dood, maar de levende God het laatste 
Woord heeft. Het was de tweede aflevering 
van de door hem begonnen column ‘Van-
af de rand van het ziekbed’, die wij postuum 
uit handen van zijn vrouw Christine ontvin-
gen. Wat een ontroerend mooi gebaar. Op de 
grens van leven en dood deelt Kees zijn gren-
zeloos vertrouwen nog met ons.

Toen Kees den Hertog vlak voor de Kerst-
dagen ervoer dat hij ongeneeslijk ziek was, 
groeide in hem al heel gauw de behoefte, 
zijn ervaringen vanaf de rand van het ziek-
bed met zijn gemeente te delen. Hij wist dat 
de resterende tijd van zijn leven beperkt was. 
En die tijd wilde hij gebruiken om anderen in 
hun ziekten en zorgen nabij te zijn. Op deze 
wijze was hij tot op het laatst pastor. Tot aan 
het einde toe herder. Dat bleek ook wel daar-
uit, dat hij aanvankelijk, ondanks de ernst 
van zijn ziekte, telefonisch bereikbaar wilde 
blijven voor mensen in nood. Zijn eigen ziek-
te maakte hij ondergeschikt aan de belangen 
van anderen. En niet publiek. “De mensen 
moeten vooral niet schromen mij te bellen als 
er iets is,” zo liet hij het moderamen en zijn 
collega’s weten. En er ging tot midden maart 
geen digitaal predikantenoverleg voorbij, 
of hij vroeg vol oprecht gemeende interesse 
naar de gezondheid van zijn collega’s. Tot op 
het laatst pastor. Tot aan het einde toe herder.

Het was al in zijn jonge jaren dat Kees het 
predikantschap als zijn bestemming voor 
ogen had. Als jongste kind in een predikants-
gezin opgegroeid ontwikkelde hij vroeg in-
teresse voor de vragen van geloof en kerk. 
En zo studeerde hij theologie in Kampen en 
Göttingen. Met zijn promotie magna cum 
laude (met groot lof) had hij de mogelijkheid 
tot een verdere universitaire loopbaan. Maar 
het was het predikantschap, waartoe hij zich 
ten diepste geroepen voelde. En zo werd 
Kees predikant. Was hij dominee in hart en 
nieren, in Heumen-Overasselt, Koudekerke 
en sinds 2016 in onze kerk.

Toen Kees intrede in de Nederlandse Kerk 
in Duitsland deed, stelde hij zich voor als 
‘schriftgeleerde’. Heel bescheiden overigens, 
want hij omschreef deze benaming vervol-
gens met de woorden: “Niet zozeer vanwege 
de ‘geleerdheid’, als wel vanwege de ‘Schrift’. 
En omdat de Schrift helemaal over ons men-
sen gaat als degenen naar wie Gods harts-
tochtelijke liefde uitgaat, heb ik daarom ook 
grote aandacht en liefde voor de mensen die 
mij toevertrouwd zijn – zowel binnen als bui-
ten de kerk.”

In de afgelopen vier jaar waarin hij de Ne-
derlandse Kerk in Duitsland diende, mochten 
wij Kees dan ook zo ervaren. Als een pastor, 
een herder, gedreven door de liefde van God 
voor de mensen, zoals de Schrift deze betuigt. 
In zijn pastoraat binnen de regio Zuid, tijdens 
de kerkdiensten aldaar en met zijn medita-
ties voor Schakel-Kontakt en de website gaf 
hij blijk van Gods liefde voor de mensen. Dat 
deze grensoverschrijdend is, beleed hij met 
zijn grote inzet voor de oecumene. Beschei-

In memorIam: keeS den hertoG
den als hij was, relativeerde hij als ‘schriftge-
leerde’ zijn geleerdheid. Maar bij zijn dienst 
aan de kerk mochten wij wel degelijk ook iets 
van zijn geleerdheid ervaren. In zijn werk en 
inzet voor het moderamen en tevens voor de 
werkgroep NKiD-PKN-EKD herkenden wij, 
behalve zijn grote zorgvuldigheid, ook zijn 
grote bekwaamheid in de omgang met taal. 
Er kwamen nogal wat vertalingen van zijn 
hand. Van het Nederlands in het Duits en om-
gekeerd. En niet alleen dat. Naast zijn predi-
kantschap werkte hij aan de vertaling van het 
boek Jozua vanuit het Grieks van de Septua-
ginta (de Griekse vertaling van de Hebreeuw-
se Tenach – red.) in het Nederlands.

Kees hield van het woord. Met een grote en 
een kleine letter. En dat hij met dat woord 
ook vrolijkheid kon bewerken, blijkt wel heel 
duidelijk uit het gevoel voor humor waarmee 
hij gezegend was. Meer dan eens maakte hij 
met een ludiek woordspel mensen aan het la-
chen. En meer dan eens wist hij met zijn hu-
mor bepaalde kwesties te relativeren.

Humor betekent de gegeven situatie niet 
helemaal serieus nemen. En zo ging Kees 
ook met zijn ziekte om. Realistisch als hij 
was, wist hij dat deze vroeg of hopelijk iets 
later zijn dood zou betekenen. En hij liet zich 
hier niet door wens- en drogbeelden voor de 
gek houden. Maar toch stak hij uiteindelijk 
wel de draak met de ziekte en de dood, zo-
als wij in zijn column kunnen lezen. Want als 
‘schriftgeleerde’ wist hij van een Woord dat 
spreekt van leven, dwars door de dood heen. 
En zo lachte hij uiteindelijk de dood uit. Om-
dat God het laatste Woord heeft.

Een paar dagen voor Kerst ervoer Kees dat 
hij ziek was. En een aantal dagen voor Pasen 
stierf hij. Zijn vrouw en kinderen zaten aan 
zijn bed. En een duif zat in de vensterbank 
voor het raam. Sloeg zijn vleugels uit en vloog 
de hemel tegemoet. Zoals er een lichtstraal 
op hem viel bij de dankdienst voor zijn leven 
op 7 april in de kerk in Groesbeek. Tijdens de 
herdenking werd het levensverhaal van Kees 
verteld in het licht van Psalm 103. De dienst 
begon met klanken van verdriet om een 
groot gemis, maar ging in het verloop over 
naar het opgewekte Paaslied ‘U zij de glo-
rie, opgestane Heer’ en eindigde met de lof 
van Psalm 150. Dat was Kees’ uitdrukkelijke 
wens. Dat bij zijn afscheid de lof zou klinken. 
Omdat hij vol dankbaarheid terug kon kijken 
op zijn leven. En zich in zijn sterven aan de 
Levende mocht toevertrouwen.

Namens de kerkenraad,
Rens Dijkman
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GodSVertroUwen
Persoonlijk had ik een goed contact met Kees. Voor mij was hij 

een fijne dominee, ik mocht hem. Misschien kwam het ook door-
dat we dezelfde roepnaam hadden. Ik merkte bij Kees dat het 
belangrijk voor hem was, het Woord te verkondigen. Zijn ver-
trouwen op God aan anderen door te geven. Tijdens zijn ziekbed 
kreeg ik een WhatsApp van hem, waarin hij mededeelde, dat hij 
zijn vertrouwen op God vestigde. Dat bewonderde ik aan hem. 
Bij de volgende samenkomsten in Karlsruhe zal ik de dominee 
zeker missen.

Kees Streefkerk, kern Karlsruhe

ontmoetInG
“Dag Barend, hoe gaat het met je?” 

Zo begon Kees altijd en dan moet ik te-
rugdenken aan de laatste ontmoeting 
met hem bij het busstation in Fulda in 
februari 2020. Hier was het laatst de 
KKR-vergadering. Wij missen hem bij 
de KKR-vergaderingen, omdat hij ons 
ook dikwijls de nodige steun gaf.

Bij de huidige situatie met de EKD was 
hij ook in de werkgroep aanwezig om 
het bestaan van de NKiD te behouden. 
Hij wilde ook direct gesprekken met de 
Landeskirche aangaan om naar een op-
lossing te zoeken. Bij het opzetten van 
brieven was hij er ook gelijk bij om ons 
de nodige ideeën te geven. Ja, Kees was 
bij veel werkzaamheden in de NKiD heel 
actief, wat we nu natuurlijk heel erg zul-
len missen!

Wij blijven in gedachten bij hem en 
weten dat hij nu bij onze Vader in goede 
handen is.

Barend Bosschieter, kern Stuttgart

Intrede
kees’ eerste keer in de kroV–
vergadering van regio zuid

Het was 17 december 2016 toen ICE 
612 om 9.45 uur vanuit München op 
perron 10 in Stuttgart Hauptbahnhof 
aankwam. Ik zat samen met Annelo-
re Ehrhard in deze trein om die dag de 
KeRnen-OVerleg-vergadering (KROV) 
bij te wonen ten huize van Maria Herre 
in Stuttgart, waarbij Tim van de Griend 
als voorzitter van de KROV afscheid 
nam, en Kees zich als “nieuwe dominee” 
voor de regio Zuid voor zou stellen. Op 
perron 11 kwam Kees met ICE 162 van-
uit Crailsheim om 9.52 uur aan. Al gauw 
herkenden we dat het Kees zou moeten 
zijn, daar we Kees nooit eerder ontmoet 
hadden. Na de drukte van het Stutt-
garter Hauptbahnhof, dat in het kader 
van “Stuttgart 21” verbouwd werd, von-
den we al gauw de juiste tram onder de 
grond van het station, die in de richting 
van Maria reed. Kees voelde zich al di-
rect “thuis” in Stuttgart, en werd in deze 
vergadering ook meteen tot voorzitter 
van de KROV gekozen, wat hij jarenlang 
bleef. Dit was het begin van een nieuwe 
periode van Kees’ loopbaan bij de NKiD 
in Duitsland. Ook een nieuwe periode 
van de regio Zuid was daarmee aange-
broken.

Een dag later, op 18 december 2016 
vond de intrededienst van Kees in Mün-
chen plaats, waarbij alle kernen van de 
regio Zuid waren uitgenodigd. Ook en-
kele leden van zijn vorige gemeente uit 
Koudekerke waren aanwezig. Het was 
een feestelijke dienst, die we niet gauw 
zullen vergeten.

Het waren altijd mooie en interessante 
vergaderingen met Kees in de afgelopen 
jaren. Ook de diensten waren altijd erg 
mooi. We houden Kees in diepe herinne-
ring en zullen hem in de regio Zuid erg 
missen, en we bidden voor Kees’ familie 
in deze erg moeilijke tijd.

René Blokker, kern München

keUkentafel
Pastorale begeleiding
vanaf zijn ziektebed

Na de toch nog vrij onverwachtse dood 
van mijn man in oktober 2020 heeft 
Kees meermaals lange telefoongesprek-
ken met mij gevoerd. Niet lang nadien 
werd bij de predikant dezelfde vreselij-
ke ziekte als bij mijn echtgenoot vast-
gesteld. Voor mij was dit een gruwelij-
ke boodschap, zo alsof ik dit hele proces 
nog een keer op afstand mee moest ma-
ken. Zo ziek en ellendig als Kees zich ge-
voeld moet hebben, toch schreef hij mij 
nog verschillende mails, die mij troost 
gaven en mij aan het denken hebben ge-
zet.

Tijdens de afscheidsdienst, die ik on-
line heb bijgewoond, hoorde ik dat de 
keukentafel als een soort levensmiddel-
punt in het leven van Kees een belangrij-
ke plaats innam. Nu snap ik des te beter, 
dat hij voor het begin van kerkdiensten 
en gesprekskringen altijd even naar de 
keuken kwam, waar dan nog druk koffie 
gezet en koek aangesneden werd. Waar-
schijnlijk wetend, dat daar de laatste 
nieuwtjes werden doorgegeven.

Het heengaan van Kees den Hertog is 
een gemis. Het ergste voor zijn vrouw 
Christine en hun kinderen en kleinkin-
deren. Mogen zij troost en steun vinden 
en ook lieve mensen, bij wie ze af en toe 
uit mogen huilen!

Janie de Boer, kern Karlsruhe

SteUn
Na het overlijden van mijn man, Ger Kamphuis, tweeënhalf 

jaar geleden, heb ik een enorme steun van Kees mogen ervaren. 
Hij kwam heel vaak en bleef dan een paar uur. Toentertijd waren 
mijn verdriet en vertwijfeling groot, maar Kees heeft mij door 
zijn aard en vast vertrouwen veel moed en kracht gegeven.

Kees, jouw heengaan laat een grote leegte achter, vooral voor je 
naasten. Hen wens ik heel veel sterkte en vertrouwen in de toe-
komst toe.

Anneke Kamphuis, kern Karlsruhe

Voor Iedereen
Kees was een goede “leraar”, voor groot 

en klein. Tijdens de diensten mocht een 
van de kinderen een kaars aansteken en 
alle kinderen mochten naar voren ko-
men. Dan vertelde hij hen de preek in 
korte vorm. Natuurlijk hoorden ook de 
volwassenen aandachtig toe.

Hij had voor alle kerkgangers een luis-
terend oor. Zijn gedachten waren, zelfs 
toen hij reeds erg ziek was, bij zijn ge-
meente.

Zo zorgde hij er nog voor dat de men-
sen met gehoorproblemen de dienst 
beter konden volgen door zijn plaats-
vervanger te vragen de preek voor deze 
mensen op papier te zetten.

Coby Habel, kern Stuttgart

In de volgende uitgave
van Schakel-kontakt
komen nog meer herinneringen 
aan kees den hertog
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Sven, met jou begin ik. jij bent de 
oudste. hoe is het eigenlijk, om de 
grote broer van twee zusjes te zijn?
Sven: Goed! (Aan dit korte en krachtige ant-
woord is niets meer toe te voegen!)

jij woont op een boerderij, Sven. help 
je papa en mama ook bij hun werk? en 
weet je al wat je wilt worden, wanneer 
je nog groter bent dan je nu al bent?
Sven: Ik help papa en mama mee op de boer-
derij. Maar ook bij Louis en Doetie Schilder 
help ik (Louis en Doetie Schilder, scriba van 
de NKiD, wonen ook in Nordleda – red.). Ik 
wil later graag boer worden of bij de loonwer-
ker werken.

nu een vraag aan jou, emma. jij gaat 
natuurlijk naar school. maar ik kan 
me voorstellen, dat je daarnaast ook 
hobby’s hebt. kun je ons daarover 
iets vertellen?
Emma: Ja, ik ga graag naar paardrijden. Elke 
maandag doe ik dat. En ik ben ook begonnen 
met naaien op de naaimachine.

fleur, bij jullie op de boerderij wonen 
veel dieren. koeien, paarden, een 
hond en ook poezen. heb jij ook een 
lievelingsdier?
Fleur: Ja! Mijn lievelingsdieren zijn niet 
koeien of paarden. Maar de hond en de poes-
jes. En ook de kip!

Vóór corona zagen wij elkaar regelma-
tig in de kerk van balje. als we weer 
bij elkaar kunnen komen in balje, ben 
jij er dan ook weer bij? en wat vind je 
in onze kerk leuk of juist ook niet?
Sven: Ja, dan kom ik weer! Ik vind het altijd 
mooi, om het orgel te horen. En koffie drin-
ken na de kerk vind ik ook leuk.

Sinds hun geboorte komen Sven (11), emma (9) en fleur (6) uit nordleda regelmatig met hun ouders, Susanne en erik 
Peek, naar de kerkdiensten in balje. daar zijn wij heel blij om. want Sven, emma en fleur zijn superleuke kinderen! 
In dit interview kunt u allen met hen kennis maken. Sven en emma vertellen o.a. over hun grote hobby’s. en fleur 
laat ons weten welk verhaal in de kinderbijbel zij het mooiste vindt, ook al zijn de boekjes van connie natuurlijk ook 
heel leuk. en terwijl emma en fleur wel weer een reis zouden willen maken, vindt Sven zijn eigen woonplaats een 
prachtige vakantiebestemming!

wIj moeten Goed oP de dIeren PaSSen

In de kerk lezen wij altijd verhalen voor 
uit de bijbel, fleur. en misschien lezen 
jullie thuis af en toe een verhaal uit de 
kinderbijbel. Is er een verhaal, dat je 
bijzonder mooi vindt? en waarom?
Fleur: Dat Jozef en Maria een baby krijgen 
vind ik een heel mooi verhaal. En de boekjes 
van Connie vind ik ook heel mooi.

emma, op school spreek jij duits. 
maar thuis en ook in onze kerk praat 
jij nederlands. welke taal spreek jij 
het liefst? en zou God beide talen 
even goed kunnen verstaan?
Emma: Ik praat het liefst Nederlands. En ik 
denk, dat God gewoon alle talen kent!

de bijbel vertelt dat God van ons 
mensen houdt, maar ook van de die-
ren. wat kunnen wij als mensen voor 
de dieren doen, dat zij dan ook voe-
len, dat God van hen houdt?
Fleur: Eten geven aan de dieren. En lief zijn 
voor de dieren.
Emma: De mensen moeten de natuur 
schoonhouden en niet veel rommel in het 
gras gooien! Dat is niet goed voor de dieren.
Sven: Als mensen moeten wij goed op de die-
ren passen. Wij moeten hen helpen, als zij 
ziek zijn. En het is belangrijk dat wij geen 
plastic op straat gooien. Want dan maken wij 
de hele natuur kapot.

een laatste vraag: in deze uitgave 
van Schakel-kontakt gaat het om rei-
zen. als jullie een reis zouden mogen 
maken, waar zouden jullie dan graag 
naar toe willen gaan?
Emma: Ik zou mijn oom en tante in Neder-
land graag willen bezoeken.
Fleur: Ja, ik wil ook graag weer eens naar Ne-
derland!
Sven: Amerika is natuurlijk een heel mooi 
land. Maar ik hoef daar niet naar toe. Het 
liefst blijf ik in Nordleda, zodat ik naar Louis 
en Doetie kan gaan.

Veel dank, dat jullie alle vragen be-
antwoord hebben, Sven, emma en 
fleur. het is fijn, dat jullie bij de ne-
derlandse kerk in duitsland horen!

Rens Dijkman

en jij, fleur, jij bent de jongste thuis. 
Speel je graag met Sven en emma? 
en heb je zin om straks ook naar 
school te gaan?
Fleur: Ja, ik speel graag met Sven en Emma. 
En ik wil graag naar school met mijn nieuwe 
Schulranzen!

door corona kon jij een tijd niet naar 
school, emma. en ook andere dingen 
vielen uit. wat vond je in deze tijd 
heel naar en wat vond je in deze tijd 
juist bijzonder mooi?
Emma: Bij mij is school niet lang uitgevallen 
en ik kon al voor Pasen elke dag naar school, 
omdat we niet met veel kinderen in de klas zit-
ten. Ik vind het niet leuk, dat we niet met an-
dere kinderen kunnen spelen. En dat we veel 
andere leuke dingen ook niet kunnen doen.
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UIt het moderamen

† ds. kees den hertog
Met grote verslagenheid hebben wij ken-

nisgenomen van het overlijden van onze pre-
dikant in de regio Zuid, collega en assessor 
in het moderamen, ds. Kees den Hertog. Wij 
verliezen in Kees een bewogen en geënga-
geerde dominee en pastor; als assessor is hij 
voor ons als mede-moderamenleden in veel 
opzichten een heel grote steun geweest. Zijn 
betrokkenheid, zorgvuldigheid en zijn con-
structieve bijdragen zullen wij erg missen, 
net als zijn onvergetelijke humor waarmee 
hij in spannende aangelegenheden meer dan 
eens ontspanning wist te brengen. In het “In 
memoriam”, dat ds. Rens Dijkman ter ge-
dachtenis aan ds. Kees den Hertog heeft ge-
schreven, kunt u hierover meer lezen. Wij 
zullen ons Kees met dankbaarheid herinne-
ren en weten hem geborgen bij onze Hemel-
se Vader. Zijn familie bidden wij troost en 
sterkte toe.

kerkdiensten en pastoraat regio zuid
Het moderamen heeft samen met de kern-

raden uit de regio Zuid een gezamenlijke 
Zoom-vergadering gehouden, waarbij ook 
ds. Jaap van Beelen als classispredikant aan-
wezig was. We hebben met elkaar gesproken 
over de pastorale zorg in de regio Zuid en op 
welke wijze in de komende maanden kerk-
diensten en pastoraat verzorgd kunnen wor-
den. Voor de vervolgvergadering is al een da-
tum geprikt.

kerkenraadsvergadering 2021
In februari jl. kon de Kerkenraadsvergade-

ring niet in Fulda plaatsvinden, dit vanwege 
de beperkingen door de aangescherpte co-
ronamaatregelen. Om die reden hebben wij 
een Kerkenraadsvergadering voorbereid, die 
via e-mail werd gehouden. De leden van de 
Kerkenraad werden via e-mail van de nood-
zakelijke informatie voorzien en er moest 
ook via e-mail worden afgestemd.

De Kerkenraad heeft in de privacyverkla-
ring en in het werkplan 2021 toegestemd; 
ds. Adriaanse werd als assessor voor het mo-
deramen en ds. Dijkman werd als afgevaar-
digde in de werkgroep NKiD-PKN (EKD) be-
vestigd. Het is gebleken dat deze manier van 
vergaderen een goed alternatief is geweest 
voor de vergadering in Fulda. Maar natuur-
lijk hadden we een ontmoeting met alle Ker-
kenraadsleden in Fulda beter gevonden, dat 
gaan we dus in 2022 opnieuw proberen.

website van de nkid
We hebben nog steeds te maken met de be-

perkingen van de coronamaatregelen. Als 
gevolg daarvan zijn er veel kerkdiensten en 
gesprekskringen afgelast.

Op de meditaties, de adventskalender en 
kerkdiensten die in het afgelopen jaar op 
de website waren geplaatst hebben we posi-
tieve reacties ontvangen. Dat was reden om 
over een voortzetting van dit aanbod na te 
denken. Nadat er door verschillende men-
sen werd toegezegd om bijdragen voor de 
website in te leveren, is er besloten dit aan-
bod in de komende maanden voort te zetten. 
Er wordt maandelijks zowel een kerkdienst 
als een meditatie op de website geplaatst. 
We zijn begonnen met “Van palmzondag tot 
Pinksteren”. Het is leuk om te weten dat er op 
verschillende plaatsen in Duitsland aan deze 
bijdragen wordt gewerkt, hartelijk dank aan 
ieder die hieraan meewerkt.

opvolgers gezocht voor scriba
en voorzitster kkr

In februari 2022 eindigt zowel de ambts-
termijn van de scriba als die van de voor-
zitster van de Kerkenraad. Zowel Doetie als 
Marja stellen zich beide na een ambtster-
mijn van 4 jaar niet opnieuw voor hun func-
tie beschikbaar. Het moderamen is het da-
gelijks bestuur van de Kerkenraad. Het werk 
in het moderamen is afwisselend en leuk 
om te doen. Vandaar dat we u willen uitno-
digen om erover na te denken of u zich voor 
een van deze beide functies ter beschikking 
wilt stellen. Wanneer u belangstelling hebt 
voor het vervullen van een van deze func-
ties, neemt u dan contact op met de scriba
Doetie Schilder-van der Heide (scriba@
nederlandse-kerk.de).

Vrijwilliger gezocht!
We hebben versterking nodig voor het ver-

zorgen van de website van de NKiD. Wie wil 
meewerken? Bij belangstelling kunt u nadere 
informatie aanvragen bij de scriba (scriba@
nederlandse-kerk.de).

werkgroep nkid-Pkn (ekd)
De leden van de werkgroep NKiD-PKN 

hebben een discussiepapier geformuleerd 
met het verzoek om nadere informatie door 
de EKD. Dit met het oog op de aangekondig-
de reductie en vanaf 2025 de stopzetting van 
de jaarlijkse subsidie. Op ons discussiepa-
pier en de door ons gestelde vragen heeft de 
EKD nog niet gereageerd.

kerkenraadsvergadering deze zomer
De situatie waarin de NKiD zich momen-

teel bevindt geeft reden tot zorg. Er is be-
hoefte aan gezamenlijk overleg. Het modera-
men is bezig met de voorbereiding van een 
virtuele Kerkenraadsvergadering in deze zo-
mer, waarin we met elkaar kunnen beraad-
slagen over de te nemen stappen in de onder-
handelingen met de EKD, over de toekomst 
van de NKiD en de pastorale verzorging in de 
regio Zuid.

Namens het moderamen wens ik ieder een 
goede tijd. We houden de moed erin, zien 
uit naar ontmoetingen bij kerkdienst of ge-
sprekskring en blijven erop vertrouwen dat 
God ons behoedt.

Marja Kretschmann-Weelink

Van harte proficiat!

Deze gelukwensen zijn voor Wichert de 
Lange bedoeld. Op 26 april jl. ontving 
hij een koninklijke onderscheiding voor 
zijn jarenlange inzet als vrijwilliger.

De NKiD mocht ettelijke jaren van zijn 
kennis en inzet als financieel adviseur 
gebruik maken. Zelfs nu nog mogen wij 
regelmatig op zijn hulp en ondersteu-
ning rekenen. Daarom Wichert, langs 
deze weg namens de NKiD van harte ge-
lukgewenst met de onderscheiding!

Doetie Schilder-van der Heide, scriba

Sauerland

Sauerland is geen kerngemeente van de Nederlandse 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 Ne-
derlandse Kerk in Duitsland. De NKiD biedt u deze informatie echter graag als extra 
service aan. Door de coranamaatregelen was het bij het ter perse gaan van dit blad nog 
niet duidelijk of de zomerdiensten dit jaar tussen 11 juli en 23 augustus in de plaatsen 
Hallenberg, Willingen, Winterberg en Medebach kunnen plaatsvinden. Het zal hele-
maal afhangen van de beperkende maatregelen en in hoeverre die in de zomer nog gel-
den. Eind mei 2021 zal hierover een besluit genomen worden. Kijkt u voor de laatste 
stand van zaken rondom kerkdiensten in het Sauerland op de website van de organisa-
toren: www.zondaginsauerland.nl of op www.kerktijden.nl.
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fInancIën

Beste Schakellezers,

hierbij krijgt u zoals ik in de laatste Schakel 
aangekondigd heb een volledig overzicht van 
de inkomsten en uitgaven over het jaar 2020 en 
de vergelijking met 2019. Enige toelichting op 
de cijfers:
• Er kon alleen tijdens kerkdiensten gecollec-

teerd worden, dat is aan de lagere bedragen 
te zien en begrijpelijk vanwege de pande-
mie. Gelukkig kunnen we onze hoop vesti-
gen op de vaccinatie, en op het prachtige lied 
“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt 
des Heren hand”;

• Door de verhoogde personeelskosten en de 
uitval van kerkdiensten door corona hebben 
we vorig jaar een verlies van ruim € 6.000 
geleden.

We hopen op verbetering in 2021, moge God 
ons in deze moeilijke tijd bijstaan. Vriendelij-
ke groet en gezondheid voor u allen namens het 
College van Kerkrentmeesters,

Barend Bosschieter,
tweede penningmeester

Übersicht von einnahmen und ausgaben 2020
im Vergleich zum budget und Vohrjahr (Stand 31.12.2020)
    
Einnahmen 2020 2020 2019
  Ist Budget Ist

EKD 1  200.000 € 200.000 € 200.000 €
Spenden 2 41.545 € 43.000 € 43.542 €
Kollekten 3 5.049 € 8.000 € 8.251 €
Kirchenverband Köln 5.830 € 5.830 € 5.830 €
Düsseldorf (NöGD) 1.800 €    3.600 €
PKN Nederland (Pioniersstelle)
  254.224 € 256.830 € 261.223 €

Zinseinnahmen 5 € 0 € 14 €
Sonstige Einnahmen 215 € 1.000 € 1.119 €

Summe Einnahmen 254.444 € 257.830 € 262.356 €

Ausgaben 2020  2020 2019
  Ist Budget Ist

Allgemeine- und Reisekosten 1.539 € 2.300 € 2.235 €
Versammlungen (AK, CvK, Mod.) 2.492 € 2.000 € 1.668 €
Druck-, Versandkosten (Schakel, Briefe) 4 8.846 € 9.500 € 9.593 €
Kosten Action “kerkbalans” 1.997 € 1.400 € 1.327 €
Kosten Website  1.277 € 1.500 € 4.348 €
Kosten freiwillige Mitarbeitenden 666 € 550 € 513 €
Berufsgenossenschaft 91 € 700 € 648 €
Versicherungen 1.593 € 1.500 € 1.016 €
Rechts- und Beratungskosten 5 2.064 € 1.500 € 1.004 €
Diakonale Ausgaben 447 € 2.100 € 2.079 €
Personalkosten  220.503 € 208.600 € 192.606 €
Reise- und Autokosten Personal 6 13.393 € 18.000 € 13.718 €
Sonstige Pastoratskosten   2.500 € 2.153 €
Kosten Gastpfarrer 711 € 2.600 € 2.208 €
Kosten Musik 524 € 1.600 € 1.666 €
Pioniersstelle 7    175 €
Miete   1.070 € 2.250 € 2.240 €
Weihnachtsgottesdienst  380 € 1.000 € 609 €
Kosten voriges Jahr 3.165 €  507 €

Summe Ausgaben 260.757 € 259.600 € 240.313 €

Jahresüberschuss / Defizit    - 6.312 € - 1.770 € 22.043 €

Allgemein: verschiedene Kosten sind durch Corona-Pandemie niedriger oder verschoben.
1 Die Zuschüsse der EKD sind seit 2020 gleich geblieben auf der Höhe von € 200.000.
2 Die Spenden sind in 2020 deutlich gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist
 zurückzuführen auf die Action Kerkbalans.
3 Die Kollekten sind in 2020 gesunken, dies ist zurückzuführen auf die wenigen Gottes-
 diensten, die stattgefunden haben, wegen der Pandemie.
4 Die Kosten für Druck- und Versandkosten sind niedriger ausgefallen als gedacht,
 der Druck von Schakel-Kontakt war dieses Jahr etwas günstiger.
5 Durch Rechts- und Beratungskosten sind höher im Vergleich zum Vorjahr, weil in 2019
 eine Rechnung gefehlt hat.
6 Die Personalkosten sind höher als im Vergangenen Jahr, weil wir dieses Jahr keine
 Vakanzzeit in einer Region gehabt haben.
7 Die Kosten der Pioniersstelle waren einmalig, weil sie ab 2020 auch eine der Gemeinden ist.

Van het colleGe Van kerkrentmeeSterS (cVk)

actie kerkbalans

Het thema van de Actie Kerkbalans luidt 
in dit jaar “Actie Kerkbalans 2021: Geef 
vandaag voor de kerk van morgen”. 

Door de coronamaatregelen is het samen-
leven sterk veranderd: geen spontane ont-
moetingen meer, toename van eenzaam-
heid en angst, zorgen en onzekerheid. Het 
kerkelijk leven in de kernen kon door de 
lockdown soms alleen nog op een heel laag 
pitje plaatsvinden. Een goed functioneren-
de kerk kan ertoe bijdragen dat de negatie-
ve gevolgen van het coronavirus verzacht 
worden. Daarom worden er extra uitgaven 
gedaan om contact te houden met de ge-
meenteleden, zowel telefonisch als via de 
website en de Schakel. Ook betrekken wij 
u graag bij ons gemeenteleven door middel 
van persoonlijk contact, via Whatsapp of 
e-mail. Wij danken ieder die al heeft bijge-
dragen aan de Actie Kerkbalans of op an-
dere wijze heeft gedoneerd en hopen dat 
we ook in 2021 weer op uw steun mogen 
rekenen. Voor de toekomst van de kerk.

Marja Kretschmann-Weelink
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St.-Marien-Kirche ,
Bei der Kirche, Balje, 13.30 uur

04.07. Dienst van Woord en Gebed 
  ds. Rens Dijkman

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

kerkdIenSten
Op zondag 4 juli is er een kerkdienst in Bal-
je gepland. Wij hopen zeer, dat deze dienst 
door kan gaan en nodigen u om 13.30 uur 
van harte uit in de St.-Marien-Kirche! 
Kijkt u vóór 4 juli voor alle zekerheid nog 
wel even op de website, of neemt u tijdig 
contact op met iemand uit de kernraad. Op 
deze wijze ontvangt u actuele informatie 
rondom de geplande dienst.

bUItendaG
Het is nog niet zeker, of de voor 5 septem-
ber geplande gemeenschappelijke Buiten-
dag met de kerngemeente Hamburg plaats 
zal kunnen vinden. Daarom is het raad-
zaam, met het oog op de geplande dienst 
op deze dag nadere informatie in te win-
nen via de website of bij de kernraadsle-
den.

kern balje

Predikant
ds. Rens Dijkman,

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

reGIo noord-ooSt

een hemelS koor Van Stemmen
Verbijstering en verslagenheid. Met deze 
beide woorden komen wij misschien het 
dichtst in de buurt bij een verdriet, dat on-
uitsprekelijk is. Op 31 maart overleed ds. 
Kees den Hertog. Geliefde echtgenoot, 
vader en grootvader. Predikant van onze 
kerk in de regio Zuid. En zo gewaardeer-
de collega van ds. Jan Adriaanse en mij. 
Begin december nog maakten wij als col-
lega’s plannen voor het nieuwe kerkelij-
ke jaar. En zelfs na de verpletterende di-
agnose vlak voor de Kerstdagen bleef ds. 
Den Hertog tijdens de wekelijkse digita-
le dienstbesprekingen betrokken en be-
wogen gesprekspartner. Dacht hij verder 
mee. Tot het midden maart niet meer ging. 
Op 31 maart overleed hij. Zijn sterven 
kwam zo snel. En met 62 jaar veel te vroeg. 
Natuurlijk in de allereerste plaats voor zijn 
familie. Maar ook voor ons als kerk. Voor 
de kerngemeenten in de regio Zuid, voor 
het moderamen en de kerkenraad. En voor 
ons als collega’s. Wat zullen wij Kees mis-
sen. Zijn bezieling, zijn loyaliteit en zijn 
collegialiteit, die tot vriendschap gewor-
den was. Maar wat zullen wij ook zijn die-
pe inzichten, zijn wijze woorden en zijn 
ontwapenende humor missen.
Op de dag van de dankdienst voor het le-
ven van Kees des Hertog vernam ik, dat op 
de sterfdag van Kees ook professor Cees 
den Heyer, mijn docent Nieuwe Testa-
ment aan de Theologische Universiteit van 
Kampen, overleden was. Ik had begin april 
net weer een boek van zijn hand in mijn 
handen genomen en vroeg me af, hoe het 
dan wel met hem zou gaan, toen een vrien-
din mij vertelde, dat hij op de leeftijd van 
78 jaar door een tragisch verkeersongeluk 
om het leven gekomen was. Opnieuw ver-
bijstering en verslagenheid. Een groot ver-
driet. En een groot verlies. Voor de naas-
ten natuurlijk, maar ook voor de kerkelijke 
wereld in Nederland. Cees den Heyer was 
een buitengewoon vriendelijk mens en een 
bevlogen, eerlijk en ruimdenkend theo-
loog, die met zijn kritische en constructie-
ve denkwijze veel mensen geholpen heeft, 
in onze moderne wereld de weg tot een 
doorleefd en doordacht geloof te vinden. 
Wat zullen wij hem missen.

En op 6 april kwam het persbericht, dat 
professor Hans Küng op 93-jarige leeftijd 
overleden was. Bij zo’n hoge leeftijd kun 
je niet van verbijstering of verslagenheid 
spreken. Maar wel van een groot verdriet 
en een groot verlies. Hoezeer heeft Hans 
Küng de wereldwijde kerk met zijn theolo-
gische inzichten verrijkt. En hoezeer heeft 
hij de wereld met zijn impulsen voor een 
wereldwijde oecumene en de interreligi-
euze dialoog gediend. Wat zullen wij zijn 
stem in het koor van theologen missen.
Toen ik tijdens een telefoongesprek met 
Ingrid de Jong, kernraads- en kerken-
raadslid uit Hamburg, erover sprak, dat 
wij in zo korte tijd achtereenvolgens drie 
zo veelzeggende theologen moeten mis-
sen, gaf zij mij een prachtige gedach-
te mee. “Wat zullen deze drie mensen nu 
een verrijking voor het hemelse koor van 
stemmen zijn”, liet zij weten. “En wat zul-
len zij daarboven verder mooi in gesprek 
kunnen gaan. Met elkaar, met de Heer, die 
zij gediend hebben, ja met God zelf!” Wat 
een mooie, tot de verbeelding sprekende 
zienswijze! Daarmee kunnen wij verder. 
Evenals met al het goede aan inzichten, 
dat zij ons nagelaten hebben.

Rens Dijkman

reGIo noord-ooStlezerSbrIef

In de laatste uitgave van Schakel-kon-
takt berichtten wij over de crisis in de 
melkveehouderij. er werd ertoe opge-
roepen om op het artikel te reageren 
en eigen standpunten in te brengen. 
hendrik tel uit bad bentheim-Gil-
dehaus heeft laten weten, dat men 
natuurlijk het best met elkaar in ge-
sprek zou kunnen gaan aan een ronde 
tafel. omdat dat zowel op grond van 
de coronapandemie als vanwege de 
grote onderlinge afstanden binnen 
onze kerk niet mogelijk is, heeft hij 
een lezersbrief gestuurd, om zijn vi-
sie op de crisis in de melkveehouderij 
met ons te delen.

Ik ben Hendrik Tel, 79 jaar oud. Dus wie 
ben ik, daar nu wat van te vinden. Maar ja, 
toch probeer ik het. Hier een paar gedachten. 
Ik was ook boer in Duitsland, melkveehou-
der tussen 1975 en 2000. Het liep met vallen 
en opstaan, maar in het algemeen is het ons 
goed gegaan. Het is misschien de laatste ja-
ren wel moeilijker geworden. De stellingen 
van Jacob de Vries zijn op het eerste gezicht 
goed te begrijpen. Dit probleem van lage 
melk- en vleesprijzen is niet nieuw, steeds 
weer zijn er dergelijke dalen in de prijsvor-
ming voorgekomen. Dat het nu te maken 
heeft met het opheffen van het melkquo-
tum, is geloof ik wel duidelijk. De schuld te 
zoeken bij de inkopers van de supermarkten 
is te kort door de bocht. Het is hun werk, de 
laagste prijs te zoeken voor een gelijkwaar-
dig product. Het aanbod beperken is waar-
schijnlijk de oplossing, maar wie zal dat or-
ganiseren? De staat of de EU zijn daar, geloof 
ik, niet meer voor te vinden. De oproep om 
naar biologische landbouw om te schake-
len is niet gemakkelijk door te zetten. Het 
betekent veel meer werk en veel minder op-
brengst. Dat de consument mee kan helpen, 
een faire prijs te betalen is misschien waar, 
maar in de realiteit ziet het er anders uit. Na-
tuurlijk is de landbouw mede verantwoorde-
lijk voor de klimaatcrisis, maar niet meer of 
minder dan vele andere ondernemingen. Elk 
mens, die op aarde rondloopt, is uiteindelijk 
ook een belasting voor de natuur. Maar ja, we 
zijn hier nu eenmaal ...
Waarschijnlijk ligt de oplossing van het pro-
bleem daarin, meer dingen gelijktijdig te doen:
1 In het algemeen minder intensief werken 

in de landbouw. Twee vliegen in een klap! 
Minder productie en beter voor het klimaat.

2 Het aanbod goed verkopen. Dus samen-
werken in de verkoop van producten.

3 De staat zou regulerend kunnen optreden, 
maar verwacht daar niet te veel van. Men 
wil open grenzen, maar dat is niet altijd 
goed. Ik geloof niet, dat de kerk hier een 
rol kan spelen.

Hendrik Tel

12



reGIo weSt

Eigenlijk was het in de laatste nummers 
van Schakel-Kontakt steeds weer dezelf-
de boodschap: we leven in een situatie van 
onzekerheid en onduidelijkheid. Nadat de 
besmettingscijfers zich een tijdje in gun-
stige richting ontwikkelden, ging het weer 
volstrekt de andere kant op en wordt er op 
allerlei niveaus nagedacht over weer nieu-
we beperkingen. Het is om moedeloos van 
te worden en ik merk om me heen dat het 
soms moeilijk is om positief te blijven. We 
verlangen met z’n allen weer naar ‘nor-
maal’.

Een en ander betekent natuurlijk wel dat 
onze diensten weliswaar staan ingepland, 
maar dat we pas kort van te voren kunnen 
besluiten of ze al of niet kunnen doorgaan. 
Het betekende de afgelopen tijd ook dat 
ik, wanneer er geen dienst was, een aan-
tal keren een ‘Bericht voor de zondag’ met 
een korte overdenking en een groet heb 
rondgestuurd, als klein alternatief voor 
de dienst. Ook heb ik ter gelegenheid van 
Pasen een video-meditatie op de website 
geplaatst en daar via een ‘Paasgroet’ aan-
dacht voor gevraagd. Het zijn manieren 
om toch contact te kunnen houden, on-
danks het feit dat we (nog) niet bij elkaar 
kunnen komen.

Verder zijn we verdrietig over het afscheid 
van ds. Kees den Hertog, als collega, als 
predikant van regio Zuid. We missen zijn 
hartelijkheid, zijn positiviteit en belang-
stelling. Kees was een warm en betrok-
ken mens, wars van allures. Betrouwbaar 
en zorgvuldig, maar ook gezegend met een 
zekere humor waardoor hij net weer dat 
stukje ontspanning bracht wat nodig was 
en relativerend werkte.

Maar het meest bijzondere was zijn ver-
trouwen en zijn overgave aan God (elders 
in dit nummer van Schakel-Kontakt wordt 
dat opnieuw duidelijk in het laatste be-
richt van Kees zelf). “De weg die God met 
me gaat is het beste.” Dat maakt ons stil. 
Mijn zoon vroeg aan mij, voordat ik naar 
Groesbeek ging, naar de afscheidsdienst 
van Kees: “Waar moet je heen?” Ik vertel-
de over Kees en zijn ziek-zijn en liet hem 
de foto zien met het citaat van Karl Barth. 
“Wat een mooie tekst”, zei hij. “Gelukkig 
lijdt hij nu niet meer en is hij nu op een be-
tere plek.”

Als collega’s zijn we dankbaar dat Kees 
onze collega was, we zijn dankbaar voor al-
les wat hij in collegiaal opzicht heeft bete-
kend en zeker herinneren wij ons ook zijn 
gewaardeerde inzet voor de Nederlandse 
Kerk in Duitsland als geheel.

Ds. Jan Adriaanse

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

Straße 4, Berlin-Halensee (Charlottenburg)
20.06. Dienst van Woord en Gebed,
  ds. Rens Dijkman
18.07. Dienst van Woord en Gebed,
  Jan Bart Alblas
15.08. Dienst van Woord en Gebed,
  ds. Rens Dijkman

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

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

kerkdIenSten
In Berlijn hopen wij aan de vooravond van 
de zomer op zondag 20 juni om 14.00 uur 
weer een kerkdienst met elkaar te kunnen 
vieren in de Hugenottenkirche. Dat geldt 
ook voor de derde zondagen in juli en au-
gustus. Het is de bedoeling, dat Jan Bart 
Alblas op 18 juli voor zal gaan in de dienst. 
U bent van harte welkom, aan de kerk-
diensten deel te nemen. Actuele en nade-
re informatie over de geplande diensten 
ontvangt u via de website en bij de kern-
raadsleden.

GeSPrekSkrInG
Op grond van de coronapandemie zijn 
wij in de afgelopen maanden twee keer 
via Zoom bij elkaar gekomen voor een ge-
spreksavond. Jan Bart Alblas gaf een inlei-
ding op het evangelie naar Marcus, dat wij 
vervolgens, ieder voor zich, gelezen heb-
ben. Daarbij kregen wij allemaal de op-
dracht, het Marcusevangelie met het oog 
op een bepaald thema of op een bepaalde 
personengroep te lezen. Bijzonder interes-
sant! Het is nog niet duidelijk, wanneer en 
op welke wijze de gesprekskring in de zo-
mermaanden gehouden zal worden. Voor 
informatie daaromtrent kunt u bij de kern-
raadsleden terecht.

Rens Dijkman

kern berlIjn

27.06. Dienst van Woord en Gebed,
               Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche,

        10.30 uur, ds. Rens Dijkman

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

kerkdIenSten
Op zondag 27 juni staat in onze agenda de 
eerstvolgende kerkdienst genoteerd. Wij 
hopen op die dag om 10.30 uur eindelijk 
weer bij elkaar te kunnen komen in het Ge-
meindehaus van de Ev.-lutherische Kirche 
te Zehna. Voor het laatste nieuws rondom 
deze dienst kunt u op de website of bij de 
kernraadsleden terecht. Dat geldt ook voor 
de geplande dienst op 12 september, waar-
toe u allen alvast van harte uitgenodigd bent!

kern zehna

Ev.-ref. Kirche, Ferdinandstraße 21,
Hamburg, 13.00 uur

11.07. Dienst van Woord en Gebed.
  ds. Rens Dijkman

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

kerkdIenSten / bUItendaG
In Hamburg hopen wij op zondag 11 juli 
weer bij elkaar te kunnen komen voor een 
kerkdienst. U bent op die dag om 13.00 
uur van harte welkom in de Ev.-refor-
mierte Kirche aan de Ferdinandstraße 21. 
Het laatste nieuws rond deze dienst krijgt 
u op de website of bij leden van de kern-
raad. Daar resp. bij hen ontvangt u ook ac-
tuele en nadere informatie over de voor 5 
september geplande gemeenschappelijke 
Buitendag in Balje. Het kan zijn, dat deze 
Buitendag niet als zodanig gevierd kan 
worden. Maar over mogelijke alternatieven 
wordt nagedacht.

GeSPrekSkrInG
Helaas kon de geplande gespreksavond 
op 29 mei op grond van de pandemie niet 
doorgaan. Wij kijken nu uit naar een ge-
spreksavond in de herfst. Meer daarover 
kunt u in de volgende uitgave van Scha-
kel-Kontakt lezen.

Rens Dijkman

kern hambUrG

GeSPrekSkrInG
Vlak voor de coronapandemie hebben wij 
het er met elkaar over gehad, dat wij na 
een kerkdienst allicht eens in gesprek zou-
den kunnen gaan over het thema van de 
dienst. Nu wij elkaar echter zo lang niet 
hebben kunnen ontmoeten, lijkt het goed, 
tijdens het koffiedrinken na de eerstvol-
gende kerkdiensten eerst weer persoonlijk 
met elkaar in gesprek te gaan. Een thema-
tisch gesprek voor na de dienst houden wij 
tegoed.

Rens Dijkman

fIlmdIenSt
Sinds een tweetal jaren organiseren wij in 
de zomer een filmdienst. Dan gaan wij, zo 
te zeggen, met God naar de bioscoop. Om-
dat er op grond van de coronacrisis zoveel 
reguliere kerkdiensten uitgevallen zijn, 
lijkt het ons goed om de filmdienst naar het 
volgend jaar te verschuiven.

Rens Dijkman

reGIo noord-ooSt 13



reGIo weSt

Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth

20.06. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
18.07. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
19.09. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Vanwege de lockdown en de daarmee ge-
paard gaande beperkingen zijn er de laat-
ste maanden geen diensten geweest. We 
missen de ontmoeting met elkaar en ho-
pen dat er binnenkort weer ‘groen licht’ zal 
zijn. Helaas was het zo dat de besmettings-
cijfers zodanig opliepen dat er in Köln in 
april een Ausgangssperre werd ingesteld. 
We houden elkaar op de hoogte wanneer 
de situatie zo is dat de diensten weer mo-
gelijk zijn. We leven met elkaar mee, juist 
omdat er hier en daar veel zorgen zijn, zo-
als ik merk.

Ds. Jan Adriaanse

VanUIt keUlen / bonn

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

20.06. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
18.07. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
19.09. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Sinds december hadden we in Düsseldorf 
geen dienst meer gehad in het Paul-Ger-
hardt-Haus. In april hebben we besloten 
om de dienst weer door te laten gaan. In 
de dienst van april hebben we ook ds. Aage 
Smilde en ds. Kees den Hertog herdacht.
Een aantal van ons wachten nog op de vac-
cinaties en uiteraard hopen we ook dat de 
getallen weer zodanig naar beneden gaan 
dat we weer ‘gewoon’ bij elkaar kunnen ko-
men. We ervaren juist in deze tijden des 
te meer hoe belangrijk onze Nederlandse 
Kerk en hoe belangrijk de onderlinge ont-
moeting is.

Ds. Jan Adriaanse

VanUIt dÜSSeldorf

iedere zondag, Dr.-Hammacher-Str. 6,
10.30 uur

06.06. Ds. J. de Rooij
13.06. Ds. G.J. Glismeijer,
 voorjaarsweekend
20.06. Ds. M. Vastenhout
27.06. Ds. G. J. Krol 
04.07. Ds. B.E. Weerd
11.07. Ds. H. v. d. Ham
18.07. Ds. A. S. J. Smilde
25.07. Ds. M van Duijn
01.08. Ds. D. Meijvogel HA
08.08. Ds. P.F. Boomsma
15.08. Ds. F.A. Slothouber
22.08. Ds. A. W. J. Theunisse
29.08. Ds. H. J. Prosman

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

Kerkdiensten onder voorbehoud vanwege 
de coronamaatregelen. Op de website van 
het binnenvaartpastoraat vindt u de actue-
le stand van zaken.
www.binnenvaartpastoraat.nl

VanUIt de rUhr
dUISbUrG-rUhrort

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

13.06. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
11.07. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
12.09. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

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

In de eerste maanden van het jaar zijn er in 
Westfalen in principe geen Präsenzgottes-
dienste gehouden. Vanaf maart kwam er 
weer wat ruimte en ging ook de St.-Johan-
nes-Kapelle weer open voor diensten zodat 
wij als kerngemeente Münster op 11 april 
weer bij elkaar konden komen. Hopelijk 
zal het ook de volgende maanden weer mo-
gelijk zijn. We houden elkaar op de hoogte 
van de (on)mogelijkheden. In de dienst in 
april hebben wij ds. Kees den Hertog her-
dacht en is er een kaart namens onze kern-
gemeente naar de familie Den Hertog ge-
stuurd als bemoediging.

Ds. Jan Adriaanse

VanUIt mÜnSter

St.-Vitus-Kirche,
Kirchenstraße 69, Schweiburg

25.07. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
29.08. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Over de dienst van maart hebben we beslo-
ten dat deze vanwege de stijgende besmet-
tingscijfers niet door zou gaan. Dit hebben 
we in de ‘Kerk-App’ aan elkaar laten weten. 
In de zomer staan er diensten gepland voor 
juli en augustus. Hopelijk is de situatie dan 
zo dat het mogelijk is om dienst te houden 
in Schwei. Ik merk trouwens dat de Kerk-
App heel goed werkt om elkaar op de hoog-
te te brengen en te houden van lief en leed 
in de gemeente. Het is goed om zo met el-
kaar te kunnen meeleven en betrokken te 
zijn op elkaar.

Ds. Jan Adriaanse

kern emS-weSer / SchweI

In memorIam
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Deze bekende woorden van Dietrich Bon-
hoeffer staan boven het bericht wat ik ont-
ving vanwege het overlijden van Aage Sy-
bren Jacob Smilde. Aage Smilde werd in 
1946 geboren in Edam en studeerde theo-
logie in Kampen. Hij werd in 1973 beroe-
pen als predikant van de Nederlandse Kerk 
in Duitsland (officieel toen nog de Gerefor-
meerde Kerk Duisburg-Ruhrort) en vanuit 
die tijd kennen velen hem nog. In 1978 ging 
hij werken in Saudi-Arabië als pastor voor 
werknemers in de baggerbedrijven. Twee 
jaar later, in 1980, werd Aage studenten-
pastor in Heidelberg. Na Heidelberg werd 
hij gemeentepredikant in Rotterdam en 
later Dordrecht. Vanaf 2004 tot aan zijn 
emeritaat in 2010 werkte hij als justitiepre-
dikant. Al met al een zeer afwisselend pre-
dikantsbestaan.
Ook na zijn emeritaat bleef Aage actief, niet 
alleen als voorganger in erediensten, maar 
ook als docent bij de cursussen Theologi-

sche Vorming voor Gemeenteleden. Sinds 
het begin van het jaar ging zijn gezondheid 
achteruit en moest hij verschillende keren 
worden opgenomen in het ziekenhuis. On-
danks dat het eind maart weer wat beter 
ging is hij op 27 maart in de nacht toch nog 
plotseling overleden. De afscheidsdienst 
heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 april in 

de Trinitatiskapel in Dordrecht. Als Neder-
landse Kerk in Duitsland zijn we dankbaar 
voor zijn inzet in de jaren dat hij onder ons 
werkte en we wensen zijn vrouw Coby en 
Sophia, Albert, Noah en Xavi Gods on-
dersteuning toe om verder te gaan zonder 
Aage, vader en opa.

Ds. Jan Adriaanse

reGIo weSt

Predikant
ds. Jan Adriaanse,

Postfach 1127, 49839 Uelsen,
An der Drift 4, 57392 Schmallenberg
Tel.: 0170 716 1792
E-mail: adriaanse@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
Scriba: Margarethe Fuchs,
Tel.: 02203 53285,
E-mail: west@nederlandse-kerk.de
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Derde zondag van de maand,
Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstraße 11

16.05. 11.30 uur
20.06. 11.30 uur
18.07. 11.30 uur

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

Gegeven de huidige pandemie is het nog 
onduidelijk of de komende diensten daad-
werkelijk doorgang kunnen vinden. De 
kernraad zal haar leden hier tijdig van op 
de hoogte brengen.

PaStoraal
Het overlijden van onze dominee Kees 
heeft grote impact op de kern München. 
Met Kees heeft de kern een echte herder 
verloren, geliefd om zijn pastorale betrok-
kenheid, om zijn onuitputtelijke Bijbelse 
kennis en passie om die te delen in kring en 
preek, om zijn liefde voor het lied en de li-
turgie, om zijn tomeloze energie, en om zijn 
prettige persoonlijkheid. In onze gebeden 
zijn we bij Kees’ vrouw Christine en bij hun 
(schoon)kinderen en kleinkinderen.
De bijzetting van de as van Pieter Schoon 
heeft op 25 februari jl. plaatsgevonden 
onder leiding van de predikant van onze 
Duitse gastgemeente, Heike Blikslager. 
Enkele leden van de kern München wa-
ren hierbij aanwezig. Al was de aanleiding 
droevig, het weerzien met de kinderen van 
Pieter, die jaren geleden met hun ouders 
mee gingen naar de NKID, was bijzonder.

Gergö Popping

kern mÜnchen

reGIo zUId

Kreuzkirche, Amstetter Straße 22,
Stuttgart-Hedelfingen

06.06. 16.00 uur, Helene Perfors
04.07. 16.00 uur, Tim van de Griend
In augustus is er geen dienst

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

De laatste maanden waren wij in gedach-
ten bij Kees, maar uiteindelijk stierf hij 
toch nog geheel onverwachts. Nu zijn we in 
gedachten bij zijn familie.
Op zaterdag 17 april jl. was er een herden-
kingsdienst in de Kreuzkirche in Stutt-
gart-Hedelfingen. Voorganger was ds. 
Wagner uit Crailsheim met medewerking 
van zijn vrouw. Er werden mooie woorden 
gesproken en we hadden prachtige muziek 
uitgevoerd door Madeleen te Winkel en Al-
bert Völz. De “Auslegung” was uit Psalm 
103. Het was een mooie dienst.
Nu moeten wij afwachten wat de toekomst 
ons brengen moge!

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

GeSPrekSkrInG
Het is reeds langer dan een jaar geleden, 
dat we als gesprekskring onder leiding van 
Kees den Hertog bij elkaar kwamen. Er is 
veel gebeurd in dit afgelopen jaar. Corona 
verhinderde dat we bij elkaar kwamen. De 
dominee is overleden en de kring Karls-
ruhe is door de dood van een trouw lid klei-
ner geworden. Als kernraad zijn we blij, dat 
dr. Albert de Lange zich bereid verklaard 
heeft, voorlopig de leiding van deze kring 
op zich te nemen.
Als de pandemie het toegelaten heeft, is de 
kring op 9 mei jl. weer bij elkaar geweest. 
Het onderwerp voor deze keer was “Geloof 
en verzet”, met als Bijbeltekst Handelingen 
5:29, verduidelijkt aan de hand van voor-
beelden uit de geschiedenis.
De datum van de volgende kringavond is 
momenteel nog niet bekend, maar mocht u 
interesse hebben om mee te doen, meldt u 
zich dan per mail of telefonisch bij Janie de 
Boer (0721 460517). Iedereen, ook gasten, 
zijn van harte welkom, het is een goede ge-
legenheid om elkaar weer in levenden lijve 
te ontmoeten!

Henny Kampe, Janie de Boer

kern karlSrUhe

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

kerkdIenSten
Sinds het verschijnen van de vorige Scha-
kel-Kontakt zijn er in Frankfurt door di-
verse – bekende – oorzaken geen kerk-
diensten of andere bijeenkomsten meer 
geweest om op terug te blikken. Gezien 
de huidige onzekere situatie is het niet 
opportuun om in deze uitgave de komen-
de kerkdiensten weer te geven. De laatste 
stand van zaken vindt u telkens op de web-
site (nederlandse-kerk.de/waar-wanneer/
regio-zuid/frankfurt/) of via de e-maillijst 
(zie hieronder). We hopen dat er in de ko-
mende maanden weer mogelijkheden ko-
men om diensten te houden.

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

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

Jan-Willem de Bruijn, Kees Staal

kern frankfUrt

Door de corona-omstandigheden en het 
overlijden van ds. Kees den Hertog is het 
momenteel helaas niet duidelijk of de toch 
al onder voorbehoud aangekondigde kerk-
dienst op 13 juni a.s. doorgang kan vinden.
Neemt u voor nadere informatie tegen die 
tijd contact op met het moderamen (scriba
@nederlandse-kerk.de) of de redactie van 
Schakel-Kontakt (schakel-kontakt
@nederlandse-kerk.de).

kern leIPzIG

Predikant
vacant

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

reGIo zUId

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

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

plaats met kerkdiensten, bedoeld voor schip-
pers en georganiseerd door het schippers-
pastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle 
anderen eveneens van harte welkom zijn.
06.06. Ds. A.W.J. Theunisse
13.06. Ds. D. Meijvogel
20.06. Ds. P.E.G. Wiekeraad
27.06. Ds. H. Perfors
04.07. Ds. L. Krüger
11.07. Ds. P.F. Boomsma
18.07. Ds. H. v. d. Ham
25.07. Evang. J. Krijgsman
01.08. Ds. H. Perfors
08.08. Ds. J. de Wit
15.08. Ds. L. Krüger
22.08. Ds. D. Meijvogel
29.08. Ds. P.F. Boomsma
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de deftIGe Straat
Er was eens een man die een lange reis ging 

maken. Dat was nog in de tijd dat het mogelijk 
was zulke reizen te maken. De ouderen onder 
ons kunnen zich die tijd nog wel herinneren. 
Deze man wilde weg uit zijn land, want hij kon 
geen werk krijgen, en het was oorlog. Hij ging 
op weg, te voet, naar een betere plek om te wo-
nen.

Op een dag kwam hij aan in een grote, mooie 
stad, met deftige huizen en keurige tuintjes. Hij 
dacht: hier kan ik vannacht wel blijven en hij 
ging op een bankje liggen. Maar helaas ging het 
niet goed. Er kwam een bende voorbij en die 
beroofde hem. Ze namen zijn geld en zijn mo-
bieltje af, en sloegen en schopten hem, tot hij 
roerloos op de grond lag. De man dacht: zou dit 
nu het einde zijn? Moet ik hier nu doodgaan?

Toen kwam er een dame om de hoek. Het was 
een deftige dame, met een prachtige hoed op. Ze 
zag de man wel, maar dacht dat hij gewoon lag 
te slapen. Ze zei: Hij ziet er uit als een buiten-
lander. Niet dat ik iets tegen buitenlanders heb, 
maar in deze keurige straat wonen geen buiten-
landers. “Kunt u niet ergens anders gaan sla-
pen?”, vroeg de deftige dame. De man kreunde 
alleen maar en de deftige dame liep verder.

Daarna kwam de professor van de universi-
teit eraan. Hij zag de man ook, en vroeg hem: 
“Wat doet u hier? Ik moet nu helaas naar mijn 
studenten, maar als u er om 5 uur vanmiddag 
nog bent, zal ik graag eens verder met u pra-
ten.” En de professor wandelde verder.

Maaike woonde in de defti-
ge straat. Zij zag de man van-

uit het raam liggen en ging 
naar hem toe, met 
haar beer onder 
haar arm. Ze ke-
ken naar de man 
op de straat.
“Is hij dood?” 

vroeg de beer.
“Nee,” zei Maaike, 

“hij ademt nog.” De 
man kreunde. Daarop 

pakte Maaike haar mo-
bieltje en belde de ambu-

lance. Tatuut tatuut. Daar 
kwam de ambulance al om 

de hoek aanrijden. De ver-
plegers begonnen de man op 

een brancard te laden.
“Hoeveel kost dat?” vroeg Maaike. De verple-

gers zeiden: “Dat wordt wel een paar duizend 
euro.”

Maaike schrok ervan. Zoveel geld had zij 
niet. En de man had ook geen geld – dat was 
duidelijk. Maar Maaikes broer Kevin wist er 
wel wat op. “We beginnen een geldinzame-
lingsactie”, zei Kevin. “Ik maak wel een geef.nl 
pagina voor hem.” De andere bewoners van de 
straat, die waren komen kijken wat er aan de 
hand was, vonden dat een heel leuk idee.

“Hoe heet u eigenlijk, meneer? Dat moeten 
we wel weten voor de geef.nl pagina.”

“Isa”, zei de man. Die naam hadden de bewo-
ners van de deftige straat nog nooit gehoord. 
En hoe heet u verder?” vroegen ze. Maar Isa zei 
verder niks. “Verder niks?” vroegen ze. “Ok dan 
wordt het een pagina voor Isa Verder Niks.”

“Mag ik ook meedoen?” vroeg Tom, een oude 
meneer van 85. “Ik kan met mijn rollator dui-
zend rondjes in mijn tuintje wandelen, maar 
verder kan ik niks. Als iedereen mij tien cent 
per meter geeft, dan tikt dat lekker aan.” Dat 
vond zelfs de deftige dame, die weer was te-
ruggekomen toen ze het oploopje op de straat 
zag, heel leuk. “Ik kan daar reclame voor ma-
ken op Youtube”, zei ze. “Verder kan ik niks 
doen. Alleen weet ik niet precies wat ik moet 
zeggen.” 1 = Kevin, 2 = Tom, 3 = deftige dame, 4 = Maaike, 5 = professor

“Daarmee kan ik wel helpen”, zei de profes-
sor. “Ik schrijf de hele dag stukjes, dus dat kan 
er nog wel bij. Verder kan ik niks doen.” Hij was 
toch weer teruggekomen, en had zijn assistent 
gevraagd het college even over te nemen.

De geldinzamelingsactie werd een enorm 
succes. Vooral de wandeling van Tom leverde 
enorm veel op. Zoveel dat de hele rekening van 
het ziekenhuis betaald kon worden. En er bleef 
nog geld over voor het bouwen van een klein 
eethuisje, waar Isa achteraf zou kunnen wonen 
en werken.

Toen Isa uit het ziekenhuis kwam, kon hij 
zijn ogen niet geloven. “Wat fantastisch”, zei 
Isa, “dank jullie wel. Jullie zijn echte vrienden. 
Laten we samen gaan eten, en vieren dat alles 
goed gekomen is dankzij jullie.” Iedereen ver-
baasde zich erover hoe snel Isa Nederlands ge-
leerd had. Maar ja, met zulke vrienden gaat dat 
makkelijk. Isa deelde zelfgebakken brood en 
wijn uit. De kinderen kregen druivensap. De 
professor danste met de deftige dame, en de 
oude Tom grijnsde zo breed als nooit tevoren.

Zo werd de deftige straat een gezellige straat 
waarin iedereen zich thuis voelde, ook dege-
nen die eigenlijk niet in de straat hoorden. En 
niemand kon zich herinneren dat het ooit an-
ders was geweest.

Jeanine Daller

een hoed of een pet?

In het verhaal komen zes personen voor: de 
deftige dame, de professor, Maaike en haar 
broer Kevin, de oude Tom en natuurlijk Isa. 
Iedereen behalve Isa had een hoed of pet 
op. Welke hoort bij de verschillende per-
sonen? In de tekstbox onderaan de pagina 
staat hoe ik ze zou verdelen.

Helaas heeft Isa nog niks op zijn hoofd. Kun 
jij een tekening maken van een pet of hoed 
die bij Isa past? Of een foto van een petje 
maken? Stuur hem naar Jeanine: berlijn@
nederlandse-kerk.de. Dan plaatsen we 
jouw tekening of foto in Schakel-Kontakt.
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