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Beste lezers,
in en om de NKiD speelt veel mo-

menteel, u leest hierover al maandenlang 
in Schakel-Kontakt. Een goede invulling 
voor de toekomst die op ons afkomt, vergt 
geduld, wijsheid, energie, uithoudingsver-
mogen, creativiteit en nog veel meer. Aan-
gezien er zo nagedacht wordt over onze 
kerk en haar toekomst, kwam uit het mo-
deramen het initiatief om van deze Scha-
kel een speciaal themanummer over ‘het 

nut van de kerk’ te maken. Enerzijds gaat dit om onze eigen NKiD 
en anderzijds om de kerk in het algemeen, in de maatschappij. 
Moet de kerk nuttig zijn? Moet ónze kerk nuttig zijn? En wat 
is ‘nut’ dan? Hoe geef je dat vorm? Je kunt het ook over ‘be-
lang’ of ‘relevantie’ of ‘betekenis’ hebben, uit de verschillen-
de bijdragen blijkt dat iedereen een eigen invulling aan het 
begrip ‘nut’ geeft. Eén ding werd mij direct duidelijk bij het 
lezen van al deze mooie teksten: ze komen uit de harten van 
de schrijvers, ze raken de lezer, hopelijk ook u!

Mensen uit diverse kernen hebben hun eigen ervaringen op schrift 
gesteld. Ook de moderamenleden zijn in de pen geklommen en Rens 
Dijkman heeft een mooie overzichtscolumn geschreven over de kerk 
en haar oorsprong en geschiedenis, fouten en gebreken, kansen en 
perspectieven. Diverse rapportages over het maatschappelijk belang 
van de kerk worden eveneens onder uw aandacht gebracht.
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Hoewel de themateksten duidelijk herkenbaar zijn (groen), zijn er 
ook in verschillende andere bijdragen lijntjes naar het thema. Jan 
Adriaanse heeft zijn meditatie deze keer gecombineerd met het 
prachtige en toepasselijke lied ‘De ware kerk des Heren’. In het inter-
view komt de nieuwe predikant in de regio Zuid, ds. Klaas Touwen, 
aan het woord over (o.a.) kleine leefgemeenschappen die hij als de 
kerkvorm van de toekomst ziet. En voor de kinderpagina figureert 
Maarten Luther (van Playmobil) om ook de kinderen uit te leggen, 
dat samen kerk-zijn waardevol en belangrijk en is, maar niet altijd 
vanzelfsprekend goed verloopt.

Uit de themateksten in deze Schakel kunt u opma-
ken dat er verschillende opinies zijn over het hoe, 

wat en waarom omtrent het nut van de (c.q. onze) 
kerk. Dat is ook goed, want dat zet u hopelijk aan 
het (mee)denken. En dat is de bedoeling met dit 
themanummer. U weet inmiddels waarschijnlijk 

dat ik graag Loesje mag citeren, ook hier vond ik 
weer een passend citaat: “Als iedereen meetelt, kan 

je op elkaar rekenen”. Iedereen telt mee, dus denkt u 
mee en dóet u vooral ook mee met het vormgeven van de directe toe-
komst van de NKiD? Wilt u reageren, neemt u dan contact op met 
het moderamen (scriba@nederlandse-kerk.de).

Hartelijke groet en graag tot de volgende Schakel,
Marjolein Kranse

2



fo
to

: t
bg

medItatIe

Niet in de laatste plaats vanwege de prachti-
ge melodie van Samuel Sebastian Wesley, 

naast de mooie tekst van Willem Barnard. Het 
is gebaseerd op “The Church’s one foundati-
on” van Samuel John Stone. Het lied komt oor-
spronkelijk uit de Anglicaanse traditie en toen 
ik voor deze overdenking me er wat verder in 
verdiepte kwam ik onder de indruk toen ik ont-
dekte in hoeveel liedbundels het is opgenomen. 
Overigens is het ook te vinden als Lied 264 in het 
Evangelisches Gesangbuch (drie coupletten, sa-
men met de drie coupletten van de Engelse ver-
sie).

Als voorganger heb ik dit lied met een grote re-
gelmaat opgegeven om te zingen. Voor mij zelf 
vaak een ‘kippenvel-moment’ wanneer in aan-
sluiting op de geloofsbelijdenis deze woorden 
worden gezongen:

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.

Daarmee zitten we gelijk bij de betekenis van 
de tekst. ‘De ware kerk des Heren’, dat heeft niet 
te maken met discussies die er in de loop van de 
tijd gevoerd zijn over ‘waar’ en ‘on-waar’. Kerk-
scheuringen en de bijbehorende verdeeldheid 
zijn er een triest gevolg van. Zo kan het begrip 
‘ware kerk’ een manier zijn om jezelf af te gren-
zen van anderen. Dit lied, echter, gaat over iets 
anders. Het gaat over wat de kerk ten diepste is 
en principieel zou moeten zijn. De kerk als li-
chaam van Christus (zie ook Efeziërs 4). Het be-
nadrukt de eenheid van allen die in Jezus Chris-
tus geloven en bij Hem horen.

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.

Daarbij gaat het niet alleen om de eenheid die 
je ervaart in de eigen kring, wanneer we als ge-
meente, hoe klein soms ook, bij elkaar zijn. De 
eenheid heeft ook alles te maken met verbonden-
heid over grenzen heen. De grenzen van ruimte, 
van taal en traditie, maar ook de grenzen van de 
tijd. We zijn verbonden met hen die ons zijn voor-
gegaan, die ons het geloof hebben doorgegeven, 
en voelen ons tegelijk verbonden met de genera-
ties die komen. Verbonden in geloof, hoop en lief-
de. En dat is een indrukwekkende ervaring: de 
kerk, dat zijn niet alleen wij, hier en nu, met ons 
vallen en opstaan, met onze beperktheid. Maar 
dit lied helpt ons vooral om er oog voor te krij-
gen dat de kerk veel breder en groter is dan wat 
wij zien en ervaren (in veel opzichten gelukkig 
maar). Het is de verbondenheid met God (Vader, 
Zoon en Heilige Geest), en daarmee tegelijk de 
verbondenheid met de tallozen die leven vanuit 
dezelfde Bron, hetzelfde Evangelie; in verleden, 
heden en toekomst.

En dat heeft ook iets relativerends als het gaat 
om onze zorgen die we kunnen hebben, ook over 
onze Nederlandse Kerk. Naast de verantwoorde-
lijkheid die we hebben is de kerk ook niet alleen 
en in de eerste plaats ónze ‘business’ en moeten 
we steeds weer leren om het ook in dat andere 
perspectief te zien. Het perspectief van de hoop, 
van de verwachting van Gods toekomst. “Dan 
zingen wij bevrijd, de glorie van uw daden, in tijd 
en eeuwigheid.”

ds. Jan Adriaanse

de ware kerk deS heren
Ik denk dat het de ervaring is van ons allemaal dat er teksten en liederen zijn die je aanspreken en die in de loop 
van de tijd tot je persoonlijke ‘favorieten’ gaan behoren. Ik kan daar een mooie lijst van samenstellen en ergens 
hoog in die lijst zou dan zeker lied 968 staan.

lied 968

De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
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Als het in dit themanummer over het ‘nut van de kerk’ gaat, moet 
dit gezien worden in samenhang met de toekomstperspectieven 

maar ook met de vraag van ‘wie we als kerk willen zijn’. Net voor het 
schrijven van deze bijdrage is mij de dwaasheid te binnen geschoten 
waar Paulus het in 1 Korintiërs 1 en ook 3 over heeft. Ik vind dit een 
goed beginpunt voor het nadenken over het ‘nut’ van de kerk. Want 
kun je überhaupt spreken van een ‘nuttige’ kerk als Gods dwaasheid 
sterker is dan wereldse wijsheid? Want als wij een kerk nuttig vin-
den, beargumenteren we dat meestal met wereldse wijsheid – denk 
ik.

Ruim 30 jaar geleden, toen ik als jongeman de Nederlandse Kerk 
ontdekte, was ik toevallig bezig met een boek van Kuitert, wat een 
groot ‘nut’ voor me bleek te hebben. Eén van de kernuitspraken in 
het boek Alles is politiek, maar politiek is niet alles is, dat niet de 
kérk nuttig moet zijn, maar de christenen moeten het! Kuitert be-
zigt niet het begrip ‘nuttig’, maar het dekt wel de lading. Een tweede
kernuitspraak is, dat de kerk niet moet denken dat ze expertise en 
een ‘doen’ op maatschappelijk vlak moet gaan inbrengen om relevant 
(= ‘nuttig’) te zijn, want anderen (daaronder christenen), die écht ex-
perts zijn kunnen dat veel beter. De kerk halveert zichzelf daardoor, 
aldus Kuitert.

Is het niet zo, dat die dwaasheid waar Paulus het over heeft bij uit-
stek een aansporing is, niet bang te moeten zijn voor verlies aan rele-
vantie in de ogen van de maatschappij? Dat we dus vol vertrouwen op 
onze identiteit kunnen concentreren?

Maar is deze discussie voor ons als kerk in de diaspora überhaupt 
‘relevant’? Het karakter van een dergelijke kerk is nou eenmaal pri-
mair gericht op het ‘kerkelijke’ leven als gemeenschap met een an-
dere taal en cultuur. Alleen een kerk die als ‘volkskerk’ een plaats in 
de Duitse maatschappij heeft, heeft hiermee een directe binding en 
zo kan er ook een wisselwerking met de Duitse ‘wereld’ zijn. Maar 
evenzogoed met inachtneming van de kritische notities van Kuitert. 
En daar wringt bij mij de schoen; de sterke neiging van Duitse plaat-
selijke gemeenten, ook met politieke thema’s heel concreet bezig te 
zijn, beperken mijn me ‘thuisvoelen’ in mijn plaatselijke gemeente 
en slurpen bovendien tijd. Ik was vier jaar Presbyter, en ben er toen 
uitgestapt.

Mijn conclusie is dus duidelijk: Wij moeten geen ‘nut’ hebben. Als 
NKiD al helemaal niet! Hooguit voor de eigen leden.

Maar er is meer. Onlangs bracht onze adviseur in de actuele finan-
cieringssituatie van de kerk en dus de eigen toekomst, ds. Rainer 
Wahl, het begrip ‘Arkandisziplin’ van Bonhoeffer te berde. Nieuws-
gierig als ik ben heb ik me er een weinig in verdiept. En ja hoor: een 
passende aanvulling! Of ik daarmee selectief iets uitzoek wat in mijn 
denkstraatje past mag de lezer beoordelen.

Bonhoeffer spreekt van de ‘mondige wereld’, die in zijn tijd al over-
duidelijk aanwezig was. Hij repte zelfs over een niet-religieuze we-
reld. Die zich veel later pas aftekent. Die ‘Arkandisziplin’ is een aan-
sporing tot een soort van ‘geheimhouding’ van geloofsinhouden 
binnen de kerkgemeenschappen. Een student van Bonhoeffer tekent 
van zijn colleges het volgende op: “Nirgends anders ist christliches 
Bekenntnis haltbar”. Met verwijzing naar Paulus zou ik nu zeggen: 
de wereld beschouwt het bekennen van Christus met alles erop en 
eraan toch slechts als dwaasheid? Missioneren is out. Maar mag dat 
wel? – als je de zendingsopdracht uit het Mattheüs-evangelie er-
naast legt? Het antwoord van Bonhoeffer is: de daad (bijvoorbeeld 
diaconaat) is “Bekenntnis vor der Welt”! En dan mag het ook wereld-
se expertise en kunde (zie bovenaan) zijn, als je dat uit je motivatie 
als christen in de wereld (Kuitert) doet. En dat desgevraagd ook zegt 
(indirecte missie).

Deze gedachten van Bonhoeffer laten mij herhalen: Wij moeten 
geen ‘nut’ hebben. Hooguit voor de eigen leden... De consequentie is 
dat het bestaan van de NKiD in het geding is als het geloof te weinig 
tot bindend en verbindend element wordt. Ik sluit af met een veelzeg-
gende uitspraak van Bonhoeffer, die – het moet gezegd – geen reden 
tot optimisme is.

Jetzt sind die »Geheimnisse des christlichen Glaubens« selbst in 
Gefahr; und diese Gefahr geht nicht von der Welt außerhalb der Kir-
che aus, sondern von der Versuchung zur »Profanierung«, der die 
Kirche selbst unterliegt. Die Gefährdung des Geheimnisses kommt 
von innen.

Rob Maris

nUt In het lIcht Van de ‘dwaaSheId’ bIj PaUlUS

de kerStzanG: een bIjzondere mIx

Als eerste schiet me toch te binnen de Kerstzang die elk jaar in 
Berlijn wordt georganiseerd. Drie keer heb ik daar met gitaar 

het kinderkoor van de Nederlandse School mogen begeleiden en dat 
was erg bijzonder om te doen.

Met name de beide avonden in de Französische Kirche aan de Gen-
darmenmarkt waren speciaal. Een koude winderige winteravond in 
Berlijn en dan binnen in een warme kerk in het hartje van Berlijn. 
Verschillende soorten mensen die aanwezig waren. Ouders van kin-
deren uit het koortje die zelden een kerk van binnen zien zaten tus-
sen vaste kerkbezoekers van onze kern.

Wat vooral opviel was de enorme vreugde van zowel de kinderen 
tijdens het zingen als de volwassenen tijdens het luisteren. Het al-
oude kling klokje klingelingeling hadden veel mensen waarschijn-
lijk nog niet buiten Nederland gehoord en klonk zowel vertrouwd als 
verfrissend. Met recht wordt dit ook altijd het hoogtepunt genoemd 
van de kerstzang.

Met name is me de bijzondere mix bijgebleven op deze avonden. 
Een mix van gelovigen en ongelovigen, kinderen en ouderen, Neder-
landers en Duitsers, traditie en vernieuwing. Voor mezelf heeft me 
dat duidelijk laten zien dat een kerk meer kan zijn dan maandelijkse 
of wekelijkse diensten, maar ook verbindend kan werken.

Hendrik Schreuder
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oefenPlek Voor
medemenSelIjkheId

Toevallig voor een tijdje aangeschoven bij jullie kerkgemeen-
schap, kwam deze vraag ook bij mij langs: wat is voor jou het nut 

van de kerk? Deze vraag roept in haar schijnbare eenvoud twee erva-
ringen bij mij op.

muziek
De kerkgemeente waar ik in ben opgegroeid was goed voor mijn 

muzikale vorming. Ik ben in een Zuid-Duits dorp opgegroeid (Würt-
temberg). Je zou daar toch geen Posaunenchor gehad hebben, een 
hele goede zelfs. Nauwelijks acht jaar geworden zat ik er al op. De 
trompet vond ik wel wat. Zo heb ik niet alleen een instrument ge-
leerd, maar ook samenspelen, naar elkaar luisteren. En omdat we in 
diensten speelden, groeide ik letterlijk en figuurlijk spelenderwijs in 
de liturgie, in de verhalen en de uitleg ervan. En nog iets: met een 
jaar of tien had ik de techniek voor wat we zoal speelden aardig in de 
vingers. Ik mocht meedoen in een dubbelkwartet om bij begrafenis-
sen te spelen. Begrafenissen kregen iets natuurlijks voor mij en zon-
der dat ik het doorhad, overtuigde me de kracht van het ritueel.

Later kwam er nog piano en orgel bij. Als student begeleidde ik 
soms de liederen in diensten voor een klein geldje waar ik mijn slech-
te gewoonte mee kon financieren: roken. Je ziet, het nuttige kan zo 
overslaan naar iets volstrekt nutteloos, ja schadelijks.

Verzoening
Een tweede ervaring die zich begin mei 1985 afspeelde in de eerste 

gemeente waar ik dominee was, in Oostzaan. Het was 40 jaar na het 
einde van WOII. We hielden een dienst van gedenken. Toen ervoer 
ik wat verzoening kon zijn in het directe en concrete contact met el-
kaar en elkaars geschiedenissen. De een vertelde hoe haar vader ge-
vangen werd genomen als hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken. 
De ander hoe hij als jongetje het spannend vond om naar munitie te 
zoeken die nog niet was afgegaan. Ik vertelde van mijn ouders en hoe 
lastig het was om met hen over het oorlogsverleden te praten. In het 
gemeentehuis na de dienst was een tentoonstelling over oorlog en 
verzet in het dorp. Toen dook opeens een oudere man naast me op, 
wees naar een foto met stapelbedden en uitgemergelde lijven. ‘Her-
ken je me?’ vroeg hij me. Nee, allen zagen hetzelfde eruit, geredu-
ceerd tot lichaam, huid, botten en ogen – mijn God die ogen... Men-
sen die geen mensen meer mochten zijn. ‘Ik wist niet dat ik joods was 
totdat…’ Hij heette Groen, Jan Groen. De foto was uit Buchenwald. 
We gaven elkaar een hand.

Wat is hiervan het nut? Ik zou het zo willen karakteriseren: ‘kerk’ is 
in optima forma een redelijk vriendelijke oefenplek voor medemen-
selijkheid, dus ook in dat gemeentehuis of waar dan ook! Dáár reso-
neert voor mij de menselijkheid van God in Jezus. En daar hoort ook 
muziek bij die zo enorm kan troosten, dragen en opstuwen.

ds. Rainer Wahl

een Preekje Van een cactUS

Wij hebben een cactus op het balkon: het is een echinopsis en 
hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Onze cactus is dus 

een vreemdeling, net als wij. Hij heeft grote stekels en ziet er niet be-
paald aantrekkelijk uit. Maar in de zomer gaat hij heel mooi bloeien, 
met roze bloesems aan lange, tuitvormige stelen. De bloesem gaat ’s 
avonds open en verspreidt dan ook een heerlijke, zoete geur. Dat is 
vannacht weer gebeurd. Omdat de cactus ’s nachts opengaat wordt 
hij wel koningin van de nacht genoemd. De bloesempracht duurt 
maar twee dagen: Wat een moeite voor zo’n korte tijd!

Onze cactus is het achterachterachterkleinkind van het exemplaar 
dat Michael als kind op de lagere school had gekregen en aan zijn 
moeder Edeltraud cadeau gedaan. Die heeft hem meer dan 50 jaar 
op haar balkon verzorgd en ieder jaar tot bloei gebracht. De cactus 
heeft dus iets te maken met onze wortels, en is een trouwe begeleider 
geweest op onze reizen door verschillende landen. Sinds we in Ber-
lijn wonen is de cactus plotseling gaan groeien en bloeien als nooit 
tevoren. Het is alsof hij ons wil zeggen: hier voel ik me thuis, ook al 
ben ik een vreemdeling.

Wortels zijn belangrijk, voor cactussen en voor mensen. Ze geven 
ons houvast, zodat we niet omwaaien bij storm en regen. Maar wat 
zijn onze wortels? Voor mij horen de kerk en de Nederlandse taal en 
cultuur bij mijn wortels. Als we Grote God wij loven u zingen, doet 
dat wat met me – meer dan hetzelfde lied in het Duits – omdat ik me 
herinner dat we dit lied vele malen gezongen hebben, bijvoorbeeld 
bij familiebijeenkomsten toen ik nog een kind was. Het lijkt alsof er 
een bloesempje opengaat wanneer we dat zingen.

Natuurlijk zing ik ook graag in het Duits, en sommige van de lie-
deren die ik in Duitsland heb leren kennen, zijn me heel dierbaar 
geworden. Bijvoorbeeld: Wo ich auch stehe, du warst schon da, ge-
schreven door Albert Frey. Toch raken Nederlandse teksten me vaak 
meer dan die in andere talen, waarschijnlijk omdat emoties (en het 
geloof?) sterker met de eerste taal verbonden zijn. Maar de cactus 
vertelt ons dat we ook kunnen bloeien in een nieuwe omgeving. Toch 
leuk dat een cactus kan preken.

Jeanine Daller
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De kerk heeft het moeilijk. Zowel in Ne-
derland als ook in Duitsland keren veel 

mensen de kerk de rug toe. Zij vragen zich af 
waarvoor de kerk eigenlijk goed is. Het waar-
om van de kerk, en welke rol zij in de 21e eeuw 
in de maatschappij kan vervullen worden 
heftig bediscussieerd, zowel in Nederland als 
in Duitsland. Ook voor de Nederlandse kerk 
in Duitsland is het erop of eronder: Doordat 
de Evangelische Kirche in Deutschland moet 
gaan bezuinigen en andere prioriteiten gaat 
stellen, zal er over een paar jaar geen geld 
meer zijn voor subsidie aan de NKiD – tenzij 
we op tijd een andere oplossing vinden. Deze 
situatie dwingt ons na te denken over het nut 
van de kerk. Is de kerk in de 21e eeuw nog 
steeds belangrijk? En zo ja, waarom? Dege-
nen die bij een kerk zijn, ervaren dit vaak als 
een heel positief, hoopgevend aspect van hun 
leven, zoals verschillende stukken in Scha-
kel-Kontakt laten zien. Maar van buitenaf 
gezien, is het allerminst duidelijk waar de 
kerk voor staat.

In een artikel in Trouw (april 2018) bena-
drukt James Kennedy, hoogleraar Neder-
landse geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam, dat het sociaal kapitaal van 
kerken en de vrijwilligers groot is. De kerk 
biedt een sociaal netwerk van relaties waar-
door individuen opgevangen en ondersteund 
worden. Kerken dragen niet alleen bij aan ge-
meenschapszin van de leden maar richten 
ook de blik naar buiten, naar de samenleving 
als geheel. Christenen dragen door vrijwilli-
gerswerk bij aan de maatschappij, zonder de 
bijgedachte dat daarbij “zieltjes worden ge-
wonnen”. Om een voorbeeld te noemen: de 
Kirchenasylanten die ieder jaar in de Frie-
denskirche in het Berlijnse Charlottenburg 
verblijven. Sommige asielzoekers zijn mos-
lims – en ze blijven ook moslims. Niemand 
verlangt van hen dat ze zich tot het Christen-
dom bekeren. Maar ze kunnen wel een jaar 
lang veilig in Berlijn blijven, en sommigen 
lukt het te blijven en te integreren – met hulp 
van de kerk.

Bij een bijeenkomst in Freiburg over de 
maatschappelijke relevantie van de kerk 
zei de hoogleraar ethiek Christiane Woo-
pen in juli van dit jaar dat de kerk selbstre-
ferenziell is, teveel naar binnen gekeerd. Dat 
vind ik een belangrijk punt. Natuurlijk is het 
persoonlijk geloof belangrijk, maar dat ge-
loof moet ook handen en voeten krijgen, en 
zichtbaar worden in de wereld. Dat betekent 
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Lovelite-café met 
Oekraïense kinderen

Moeder Theresa werd eens door een Amerikaanse journalist ge-
interviewd. Aan het eind vroeg de journalist ietwat uitdagend: 

“Wat denkt u, wat zou er in de kerk allemaal moeten veranderen, dat 
het weer beter met de kerk gaat?” Moeder Theressa keek hem vrien-
delijk aan en zei: “U en ik!”

Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie 
zijn van binnen veranderd, jullie kennen nu de waarheid. Daardoor 
weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God 
de mensen gemaakt heeft. (Efeziërs 4:23-24, Bijbel in Gewone Taal)

Uit : “Aus gutem Grund – Impulse für jeden Tag” – Axel Kühner 
(vertaald)

wat zoU er In de kerk allemaal moeten Veranderen

niet dat we anderen gaan bekeren, maar wel 
dat we proberen ons steentje bij te dragen 
aan de maatschappij. Het kernstuk van het 
evangelie is daarom voor mij het verhaal van 
de barmhartige samaritaan. Hij helpt het 
slachtoffer van het geweldsmisdrijf, ondanks 
de sociaal-culturele verschillen. De moraal 
van het verhaal: het gaat erom wat je doet, 
niet om wie je bent. Een soortgelijke gedach-
te is ook uitgedrukt in het doopsgezind cre-
do: vrij in ’t christelijk geloven, daden gaan 
woorden te boven.

De kleine, positieve dingen die we als (ker-
kelijke) vrijwilligers voor de samenleving 
doen, halen vaak niet de pers, want die con-
centreert zich op negatieve berichtgeving. 
Maar soms dringt er wel iets door. Hendrik 
en Sabine uit Berlijn begonnen in het voor-
jaar een café voor Oekraïense vluchtelingen 
in Friedrichshain. Buurtbewoners deden 
mee, namen vluchtelingen in huis op, bak-
ten taart, zetten koffie en gaven Duitse les. 
Het was geen activiteit van de kerk, maar er 
deden ook mensen van de kerk als vrijwilli-
gers mee. Radio 1 kwam langs om Hendrik 
te interviewen, en ook de Taiwanese televisie 
heeft erover bericht. Een journaliste vroeg of 
het niet moeilijk was zoiets te beginnen. “It is 
easy if you try!”, zei Hendrik, in een citaat uit 
het lied Imagine van John Lennon.

Bij alle zorgen om het voortbestaan van 
onze kerk, denk ik dat we niet uitsluitend 
naar binnen, op het persoonlijke geloof, ge-
richt moeten zijn. Naar buiten, op de sa-
menleving gerichte activiteiten vergroten de 
zichtbaarheid van de kerk, en dragen daar-
om bij aan haar geloofwaardigheid, ook in de 
ogen van buitenstaanders die verder weinig 
raakvlakken met de kerk hebben. De NKiD 
doet veel goeds, maar het goede gebeurt in 
het verborgene. Daarom blijft voor mij de 
kernvraag: wat kunnen wij als NKiD voor de 
maatschappij in de 21e eeuw betekenen? La-
ten we de komende maanden deze kwestie 
samen verdiepen.

Jeanine Daller
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StreVen naar het behoUd Van de kerk

het nUt Van de kerk

De Nederlandse kerk is voor mij meer dan een vereniging met 
een dominee waar Nederlands gesproken wordt. Ofschoon mijn 

man Duitser is en onze kinderen in de BRD zijn geboren, vergeet je 
nooit hoe je zelf bent opgegroeid. De taal die ik dagelijks spreek is 
Duits en daarom is het fijn dat er een Nederlandse gemeente bestaat 
waar je je moedertaal nog kan gebruiken.

ds. Roel Visser (links)
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Sinds 1974 wonen we in Rheinland-Pfalz. In de 1980er jaren had-
den we het eerste contact met de Nederlandse kerk. De dominee 
kwam naar de mensen toe en met een zekere regelmatigheid kwa-
men we met een klein groepje samen bij een van de leden aan huis. 
De kinderen namen we mee, die waren dan met andere kinderen in 
de speelkamer.

Na enige tijd viel de kleine kring uiteen (verhuizen, andere werk-
kring, sterfgeval). Wij lazen dat er in de kern Karlsruhe ook kerk-
diensten waren. Daar gingen we met z’n allen heen! We werden heel 
hartelijk ontvangen door het kernraadslid G.K.

Inmiddels waren wij in ons dorp ook kerkelijk geïntegreerd. Ik 
werd Presbyter en de kinderen vierden hun Konfirmatie. Mijn Pres-
byterambt heb ik voortijdig neergelegd; de structuur was me te hië-
rarchisch. Toen had ik voor het eerst sinds ik in Duitsland woonde 
‘Heimweh’ (naar de Nederlandse kerk).

In de kern Karlsruhe voelden we ons opgenomen. Onze dochter gaf 
de kerstdienst altijd een bijzondere ‘Note’. Er waren ook verschillen-
de buitendagen; een daarvan bij ons im Pfälzer Wald. We kregen het 
kerkgebouw met de zaal voor niks (diasporagemeente). Een andere 
keer waren we op stap naar het Waldenser museum in Schönenberg 
en een bezichtiging in het klooster Maulbronn.

In 2002 en 2004 zijn onze kinderen getrouwd. Daarbij heeft de Ne-
derlandse kerk met ds. Roel Visser als voorganger een belangrijke rol 
gehad; de twee huwelijken waren oecumenisch. Als er moeilijke tij-
den waren hebben we van beide kerken, de Duitse en de Nederland-
se, bijstand en troost mogen ervaren.

Sinds 2011 ben ik kernraadslid en ik vind het de moeite waard er-
naar te streven dat de Nederlandse kerk blijft bestaan: we hebben al 
120 jaar bereikt!

Henny Kampe
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het rijk van God
“Jezus heeft het Rijk van God verkondigd. Gekomen is de 

kerk.” Jezus heeft inderdaad het Rijk van God verkondigd. En geen 
kerk opgericht. In de vier evangeliën is er geen enkel woord van Je-
zus opgenomen, waarin hij zijn volgelingen tot een programmati-
sche vorm van gemeenteleven oproept. Nergens vinden wij woor-
den van Jezus, die een religieuze institutie als die van de kerk op het 
oog hebben. Met zijn gelijkenissen en andere uitspraken heeft Jezus 
steeds weer dat Koninkrijk van God voor ogen. Een Rijk waarin God 
koning is en de mensen in liefde, vergeving, verzoening en vrede met 
elkaar leven.

... en de geboorte van de kerk
Maar van het één komt het ander. Want na de ervaring van Jezus’ 

Hemelvaart moet de verkondiging van dat Rijk van God toch op de 
één of andere manier doorgaan. De boodschap van Jezus moet op de 
één of andere wijze tastbare handen en bewegende voeten krijgen. 
En dat krijgt zij dan ook. In de gestalte van de kerk. Het is de evange-
list Lucas, die in het vervolg op zijn evangelie, in zijn boek Handelin-
gen, de wording van de kerk beschrijft. Heel opmerkelijk overigens. 
Hij, Lucas, die het meest uitvoerig verslag doet van de geboorte van 
Jezus, wijdt als enige van de evangelisten een geboorteverhaal aan 
de kerk. In het tweede hoofdstuk van Handelingen vertelt Lucas, hoe 
de Heilige Geest tijdens het Joodse Weken- of Tarwefeest op Jezus’ 
volgelingen neerdaalt, hen in vervoering brengt en in alle talen van 
de wereld het evangelie doet verkondigen. Vanaf dat moment bestaat 
er een kerk. Een gemeente van Jezus Christus. Want dat wil kerk ten 
diepste zijn: gemeente van Jezus Christus. Het woord ‘kerk’ is afge-
leid van het Griekse begrip ‘kyriakon’ en drukt de gemeenschap met 
de ‘kyrios’, de Heer, uit. Als zodanig is de kerk ertoe geroepen, gestal-
te van Jezus Christus op deze aarde te zijn. Zijn bevrijdende bood-
schap van Gods Koninkrijk te horen en te verkondigen. Met woorden 
en met daden. Het is de apostel Paulus, die in zijn eerste brief aan 
de Korintiërs uit het jaar 55 beschrijft, wat de kerk ten diepste uit-
maakt. In hoofdstuk 12 noemt hij de kerk het lichaam van Christus, 
waarbinnen alle ledematen op elkaar aangewezen zijn, er voor elkaar 
moeten zijn en met elkaar voor de wereld. In hoofdstuk 3 omschrijft 
hij de kerk als bouwwerk, waarvan het fundament Christus is. Pau-
lus gebruikt voor kerk overigens het Griekse begrip ‘ekklesia’, dat ‘ge-
meenschap van uit- of opgeroepenen’ betekent. Νet als ‘kyriakon’ is 
ook ‘ekklesia’ zowel op de wereldwijde alsook op de plaatselijke kerk 
van toepasing.

kerk in de moderne wereld
Intussen is de kerk al bijna twee eeuwen oud. Zij bestaat als le-

vendige gemeenschap van gelovigen wereldwijd. Maar ook als pro-
grammatische institutie. In verschillende soorten en maten. Als 
Rooms-Katholiek, als Oosters-Orthodox en als Protestants, met 
daarin een groot aantal variaties. “Jezus heeft het Rijk van God ver-
kondigd. Gekomen is de kerk”. De uiterst ironische uitspraak klinkt 
als een groot verwijt aan de kerk. En zo is deze ook bedoeld. Al ja-
ren lang weet de kerk zich met vele vormen van kritiek geconfron-
teerd. Afgezien van het feit, dat in onze moderne wereld het geloof 
verre van vanzelfsprekend geworden is en door veel tijdgenoten als 
achterhaald beschouwd wordt, kleeft aan de kerk het verwijt van ge-

welduitoefening en machtsmisbruik. Daarmee bedoelt men niet al-
leen de kruistochten en de heksenverbranding uit een ver verleden, 
maar ook huidige vormen van intolerantie, seksisme en, heel actu-
eel, de misbruikschandalen. Daarnaast roept de kerk bij velen asso-
ciaties van conservatisme, saaiheid en dufheid op. Niet in de laatste 
plaats wordt haar ongeloofwaardigheid verweten met het oog op de 
enorme verscheidenheid van elkaar bestrijdende en uitsluitende ge-
loofsrichtingen. In haar huidige gestalte(n) is de kerk voor velen niet 
alleen een teleurstelling, maar het tegendeel van het door Jezus ge-
proclameerde Rijk van God.

kerkverlating
Geen wonder dat mensen de kerk verlaten. Meer dan ooit in haar 

lange geschiedenis verlaten mensen de kerk. Sommigen doen dat on-
gereflecteerd. Maar velen zelfbewust. Uit de hoge nood van een lang 
gegroeide afkeer. Als daad van een eerlijk en moedig protest. En lang 
niet altijd als afkeer van het geloof als zodanig. Geloven kun je ook 
zonder de kerk, hoor je kerkverlaters zeggen. In zijn boek “Credo” 
laat de in 2021 overleden bekende Duitse katholieke theoloog Hans 
Küng weten, hoeveel begrip hij voor mensen heeft die de kerk verla-
ten. En toch heeft hij zelf deze stap nooit kunnen doen. Wat voor ve-
len een daad van eerlijk protest is, zou voor hem een daad van versa-
gen en capituleren geweest zijn. Te zeer had hij hart voor de kerk als 
gemeenschap van gelovigen. Te zeer heeft hij zich met anderen voor 
verandering en vernieuwing geëngageerd, als dat hij zijn medegelo-
vigen heeft willen teleurstellen. Dit plezier heeft hij de tegenstanders 
van verandering en vernieuwing niet willen doen. En dit verdriet 
zijn broeders en zusters niet.

de kerk zijn wij
Terecht wijst Hans Küng erop, dat de Apostolische Geloofsbelijde-

nis een onderscheid maakt tussen het geloof in de drie-enige God 
en de visie op de kerk. Gaat het om God, om Jezus en de Heilige 
Geest, dan is er sprake van geloof ‘in’. Komt de kerk in het Credo ter 
sprake, ontbreekt dat woordje ‘in’. De kerk is onderdeel van het ge-
loof in de Heilige Geest. Geen gestalte om in te geloven. Maar een 
lichaam waarin Gods Geest werkt en door mensen werken wil. De 
kerk zijn wij. En hoe kwetsbaar is zij dus. Want mensen zijn nu een-
maal kwetsbaar. Niets menselijks is de kerk vreemd. Angst en twij-
fel, ongeloof en schuld. Zij horen bij de kerk, zoals zij bij de mensen 
horen. Dat is niet bedoeld als verontschuldiging. Wel als realistische 
beschouwing van een menselijke institutie.

de kerk is meer
En toch is de kerk ook weer meer. Als gestalte waarin Gods Geest 

werkt en door mensen werkzaam wil zijn, stijgt zij uit boven mense-
lijke onmacht en onvermogen. Het Pinksterverhaal van Lucas ver-
telt van vurige hoofden. En Paulus spreekt van Christus als het hoofd 
van het lichaam van de kerk. De kerk zijn wij. Maar de kerk is ook 
Huis van God. Als zodanig woont in haar een kracht, die steeds weer 
wil en zal opstaan wanneer het binnen de kerk al te menselijk toe-
gaat. Een kracht die onrecht in recht kan doen veranderen en macht 
in dienstvaardigheid. Een kracht die onbeweeglijkheid in actie kan 
doen keren, onverdraagzaamheid in begrip, uitsluiting in accepta-
tie. Een kracht die behoudendheid in durf kan omzetten, verveling 

het nUt Van de kerk

de kerk en het rIjk Van God

“jezus heeft het rijk van God verkondigd. Gekomen is de kerk.” dat klopt. jezus heeft het rijk van God verkon-
digd. en geen kerk opgericht. maar het is er dan toch van gekomen. Van een kerk. Staat deze werkelijk in een zo 
groot contrast met de boodschap van jezus, als de ironische uitspraak impliceert? In deze column denken wij na 
over de kerk. over haar oorsprong en geschiedenis, over haar fouten en gebreken, maar ook over haar kansen en 
perspectieven.
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het nUt Van de kerk brIeVen aan God

In de rubriek Brieven aan God komt wil-
lemina ebbink aan het woord. zij spreekt 
met God over de dingen tussen hemel en 
aarde. In deze brief refereert zij daaraan, 
dat God groter is dan alle kerken en reli-
gies van de wereld.

Lieber Gott aller Welten!

Auf unserer Erde, wo wir leben, gibt es so viele 
Länder mit eigenen Kulturen. Auch könnte man 
sagen, jeder Erdteil hat seinen eigenen Gott.

Sehr viele Namen gibt es für Dich! Überall le-
ben verschiedene Menschen! Jede(r) Gläubige be-
trachtet Dich als sein oder ihr Eigentum!

Die Juden sagen: Unser Gott ist jüdisch. Die 
Katholiken sagen: Unser Gott ist katholisch! 
Die Protestanten sagen: Unser Gott ist evange-
lisch! Die Neuapostolen sagen: Und unser Gott 
ist neuapostolisch! Die Buddhisten sagen: Unser 
Gott ist buddhistisch! Nein, sagen die Zeugen Je-
hovas: Unser Gott ist Jehova! Aber nein, sprechen 
die Muslime: Wir beten zu Allah!

Und wer sagt: Gott ist Gott über alle Welten und 
über alle Lebewesen?

Du, Gott, hast halt viele Namen. Hauptsache, 
alle erkennen Dich als Gott aller Welten an!

Deine Willemina

in plezier en benauwdheid in open deuren en ramen. Een jonge vrouw liet weten, 
dat zij met het geloof niet veel kon beginnen. Maar dat zij de kerk niet verlaat, om-
dat volgens haar de wereld zonder de kerk arm zou zijn. Omdat zij gelooft in de be-
vrijdende kracht van gelovige mensen. De kerk is meer. Zelfs in de ogen van hen die 
niet geloven. Want waar anders in onze snel levende en vredeloze maatschappij is 
er een plaats van rust en bezinning, van troost, bemoediging, van vergeving en be-
vrijding? Waar anders dan in de kerk, waar het evangelie klinkt als de stem van een 
verloren paradijs? Als een nieuw lied van Gods Koninkrijk?

kerk en oecumene
Nu bestaat de kerk in buitengewoon veel gestalten. En zelfs binnen één confes-

sie treedt er verdeling en verscheidenheid op. Nederland is daarvan een bijzonder 
sprekend voorbeeld. De Reformatie heeft hier niet minder dan 14 verschillende re-
formatorische kerken doen ontstaan. Daar is in principe niets mis mee. Lucas ver-
telt in zijn Pinksterverhaal, hoe de vurige volgelingen van Jezus in verschillende 
talen spreken. Maar hij vertelt ook, dat men niet door elkaar heen en tegen elkaar 
in praat. Op het Pinksterfeest verkondigt men eensluidend en eendrachtig Gods 
goede boodschap. Zo is Pinksteren de geboorte van de kerk, maar vooral ook de ge-
boorte van de oecumene. In de wereldwijde oecumene wordt Gods Rijk voor de we-
reld geloofwaardig. En hoe geloofwaardig wordt dat Rijk dan wel niet, wanneer de 
kerk haar geloof, hoop en liefde met de synagoge, de moskee en al de heilige tempels 
van deze wereld deelt!

de kerk en het rijk van God
“Jezus heeft het Rijk van God verkondigd. Gekomen is de kerk.” Een uiterst men-

selijke kerk. Die evenwel meer is. In zijn bekende dogmatiek “Christelijk Geloof” 
noemt wijlen dr. H. Berkhof de kerk de ‘proeftuin van een nieuwe humaniteit’. Een 
mooie beeldspraak. En nemen wij deze beeldspraak waar, dan mogen wij op die 
plek, waar wij kerk zijn, met de boodschap van Jezus spitten, zaaien en planten, be-
wateren en oogsten. Tot Gods akker paradijs is. En deze aarde Rijk van God.

Rens Dijkman
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InterVIew

kleIne leefGemeenSchaPPen zIjn de kerkVorm Van de toekomSt
Interview met klaas touwen – de nieuwe predikant brengt “dorpskerkendenken” mee naar de regio zuid.

hoe heb je jouw kerkelijke jeugd in herinnering?

klaas touwen: Met veel ambivalentie. Ik herinner me het 
kerstfeest voor allen, met gedichtjes, liederen en het kerstverhaal 
door ome Jan Kik. Na afloop kregen de kinderen een boekje en 
een navelsinaasappel. Maar ik herinner me ook de geslotenheid, 
het cultureel en kerkelijk isolement. Wij waren baptist, beschik-
ten dus over het ware geloof en hadden de anderen niet nodig. Een 
theologievijandig milieu. Ik stikte erin.

In de lutherse kerk in Utrecht ging een wereld voor me open. Dat 
geloven niet slechts was: ‘het ergens over hebben’ (christelijke op-
vattingen). Of: ‘overtuigingen uitdragen’ (zoals je een dode uit-
draagt). Maar dat geloven iets is dat je dóet. Het begint met zingen 
en bidden, dan ook knielen. ‘Wij knielen voor uw zetel neer’ zing je 
niet achterover leunend met de benen over elkaar. En door de ga-
ven en genade van brood en wijn te ontvangen. Ik was inmiddels 
20. Wat ik daar opdeed – Pieter Oussoren was er predikant –, is 
altijd bij me gebleven.

Ook heel vroege kinderherinneringen aan de schippersgemeen-
te in Duisburg. Mijn ouders waren schipper en voeren veel op het 
Roergebied. Ds. Baumann kwam dikwijls bij ons aan boord, maar 
ik was spookbenauwd voor de man omdat hij zo’n zware stem had.

je bent in de loop van de tijd op verschillende plek-
ken binnen en buiten de kerk werkzaam geweest. wat 
sprak jou aan in de vacature voor regio zuid?
klaas: Die kleine gemeenschappen in de verstrooiing. Ook in 

Nederland heb ik veel op met migrantenkerken, Armeniërs, Sy-
riërs. Daar treft het mij dat religie, taal en cultuur onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. In Rome ga ik naar de kerk der Friezen.

Dat lijkt me ook wat een Nederlandse gemeente voor mensen be-
tekent, een thuiskomen. Daarbij is onbelangrijk van welk kerkge-
nootschap je bent. Het is al heel wat om christen te zijn in deze tijd. 
In het vieren van het geloof ben ik niet eenkennig. Het is juist in de 
breedte van de christelijke traditie dat we elkaar vinden.

je bent ook dorpskerkenambassadeur in nederland. kun 
je voor de lezers van Schakel-kontakt daar iets meer over 
vertellen? en op welke manier zou je deze ervaring kun-
nen inbrengen? welke ideeën heb je voor het kerkelijk 
leven in regio zuid?
klaas: De dorpskerkenbeweging ziet graag dat de kerk zich binnen-

stebuiten keert en op zoek gaat naar sporen van God in het dorp. Wat 
daar leeft aan bezieling en inspiratie, daar heeft de kerk heus geen al-
leenrecht op. Op het vlak van de verbinding met het dorp willen wij – er  
zijn drie dorpskerkenambassadeurs – graag nieuwe impulsen geven.

Het ‘dorpskerkendenken’ legt dus veel nadruk op de context waarin 
een geloofsgemeenschap zich bevindt. Wie zijn onze partners? In de 
regio Zuid moet ik nog wel op zoek. Ik ben lid geworden van de Neder-
landse en Vlaamse Cultuurvereniging in Karlsruhe. Er zijn Nederland-
se basisscholen, Nederlandse bedrijven, Nederlandse gedetineerden.

wat zijn jouw toekomstverwachtingen van de kerk?
klaas: In mijn werk als dorpskerkenambassadeur zie ik dat de kerk 

als vereniging (zo hebben we de kerk sinds 1867 georganiseerd) failliet 
is gegaan. Vooral de ledenlijst heeft allerlei rare en nare bijwerkingen 
gehad. Ben je wel of niet lid van de club? Binnen- of buitenkerkelijk? 
Als grensganger (‘randkerkelijk’) bevond je je in een hachelijke positie. 
Dat werkt dus niet meer.

Van de NKiD kun je geen lid zijn, dat is winst! De kerkvorm van de 
toekomst is die van de kleine leefgemeenschappen, kloosters, kring-
loopwinkels, eetcafés, koren, orkesten, huiskamers voor straatbewo-
ners.

klaas, bedankt dat je bereid was om aan het interview 
mee te doen. we denken dat de lezers van Schakel-kon-
takt, wanneer ze dit lezen, alvast een beetje meer van 
klaas touwen hebben leren kennen. we wensen jou veel 
zegen toe bij je opdracht in regio zuid en zien ernaar uit 
om als collega’s met jou samen te werken!

ds. Rens Dijkman en ds. Jan Adriaanse fo
to
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Vanuit de beroepingscommissie

Vorige keer schreef ik over de zoektocht naar een nieuwe voor-
ganger in Zuid en dat we blij zijn dat ds. Klaas Touwen het als uit-
daging ziet om het werk in Zuid op zich te nemen.

Inmiddels is de tijd verder gegaan en zijn ook de organisatori-
sche zaken rondom zijn aanstelling geregeld en is tijdens de Ker-
kenraad in Fulda al even (digitaal) met hem kennis gemaakt. We 
hebben gemerkt dat hij steeds enthousiaster is geworden om ‘on-
der ons’ te beginnen en dat hij inmiddels al de nodige contacten 
heeft gelegd.

Het is de bedoeling dat Klaas in augustus begint met een ken-
nismaking in en rond de kernen en dat hij vanaf september voor 

Uit het kkr-weekend van 8 en 9 juli

Midden in de zomer was er een KKR-ver-
gadering in Fulda. Vooral om weer eens een 
‘echte’ vergadering te hebben buiten coro-
na-restrictietijden, en in de zomer, omdat 
het alleen zo binnen de tijdskaders paste, die 
met de voorstellingen van de EKD overeen-
kwamen: in het bijzonder gesprekken met 
Landeskirchen over subsidie in dit najaar.

De eigenlijke vergadering was op zater-
dag. De vrijdagavond was bewust als the-
ma-avond/geloofsgesprek over identiteit en 
relevantie gepland. De deelnemers hebben 
dat als een goede start van het weekend erva-
ren. Bovendien inspireerde het gesprek ook 
de vergadering op de volgende dag. Er zijn 
enkele sleutelwoorden uitgerold die de aan-
wezigen als wezenlijk zien, als daar zijn: In 
de wereld, niet van de wereld! Kans! Toerus-
ting. Identiteit. En tot slot: NKiD mag er zijn!

De zaterdag werd – na een sterkend ontbijt 
– begonnen met een korte wandeling naar 
het zogeheten ‘’Barockviertel’ van Fulda.

Na de bespreking van de samenvatting 
van gesprekken in de kernen in mei en juni 
kwam de nieuwe dominee voor Zuid, Klaas 
Touwen, letterlijk in beeld. De kerkenraads-
leden hebben zich na de korte persoonlijke 
voorstelling verheugd getoond, niet in het 
minst omdat ds. Touwen een schipperskind 
was die met kerkdiensten langs de Rijn ver-
trouwd is. Hij sluit zogezegd zijn loopbaan 
langs de Bovenrijn en omstreken af. Daar-
mee is overigens niet gezegd dat hij als een 
zalm naar deze streken teruggaat, want hij 
blijft in Nederland wonen.

Vervolgens werd er gediscussieerd over wie 
we als kerk willen zijn, zeg maar welk type 
kerk. Dit is uitvoerig besproken, waarbij het 

gesprek op vrijdagavond een goede oriënta-
tie bleek. Evenwel is het niet tot een afgeron-
de bepaling gekomen. Wellicht kan dit in de 
komende tijd helderder worden, althans voor 
zover we daar invloed op hebben. Want dat 
hangt evenzogoed van de financieringsop-
ties af.

En zo zijn we bij het kernpunt van de verga-
dering beland: Welke praktische opties voor 
de toekomst hebben onze voorkeur? Optie 1 
behelst financiering door de Landeskirchen 
i.p.v. de EKD (net als vroeger) en optie 2 gaat 
uit van het gepland afbouwen van de NKiD. 
Optie 1 werd onderverdeeld in 1a (de NKiD 
blijft zelfstandig) en 1b (de predikanten ko-
men in dienst van Landeskirchen).

Met het plakken van rode en groene stic-
kertjes op een flipover konden de KKR-leden 
hun voorkeur resp. afkeur voor de drie op-
ties laten blijken. Het resultaat: er is een gro-
te meerderheid voor het laten voortbestaan 
van de NKiD als zelfstandige kerkgemeen-
te. Spannend is het, vast te stellen, hoe het er 
met de beide andere opties uitziet als 1a niet 
financierbaar zal blijken te zijn. Optie 2 – het 
op termijn opheffen van de kerk – levert naar 
verhouding meer groene rondjes op dan op-
tie 1b. Dit onderstreept, dat er grote prakti-
sche problemen gezien worden als de predi-
kanten onder de hoede van Landeskirchen 
zouden komen.

De eerstvolgende stappen zijn dus conform 
optie 1a gesprekken met Landeskirchen en 
verder is het de bedoeling, het beleidsplan 
te vernieuwen, waarbij er overeenstemming 
over is, slechts een verkort plan te formule-
ren. Meer à la mission statement.

We houden u op de hoogte!
Rob Maris

Van de penningmeester

De boekhouder heeft alle gegevens ont-
vangen over het eerste half jaar. Helaas heb-
ben wij als penningmeesters de cijfers nog 
niet ontvangen en kunnen op dit moment 
nog geen update geven. Een goede indicatie 
is echter altijd ons banksaldo. Op 1 januari 
was dit EUR 128.903 en op 30 juni was dit 
EUR 152.411. We hebben dus tot nu toe voor 
dit jaar een plus van EUR 23.508. Dit is dus 
de normale bankrekening. We hebben ver-
der nog 2 rekeningen met EUR 152.495 resp. 
EUR 5.000. Deze bedragen zijn onveranderd 
sinds 1 januari.

Het overschot dat we hebben komt met 
name door de vacante predikant in Zuid. 
Vanaf 1 augustus zal Klaas Touwen beginnen 
en zullen daar de kosten dus stijgen. Voor het 
jaar 2022 verwachten we nog steeds een klei-
ne plus.

Hendrik Schreuder
Penningmeester NKiD

zal gaan in de diensten. Voor wat betreft het laatste leek het ons 
goed dat op de eerste zondag in september een ‘dienst van verbin-
tenis’ zal plaatsvinden als officieel moment als start van het werk. 
Het gaat dan om zondag 4 september, ’s middags in de Kreuzkir-
che in Stuttgart-Hedelfingen. Een goede locatie! Tijdens de ken-
nismakingsdiensten op 26 maart waren we verrast door de gast-
vrijheid en de uitstekende verzorging. We willen degenen die zich 
hebben ingezet om alles voor te bereiden en ons van alles te voor-
zien, daarvoor heel hartelijk danken!

We wensen regio Zuid en ds. Klaas Touwen een mooie en geze-
gende tijd!

ds. Jan Adriaanse
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Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche,
Zehna

25.09. Oecumenische Erntedankviering
  in Boizenburg, vanaf 10.00 uur
27.11. Adventsviering, 10.30 uur,
  ds. Rens Dijkman

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

kerkdIenSten
Als wij op zondag 26 juni foto’s gemaakt 
zouden hebben, zouden wij hier nu alle-
maal vrolijke gezichten kunnen zien. He-
laas zijn wij vergeten om een aantal kiekjes 
van onze zomerdienst in Zehna te maken. 
Na een lange coronapauze kwamen wij op 
de eerste zondag van de zomer weer bij 
elkaar. Om met elkaar te bidden en Gods 
Woord te horen, maar ook om opnieuw met 
elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te 
luisteren. Na de kerkdienst dronken wij 
een gezellig kopje koffie. Mieke de Regt had 
daartoe een heerlijke cake voor ons gebak-
ken, die tot op de laatste kruimel opgege-
ten werd. >

kern zehna

Evangelisch-reformierte Kirche,
Ferdinandstraße 21, Hamburg

04.09. Buitendag te Balje, vanaf 11.00 uur,
  ds. Rens Dijkman
23.10. Dienst van Woord en Gebed,
  13.00 uur, ds. Rens Dijkman

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

kerkdIenSten
Ondanks het feit dat de zomervakanties 
begonnen waren en de triatlon in Ham-
burg nogal voor verkeersopstoppingen 
zorgde, kwamen wij op 10 juli met twintig 
mensen in de Ev.-reformierte Kirche aan 
de Ferdinandstraße bijeen om met elkaar 
kerkdienst te vieren. Voor muzikale verrij-
king zorgden Jana Schlalos en leden van 
het koor PERKI. Na afloop van de dienst 
was er koffie met heerlijk slagroomgebak, 
dat Horst en Alice Borkmann meegebracht 
hadden.

BILDER: SK 2022-04 – Noord-Oost 2 + 
Noord-Oost 3

kern hambUrG

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

04.09. Buitendag met Hamburg,
  vanaf 11.00 uur, ds. Rens Dijkman

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

“Het lijkt vandaag wel een Buitendag!”, 
lachte Grieta Zomerdijk vrolijk, toen wij 
na de kerkdienst op 3 juli heerlijk met el-
kaar in de zon een kopje koffie dronken en 
verschillende soorten gebak uitprobeer-
den! En dat klopt! Want onze bijeenkomst 
had inderdaad iets van een Buitendag! Het 
prachtige weer maakte het mogelijk dat 
wij rondom de dienst heerlijk buiten kon-
den vertoeven! En alsof het weer zich op 
die dag naar ons richtte: precies op het mo-
ment dat wij voor de terugreis alles weer 
ingepakt hadden, begon het ietwat te drei-
gen en donker te worden. En toen Gert de 
Boer uit Stade mij even in zijn oldtimer-ca-
briolet uitnodigde om een rondje te ma-
ken, vielen de eerste druppels! Dat mocht 
de pret evenwel niet drukken. Het was een 

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

In de afgelopen zomermaanden hebben er 
in de vier kerngemeenten weer verschil-
lende kerkdiensten en gesprekskringen 
plaatsgevonden. En ook in de herfst hopen 
wij weer in en rondom de kerk bij elkaar te 
komen. U bent allemaal van harte welkom 
bij de kerkdiensten, oecumenische vierin-
gen, Buitendagen en gespreksavonden die 
voor de komende maanden in uw kernge-
meente gepland zijn.

reGIo noord-ooSt

fo
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bUItendaG
Na een coronapauze van twee jaar hopen 
wij op zondag 4 september eindelijk weer 
een Buitendag te vieren. Volgens jarenlan-
ge traditie reizen wij daartoe met elkaar 
naar Balje. Daar zullen wij met de kern-
gemeente Balje koffie drinken, van een 
gemeenschappelijke maaltijd genieten en 
aansluitend een kerkdienst houden. Na 
de dienst hopen wij de Buitendag met een 
kopje koffie en gebak af te sluiten. Het is de 
bedoeling dat de Baljers als altijd voor de 
maaltijd zorgen en dat de Hamburgers als 
altijd koffie en iets lekkers voor bij de koffie 
verantwoordelijk zijn. Jullie zijn allemaal 
van harte uitgenodigd aan de Buitendag 
deel te nemen! Met het oog op meerij-mo-
gelijkheden kunnen jullie contact opne-
men met leden van de kernraad.

GeSPrekSaVond
Op zaterdag 22 oktober a.s. hopen wij weer 
bij elkaar te komen om in gesprek te gaan 
over ‘Gott und die Welt’. U bent daartoe om 
16.00 uur uitgenodigd bij Diny Peter, Ei-
chenweg 4 te Ahrensburg. Van harte wel-
kom!

Rens Dijkman

buitengewone en heel bijzondere ervaring 
om na de kerkdienst en de fijne gesprekken 
aan de koffietafel een toertje door Balje te 
maken in een open auto!
Onze echte Buitendag hopen wij na de lan-
ge coronapauze eindelijk weer te vieren op 
zondag 4 september. Op die dag verwach-
ten wij in Balje opnieuw een delegatie Ne-
derlanders uit Hamburg. Omdat onze or-
ganist Dustin Lindtner in de ochtend nog 
orgeldienst in een Duitse kerk heeft, pas-
sen wij het programma ietwat aan. Het is 
de bedoeling dat wij rond 11.00 uur met 
een kopje koffie en een lunch beginnen, 
voordat wij rond 14.00 uur overgaan tot de 
orde van dienst. Na de kerkdienst is er dan 
nog gelegenheid voor een kopje koffie met 
gebak. Traditiegetrouw leveren de Baljers 
een bijdrage aan de lunch, terwijl de Ham-
burgers iets lekkers voor bij de koffie mee-
brengen. Jullie zijn allemaal van harte wel-
kom Bei der Kirche en in de kerk!

Rens Dijkman
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> En ja, wij beloven dat wij van onze volgen-
de kerkdienst een aantal foto’s zullen ma-
ken! Daartoe is er dan ook een gegronde 
reden, want het belooft een wel heel bijzon-
dere dienst te worden:

BILD: SK 2022-04 – Noord-Oost 4

oecUmene In boIzenbUrG
De Evangelische Kirche in Boizenburg 
heeft ons voor een oecumenische en meer-
talige kerkdienst uitgenodigd. Daartoe 
hopen wij op zondag 25 september in de 
Evangelische Kirche van Boizenburg bij 
elkaar te komen. Kathrin Giemsch, ons 
gemeentelid uit Boizenburg, werkt ac-
tief mee aan de voorbereidingen van deze 
kerkdienst, die onderdeel zal zijn van een 
intercultureel Erntedankfest. Wij verheu-
gen ons zeer op deze dag! De dank voor de 
oogst is een prachtige gelegenheid voor een 
ontmoeting over nationale en confessione-
le grenzen heen. Jullie zijn op 25 septem-
ber om 10.00 uur van harte welkom in de 
St.-Marienkirche.

Rens Dijkman

Rein Fernhout en Jan-Bart Alblas. Dr. Rein 
Fernhout ging op 17 juli voor in de dienst. 
Er was ook aandacht voor Juliana en Jule, 
die met Jeanine kindernevendienst over 
Jona en de walvis gehouden hadden.
Ons kernraadslid Detlef Gaastra kleedde 
de aanvankelijk ietwat kale ruimte aan met 
de Paaskaars en een vredeskaars, alsook 
met de bij het Kerkelijk Jaar horende an-
tipendia. En ds. Bas Oosterbroek heeft de 
gemeente een mooie uitgave van de Staten-
vertaling toegezegd. Deze zal een prachtig 
plekje op de liturgische tafel krijgen.
Op zondag 19 juni sprak P. dr. Karl Ul-
richs namens de Französisch-reformier-
te Gemeinde, onze partnergemeente, een 
welkomstwoord. En omdat hij door zijn 
Nederlandse moeder de beginselen van 
het Nederlands geleerd had, hield hij zijn 
Grußwort in het Nederlands!

BILD: SK 2022-04 – Noord-Oost 5 / 
Noord-Oost 6b

U bent allen van harte uitgenodigd om aan 
de kerkdiensten in de komende maanden 
deel te nemen. In de maand oktober hoopt 
ds. Hanneke Allewijn voor te gaan. En op 
20 november hopen wij een doopdienst te 
vieren, Hendrik en Sabine Schreuder wil-
len hun zoontje Willem graag laten dopen.

3e zondag van de maand, Casalissaal
Friedrichstadt-Kirche, Gendarmenmarkt

18.09. Dienst van Woord en Gebed,
  14.00 uur, Ds. Rens Dijkman
16.10. Dienst van Woord en Gebed,
  14.00 uur, Ds. Hanneke Allewijn
20.11. Dienst van Woord en Water,
  14.00 uur, 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
Wij zijn verhuisd! In maart vond de laat-
ste kerkdienst in Halensee plaats. En sinds 
april zijn wij als gemeente te gast in de Ca-
salissaal van de Friedrichstadtkirche aan 
de Gendarmenmarkt. Het was heel bijzon-
der dat de eerste dienst in de Casalissaal op 
Paaszondag viel. Een nieuw begin. Sinds 
die zondag vieren wij onze maandelijkse 
kerkdiensten onder elkaar, maar ook met 
gastpredikanten als ds. Wim in ’t Hout, dr. 

kern berlIjn

reGIo noord-ooSt

nIeUwS Van de dr. reIjntjeS 
doVenSchool In SrI lanka

Sinds vele jaren ondersteunen de kern-
gemeenten in de regio Noord-Oost met 
hun doelcollecte de Dr. Reijntjes Doven-
school in Sri Lanka. De oprichtster en 
voormalige directrice van de school, Ti-
neke de Silva-Nijkamp, bericht ons met 
onderstaande brief over de politieke en 
economische ontwikkelingen in Sri Lan-
ka en over de huidige situatie op school.

Zoals jullie al wel gehoord of gelezen zul-
len hebben is Sri Lanka in de greep van an-
archie en geweld. Dit is al vier maanden 
bezig. Wat eerst vreedzaam startte is nu 
in een climax van geweld en vernielingen 
beland. Het gevolg is dat er dagelijks cur-
fews (= avondklok, red.) zijn, de scholen 
en meeste winkels gesloten en dat komt 
nog bovenop het feit dat er nog steeds geen 
gas, benzine, diesel, medicijnen en weinig 
etenswaren te koop zijn.

BILD: SK 2022-04 – Dovenschool 1

Onze leerlingen zijn gelukkig die hele peri-
ode dag en nacht in school geweest en zijn >fo
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GeSPrekSkrInG
Vanaf de herfst zullen de gesprekskringen 
weer van start gaan. Het is de bedoeling, 
dat wij elkaar daartoe ontmoeten in de Ca-
salissaal. Informatie over de data ontvangt 
u bij de leden van de kernraad alsook in de 
nieuwsbrief van de regio Noord-Oost.

PartnerGemeente
Van 10 t/m 12 juni vierde onze partnerge-
meente, de Französisch-reformierte Ge-
meinde, haar 350-jarig jubileum. De fees-
telijkheden begonnen met een Festakt in 
de Friedrichstadtkirche, waaraan namens 
de kerngemeente Berlijn Detlef, Christy 
en ondergetekende deelnamen. Op zondag 
12 juni vond er een jubileumdienst plaats, 
die eveneens door bovengenoemden be-
zocht werd. Als kerngemeente die iedere 
maand te gast mag zijn in het kerkgebouw 
van de Französich-reformierte Gemeinde 
spraken wij onze felicitaties vanwege het 
350-jarig jubileum uit alsook onze dank 
voor de gastvrijheid!

Rens Dijkman
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reGIo weStreGIo noord-ooSt

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

18.09. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
16.10. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
20.11. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
18.12. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse

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

We zijn dankbaar dat de diensten en de 
ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden, >

kern düSSeldorf

Iedere zondag, Evangelische Kirche,
Apostelstr. 58, Duisburg-Laar, 10.30 uur

04.09. Ds. L. Krüger
11.09. D. Meijvogel
18.09. Ds. B.J. van de Kamp
25.09. D. Meijvogel
02.10. Ds. C.N. van Dis
09.10. Ds. H. vd Ham
16.10. D. Meijvogel
23.10. Ds. P.F. Boomsma
30.10. Najaarsweek., Ds. C.E. Lavooij
06.11. D. Meijvogel
13.11. Ds. L. Krüger
20.11. Eeuwigheidszondag, D. Meijvogel
27.11. 1e advent, Ds. J.H. Adriaanse
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

11.09. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
09.10. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
13.11. 10.30 uur, Ds. Jan Adriaanse
11.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Gelukkig was er de afgelopen tijd weer de 
mogelijkheid om de diensten te vieren en 
elkaar te ontmoeten, alhoewel om ver-
schillende redenen niet iedereen kon ko-
men. Er zijn de laatste tijd in de kern Mün-
ster nogal wat zorgen, en ik merk dat er ook 

kern münSter

St.-Secundus-Kirche,
Lindenstraße 20, Schwei

30.10. 11.00 uur, Ds. Jan Adriaanse
25.12. 11.00 uur, Ds. Jan Adriaanse

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

Ik herinner nog even aan de Buitendag op 
28 augustus die dit jaar gehouden zal wor-
den bij fam. Wagenaar in Elsfleth. We ver-
heugen ons op een mooie dag!
Op de Buitendag nemen we afscheid van 
Tjitte Folkertsma als kernraadslid. Wij 
danken Tjitte voor zijn betrokkenheid en 
zijn inzet de afgelopen jaren! Tegelijker-
tijd verwelkomen we Wietske in de kern-
raad en we wensen haar zegen toe bij haar 
taak. Het is mooi dat het stokje kan worden 
doorgegeven en dat het werk in dit deel van 
Gods wijngaard verder gaat.
We zijn ook blij dat de afgelopen tijd de 
kerkdiensten weer mogelijk waren en in 
juni konden we, voor het eerst sinds het 
begin van corona, elkaar weer ontmoeten 
in het Gemeindehaus in Schwei. We hopen 
dat die mogelijkheid er ook in de komende 
tijd zal blijven.

Ds. Jan Adriaanse

kern emS-weSer / SchweI

Als moderamen en predikanten zijn we be-
gin juni bij de EKD in Hannover geweest 
voor een gesprek en hebben daar onze zor-
gen over de toekomstige situatie van de 
NKiD onder woorden gebracht. Begin juli 
zijn we als kerkenraad bij elkaar geweest 
in Fulda om te spreken over mogelijke per-
spectieven en onze zoektocht naar oplos-
singen, daarin begeleid door ds. Rainer 
Wahl. We zijn benieuwd welke perspectie-
ven de diverse Landeskirchen ons kunnen 
bieden qua bijdrage en qua samenwerking 
zodat ons Nederlandstalige kerkelijk leven 
ook in de toekomst kan blijven voortbe-
staan.

Ds. Jan Adriaanse

betrokkenheid is op elkaar. Het is goed dat 
er op die manier in onze gemeente ook iets 
merkbaar wordt van Gods omzien naar 
ons.
Op tweede Pinksterdag was er (voor het 
eerst sinds 2019) weer een Oecumenische 
Pinksterviering in en bij de Dom. Het was 
indrukwekkend om met zovelen bij elkaar 
te zijn en het Pinksterfeest te vieren. Tus-
sen de vieringen was ik in de stand van de 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) om onze kerngemeente te vertegen-
woordigen en te presenteren en heb een 
aantal mooie ontmoetingen gehad en goe-
de gesprekken kunnen voeren. Op deze 
manier is ons bestaan als Nederlandse 
Kerk opnieuw onder de aandacht gebracht.

Ds. Jan Adriaanse
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pHet is alweer ruim twee jaar geleden dat 

we als Nederlandse Kerk werden gecon-
fronteerd met het plan van de EKD om op 
termijn de bijdrage stop te zetten. In die 
tijd is er veel gebeurd, er is een handteke-
ningenactie geweest, verschillende instan-
ties zijn benaderd en we zijn begonnen met 
nadenken over andere manieren van finan-
ciering.

reGIo weSt

Predikant
Ds. Jan Adriaanse,

Alt Lage 2, 49828 Lage (Dinkel),
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

> er nog steeds, zodat ze onderwijs krijgen 
en drie maaltijden per dag. De dove leerlin-
gen zijn ons dagelijkse lichtpuntje en het 
geeft veel voldoening om hen om ons heen 
te hebben. Bij de kruidenier om de hoek, 
die ons al 38 jaar goederen levert, kunnen 
we bij curfew via de achterdeur terecht, zo-
dat onze kinderen geen honger hoeven te 
lijden. We zijn erg blij met die contacten.

BILD: SK 2022-04 – Dovenschool 2

We gaan geregeld met de leerlingen naar 
de tempel, die vijf minuten lopen van onze 
Dovenschool ligt, om te bidden voor een 
positieve oplossing voor alle problemen in 
Sri Lanka. Alle mensen op deze wereld rea-
geren denk ik op dezelfde manier wanneer 
er moeilijkheden zijn. Ze gaan naar een 
vertrouwde plaats waarvan ze weten dat er 
naar hen wordt geluisterd.

Met hartelijke groeten en liefs
namens allen hier in de Dovenschool,

Tineke de Silva-Nijkamp

BILD: SK 2022-04 – Dovenschool 3
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Derde zondag van de maand, 11.30 uur,
Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstraße 11

11.09. Buitendag, locatie zie website
09.10. 11.30 uur
13.11. 11.30 uur

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

kerkdIenSten
We zijn blij dat we vanaf september dien-
sten kunnen hebben met als voorganger 
dominee Klaas Touwen. De gehele kern 
kijkt ernaar uit om samen met ds. Touwen 
te kunnen bidden, zingen, luisteren en le-
ren en na de vele leesdiensten weer een 
voorganger te hebben. In september heb-
ben we een Buitendag. Vanaf oktober ko-
men we weer samen in de Reisingerstraße, 
alwaar we ook weer samen mogen komen 
na afloop van de dienst voor een kop koffie.

Gergö Popping

kern münchen

reGIo zUId

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

Stuttgart-Hedelfingen
04.09. KK, 16.00 uur, Ds. Klaas Touwen
02.10. KK, 16.00 uur, Ds. Klaas Touwen
06.11. KK, 16.00 uur, Ds. Klaas Touwen

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

kerkdIenSten
De laatste 2 maanden is ds. Tim van de 
Griend in onze dienst voorgegaan. Hier-
voor hartelijk dank! Nu verheugen wij ons 
op de vaste dominee Klaas Touwen.

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

Het hoogtepunt van de zomer hebben we 
alweer gehad, het was heet, maar vooral 
heerste er enorme droogte. Fauna, flora 
en de mensheid hadden heel veel dorst, 
men snakte naar ‘das Wasser des Lebens’. 
Ook vanuit de Bijbelse betekenis had men 
dorst, geestelijke dorst. Gelukkig begint 
het in regio Zuid weer te ‘sproedelen’!
Na een lange ‘droge periode’ die er in de 
kernen heerste, kunnen we nu opgelucht 
zijn, ds. Klaas Touwen is zijn werk begon-
nen. Op 14 augustus hebben we in Karls-
ruhe, in de pastorie van de Christus-Kir-
che bij ds. Susanne Labsch en haar man 
dr. Albert de Lange met elkaar kennis 
kunnen maken. Het was een bijzondere 
middag, het gevoel weer een eigen ‘Seel-

kern karlSrUhe

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

04.09. 11.15 uur, Ds. Klaas Touwen
02.10. 11.15 uur, Ds. Klaas Touwen
06.11. Gezamenlijke dienst, informatie volgt

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

E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de

In juli ging ds. Jan Adriaanse voor in 
Frankfurt en wij kijken reikhalzend uit 
naar de komst van onze nieuwe predikant, 
ds. Klaas Touwen. Op 4 september a.s. zal 
hij verbonden worden aan de regio Zuid in 
de dienst in Stuttgart, iedereen is van har-
te welkom om deze dienst bij te wonen!
Nadere info over andere kerkdiensten en 
activiteiten in Frankfurt krijgt u via onze 
nieuwsbrief, de website van de Nederland-
se kerk of de kernraad.

Jan-Willem de Bruijn

kern frankfUrt

In de afgelopen tijd werd langzaam duide-
lijk, dat er rondom Leipzig geen basis voor 
een levensvatbare kern lijkt te zijn. Het 
moderamen zal hier in overleg met de pre-
dikanten een nadere inschatting doen. In-
dien contact gewenst is, staat de scriba als 
aanspreekpartner ter beschikking
(scriba@nederlandse-kerk.de).

kern leIPzIG

Predikant
Ds. Klaas Touwen

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

reGIo zUId

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

04.09. Ds. J.H. Adriaanse
11.09. Ds. H. vd Ham
18.09. Ds. M. van Duijn
25.09. Ds. P.F. Boomsma
02.10. Ds. H. Pefors
09.10.  D. Meijvogel
16.10. Ds. L. Krüger
23.10. Ds. G.J. Krol
30.10. Najaarsweek, Ds. J. de Rooij
06.11. Ds. A. van Alphen
13.11. Ds. A.W.J. Theunisse
20.11. Eeuwigheidszondag, Ds. L. Krüger
27.11. 1e advent, Ds. H. vd Ham

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

18.09. 15.00 uur, Ds. Jan Adriaanse
16.10. 15.00 uur, Ds. Jan Adriaanse
20.11. 15.00 uur, Ds. Jan Adriaanse
18.12. 15.00 uur, Ds. Jan Adriaanse

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

In mei was het, vanwege de verkiezingen in 
NRW en het feit dat ‘onze’ ruimte daarvoor 
werd gebruikt, niet mogelijk om bij elkaar te 
komen in het Gemeindehaus in Sürth. Ge-
lukkig vonden we in het centrum van Sürth 
een mooie locatie waar we even konden ‘bij-
praten’. We hechten aan dit onderlinge con-
tact en zien er elke maand weer naar uit 
om God en elkaar te ontmoeten in en rond 
de diensten. Ook om verder met elkaar de 
diepte in te gaan rond de betekenis van het 
geloof en onze ‘Reformierte’ traditie.

Ds. Jan Adriaanse

kern keUlen / bonn

reGIo weSt

> alhoewel we ook rekening moeten hou-
den met de hogere besmettingscijfers. We 
hopen dat de situatie niet opnieuw leidt tot 
grote beperkingen.
De vorige keer schreef ik over het overlij-
den in München van ons gemeentelid Inge 
van Vuuren. Ik had contact met haar vrien-
din, Birgit Concilio uit Langenhorn (Nord-
friesland), en zij vertelde mij dat er waar-
schijnlijk eind september/begin oktober in 
Düsseldorf een ontmoeting zal plaatsvin-
den om Inge te gedenken. Wanneer er meer 
informatie is, zal het via de mail worden 
verspreid.

Ds. Jan Adriaanse
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sorger’ te hebben heeft geloof ik iedereen 
goed gedaan. Wat de toekomst ook bren-
gen moge…
De agenda en andere afspraken ontvangt 
u per e-mail. Voor de kerkenraadsvergade-
ring in Fulda van 9 juli jl. verwijs ik u naar 
het extra bericht hierover in deze Schakel.

Namens de kernraad, Henny Kampe
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Misschien heb je deze Schakel wel even doorgebladerd voordat 
je deze achterkant nu ziet. Dan heb je waarschijnlijk wel gezien 

dat dit nummer over een speciaal onderwerp gaat. Best een moei-
lijk onderwerp: het nut van de kerk. Wat is nut eigenlijk? Klinkt 
best wel saai, toch? Het zal wel iets zijn dat moet, maar waarschijn-
lijk niet zo leuk is. Zoiets als school of naar de tandarts – het moet 
wel, maar vaak sta je niet echt te trappelen om erheen te gaan. Als je 
in het woordenboek zoekt naar de betekenis van ‘nut’, staat daar dat 
het te maken heeft met ‘voordeel’ en ‘opbrengst’. Logisch eigen-
lijk: als iets wat je doet niets oplevert of eigenlijk heel vervelend is, 
waarom zou je het dan doen?

Met school en de tandarts valt het bij jou hopelijk wel mee. Als 
je vriendjes en vriendinnetjes hebt en een leuke juf of een aardige 
tandarts, blijkt het achteraf meestal niet zo erg te zijn. Maar hoe zit 
dat met de kerk? Ga je graag naar de kerk? Of vind je het eigen-
lijk niet zo leuk? In deze Schakel houden we ons bezig met de kerk 
omdat we het met z’n allen belangrijk vinden dat die bestaat. En dan 
bedoelen we niet het gebouw, maar de mogelijkheid om samen te ko-
men, om de verhalen van Jezus en God te horen en deze met elkaar 
te bespreken en door te geven. We vinden het vooral ook fijn om sa-
men kerk te zijn, omdat we in het Nederlands kunnen zingen en 
bidden en de Bijbelverhalen horen.

Dat we dit in Duitsland mogen en kunnen doen, gaat niet zomaar 
vanzelf. Er moeten mensen zijn die willen helpen om de kerkdien-
sten en andere activiteiten vorm te geven. En er moet natuurlijk ook 
geld zijn om de kosten van de kerk mee te betalen. Die mensen en dat 
geld, dat is soms best een probleem. Juist omdat kerk-zijn dus niet zo 
vanzelfsprekend goed gaat, vonden we het nodig om daar een keer 
goed over na te denken met elkaar, en met iedereen die de Schakel 
leest.

Wat een lang verhaal schrijf ik hier op, hè? Maar weet je, ik hoop 
dat je net als ik graag naar de kerk gaat. Ook al begrijp je niet altijd 
helemaal precies waar het over gaat, toch zijn er hopelijk dingen die 
je in de kerk wel fijn vindt – een mooi verhaal of het zingen bijvoor-
beeld.

En bij deze tekst heb ik een speciale foto aangeleverd, ik heb mijn 
Maarten Luther van Playmobil gefotografeerd. Weet je wie hij 
was? Ik geef je vast een voorproefje: hij was een Duitse monnik aan 
het einde van de middeleeuwen. Ja, dat is erg lang geleden, maar hij 
had wel iets goeds te vertellen. Heel veel zelfs, hij heeft bijna 100 din-
gen over de kerk op een lijst gezet. Dat waren niet bepaald dingen 
waar hij tevreden over was, hij vond dat het behoorlijk anders moest 
in de kerk. En die lange lijst hing hij ook nog eens op de kerkdeur, 
zodat iedereen het kon lezen. Je begrijpt dat de mensen die het in de 
kerk voor het zeggen hadden, niet zo blij met hem waren. Ze schop-
ten hem zelfs de kerk uit, moet je je eens voorstellen, wat een hoop 
discussie en herrie dat opleverde! En dan had hij ook nog eens de Bij-
bel vertaald vanuit het Latijn (wat niemand van het gewone volk ver-
stond) in de taal van het volk (dat was waar hij woonde het Duits), zo-
dat iedereen zelf kon lezen wat de boodschap van God was. Nou, dat 
was natuurlijk helemaal tegen het zere been van de kerkbestuurders.

Gelukkig zit onze kerk tegenwoordig wel anders in elkaar, en eigen-
lijk hebben we dat aan Maarten Luther en mensen die het met hem 
eens waren te danken. Wil je lezen en zien hoe dat destijds ging? Kijk 
dan maar eens op internet in de Beeldbijbel (https://beeldbijbel.nl/
strips/luther/start.php), daar staat precies in hoe Maarten Luther 
die verandering in de kerk voor elkaar kreeg.

Tot slot nog: met dit lange verhaal wil ik helemaal niet zeggen, dat 
het – net als in de tijd van Maarten Luther – bij ons in de kerk hele-
maal niet goed gaat. Maar wel, dat het niet vanzelf goed blijft gaan 
met de kerk, soms is het nodig (nuttig!) om je af te vragen of je iets 
nog wel op de juiste manier doet. Dat geldt ook voor samen kerk-
zijn, het is goed en soms ook heel fijn om eens op een rij te 
zetten wat je fijn vindt aan de kerk en wat je eigenlijk lie-
ver anders zou zien. Denk je mee als je het verhaal van Maarten 
Luther op internet gelezen hebt? Als je het leuk vindt, mag je een te-
kening maken van hoe je de kerk graag zou zien. Stuur je de tekening 
naar de Schakel-redactie als hij af is? Ik ben heel benieuwd!

Graag tot de volgende Schakel, hartelijke groet,
Marjolein Kranse

maarten lUther en onze kerk
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