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Beste lezers,

We gaan alweer richting het einde van het jaar, het advents-
nummer van Schakel-Kontakt ligt voor u. Advent betekent 
komst, verwachting, en u kunt daarom uiteraard lezen wat er in 
de komende adventstijd in de kernen van de NKiD staat te ge-
beuren. Ook in de plannen voor de eerste twee maanden van vol-
gend jaar krijgt u zoals gebruikelijk inzicht.

Verder is dit nummer gevuld met aantal bijdragen die goed 
bij advent passen: een meditatie van onze nieuwe predikant ds. 

Klaas Touwen, een mooie tekst van Sigrid Nagy uit Berlijn over Luther en de kerstbomen-
traditie, en de achtergrond bij het oude Duitse kerstlied ‘Es ist ein Ros entsprungen’, dat 
wij ook in Nederlandse vertalingen kennen.

Ook van verschillende vaste schrijvers voor Schakel-Kontakt kregen we toepasselij-
ke teksten: Willemina Ebbink kijkt vooruit in haar ‘Brief aan God’ en Edward Remeyn 
schrijft in zijn column over dankzeggen en vooruitkijken aan het einde van het jaar.

Aan het nieuws uit de kernen kunt u zien, dat er gelukkig na de periode van lockdowns 
die nu achter ons ligt, weer veel activiteit ontplooid wordt. Gelukkig ook in de wijk Zuid 
weer, nu ds. Klaas Touwen gestart is. Ook de Kerstzang in Berlijn kan na enkele online 
edities weer gewoon doorgang vinden. Wij hopen uiteraard dat dit zo mag blijven en er 
geen nieuwe periode van sluitingen en maatschappelijke onmogelijkheden aankomt, nu 
het weer winter wordt. Ten tijde van het maken van deze Schakel ziet de situatie er geluk-
kig rustig uit.

De vaste rubrieken ‘Uit het liedboek’ en het interview, en natuurlijk 
de kinderpagina met deze keer een kerstpuzzel, maken deze Scha-

kel compleet. Wellicht mist u teksten van het moderamen en de 
kerkrentmeesters. Zij hebben laten weten dat er met name rond-
om de toekomst van de NKiD van alles loopt, maar dat daar mo-
menteel geen nieuws over te melden is. Wij hopen in het volgende 

nummer weer een update te kunnen geven.

Rest mij u hierbij een mooie, verwachtingsvolle en feestelijke advents-
tijd toe te wensen, en natuurlijk ‘guten Rutsch’ het nieuwe jaar in. Dat uw en onze wensen 
voor de kerk en onszelf het komende jaar vervuld mogen worden.

Alle goeds, veel leesplezier en graag tot de volgende Schakel!
Hartelijke groet, Marjolein Kranse
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Vanuit de beroepingscommissie

In het vorige nummer van Schakel-Kon-
takt schreef ik over de zoektocht naar 
een nieuwe voorganger in Zuid en over 
ds. Klaas Touwen als de juiste persoon op 
de juiste plek. Klaas is afgelopen zomer 
al voortvarend begonnen met het werk 
in Zuid en bij de ‘dienst van verbintenis’ 
in Stuttgart-Hedelfingen op 4 september 
merkte ik dat hij wat betreft de kennisma-
king al een goed begin had gemaakt. Het 
was goed om deze dienst als het officiële be-
gin mee te maken en net als bij de kennis-
making in maart werden we in de Kreuz-
kirche gastvrij ontvangen en was de ver-
zorging uitstekend! Mijn complimenten!

Nu Klaas zijn werk in Zuid heeft opge-
pakt betekent het dat dit de laatste bijdra-
ge is in Schakel-Kontakt in verband met 
het beroepingswerk en ik wil Klaas ook op 
deze manier veel enthousiasme en zegen 
toewensen!

Ds. Jan Adriaanse
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medItatIe

Het is daarom goed de hele Adventstijd eens uit de doeken te 
doen. Wat vieren we dezer dagen? Hoe is de voorbereidingstijd 

van Kerst opgebouwd? Als we ’s zondags naar een Duitse kerk gaan, 
wat komen we daar tegen?

Allereerst het aantal zondagen. Dat zijn er in onze traditie vier, 
maar er zijn ook oude – kloosterlijke – tradities die voor deze voor-
bereidingstijd meer weken uittrekken, bijvoorbeeld vanaf Allerheili-
gen of vanaf Sint Maarten (11 november). Dat laatste is wel een sterk 
gegeven. Sint Maarten valt op de veertigste dag voor Kerst. Boven-
dien is Sint Maarten, de edelman die zijn mantel deelde met een be-
delaar, een belangrijke heilige die ons helpt Kerst te vieren. Want 
Sint Maarten leert ons geven, en Sint Nicolaas (6 december) leert ons 
ontvangen, en beide capaciteiten zijn nodig om het Christuskind te-
gemoet te gaan.

In onze traditie zijn het vier Adventszondagen, ze hebben elk een 
eigen karakter. Ze staan op een rij in lied 463, een kyrië voor de Ad-
vent, met steeds een strofe die zinspeelt op de specifieke lezingen, 
psalmen en antifonen van elke zondag:

eerste zondag van advent:
Als der mensen trooster roepen wij U aan: (Jesaja 40,1)
noem de namelozen met een nieuwe naam!

tweede zondag van advent:
Herder, wil behoeden wie in ’t duister valt. (Psalm 80,2)
Keer hun lot ten goede, Licht, dat stralen zal!

derde zondag van advent:
Bloesem in de winter, roze dageraad, (Jesaja 53,1)
wees ons teken dat de Zon verschijnen gaat!

Vierde zondag van advent:
Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard, (Jesaja 45,8)
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat!

De kleur van Advent is paars. Zo ook de voorbereidingstijd van Pa-
sen: de Veertigdagentijd is paars. Er staan paarse bloemen, de pre-
dikant draagt een paarse stola, het altaarkleed is paars. Alle voorbe-
reidingstijden op de christelijke feesten zijn paars (inkeer, sober), de 
feesten zelf smetteloos wit (helder en klaar). Maar de derde zondag 
van Advent is roze. Het lied noemt die kleur: ‘Bloesem in de winter, 

roze dageraad’. Op de derde zondag van Advent schijnt het witte licht 
van het komende feest al door het paars heen. Het is de blijde blos 
op de bleke wangen van Johannes de Doper, die in de gevangenis op 
Christus hoopt (Matteüs 11,2-11).

Het is een mooie kerkelijke gewoonte om in de tijd voor Kerst de 
kerststal op te bouwen, stukje bij beetje: de wanden, een strooi-
en dak, de voerbak, hooibalen om op te zitten. De os, de ezel en de 
schapen staan klaar, op de laatste zondag van Advent komen Jozef 
en Maria erbij. Dan, in de kerstnacht, wordt het Christuskind in de 
voerbak gelegd. Dat kun je ook thuis doen: in de Adventstijd je stal-
letje te voorschijn halen en het elke dag een beetje opbouwen en in-
richten. Na Kerst niet meteen opruimen, want de Kersttijd gaat door. 
In de verte heb je de drie koningen al neergezet, elke dag komen ze 
een stukje dichterbij tot ze op 6 januari (Driekoningen) de stal bin-
nengaan.

Zo’n stalletje kun je in de wereldwinkel kopen, gemaakt in Peru of 
Bolivia. Maar daar komen de drie koningen niet in voor. Wel herders, 
de os en de ezel, Jozef en Maria. Maar geen wijzen of koningen. Om-
dat de drie koningen de drie toenmalige continenten vertegenwoor-
digen. Een uit Europa, een uit Afrika en een uit Azië. Zo is de heel 
wereld present rond het Christuskind en brengt hem hulde. Komt la-
ten wij aanbidden. De rest van de wereld was toen nog niet ontdekt: 
Amerika niet, Australië niet. Daar woonden wel mensen, maar wij in 
Europa, Afrika en Azië wisten daar niets van. Dus komen de konin-
gen van Amerika en Australië in het verhaal niet voor. Nee, drie ko-
ningen: een kwam te paard, die van Europa, één met een kameel, die 
van Afrika, en één op een olifant, die van Azië.

Omdat de koningen Amerika niet vertegenwoordigen, staan ze er 
in het kerststalletje van Peru of Bolivia niet bij. Want zeggen ze daar: 
die zijn niet van ons. Toch willen ook mensen uit Zuid-Amerika in de 
kerststal vertegenwoordigd zijn. Dat je kunt aanwijzen: kijk, Chris-
tus is ook door ons begroet, ook wij hebben hem hulde gebracht.

Dat kun je aan zo’n kerststalletje uit Peru of Bolivia heel goed zien. 
Bijvoorbeeld aan Maria, want die is voor ons allemaal een moeder. 
En de herders, zeggen ze daar, dat zijn natuurlijk herders uit ons 
volk. Dus worden Maria, Jozef en de herders inheems afgebeeld als 
‘indianen’ (maar ook dat is een woord met een misverstand). En wel-
ke dieren lopen erbij? Lama’s!

Ds. Klaas Touwen

adVent
wij vieren eens per maand.
dan is het fijn elkaar weer te 
zien. de nadruk ligt op gast-
vrijheid en onze onderlinge
verbondenheid. wat we niet 
kunnen is van zondag tot
zondag vieren: de hele advents-
tijd meemaken, stap voor stap 
toegeleid worden naar het 
kerstfeest. wij vieren hapsnap.
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Vor einem Jahr konnte im Schakel-Kontakt (Heft 1/2021; Seite 4) 
ein Bild betrachtet werden, das Luther mit seiner Familie unter 

dem Weihnachtsbaum zeigt (1).

Das Original, ein Stahlstich aus dem Jahre 1843 mit der Unter-
schrift “Luther mit seiner Familie am Christabend 1536 zu Witten-
berg”, schuf der damalige Weimarer Hofkupferstecher Carl August 
Schwerdgeburth (1785-1878). Wir sehen Martin Luther mit der Lau-
te, rechts daneben, hinter dem Tisch seinen fünfjährigen Sohn Mar-
tin (geb. 1531), auf dem Stuhl sitzt Katharina von Bora mit der knapp 
zweijährigen Margarete (geb. 1534) auf dem Schoß. Zwischen den 
Eltern befindet sich der dreijährige Paul (geb. 1533) und stehend, 
sich auf die Stuhllehne stützend, Philipp Melanchthon. Neben dem 
Weihnachtsbaum hinter dem Tisch sitzt eine männliche Person, auf 
die wir später noch zurückkommen werden. An der Fensterfront er-
blicken wir die siebenjährige Magdalena (geb. 1529) und deklamie-
rend den zehnjährigen Johannes (geb. 1526). Schließlich sitzt links 
am Ofen noch die Muhme Lehne, eine verwandte der Katharina von 
Bora, Magdalena von Bora, die ebenfalls einst Nonne im Kloster 
Nimbschen gewesen war.

Lutherforscher und Volkskundler interessierten und interessieren 
sich gleichermaßen immer wieder bis zum heutigen Tage für dieses 
anachronistische Bild. Besonders beispielsweise zu den Lutherju-
biläen oder zu Weihnachtsausstellungen, denn Luther kannte den 
Weihnachtsbaum noch nicht. Doch wie kam es zu dieser familiären 
biedermeierlichen Darstellung?

Ausgelöst durch die verschiedenen Lutherjubiläen, die zur Er-
innerung begangen werden konnten, bestand im 19. Jahrhundert 
eine regelrechte Lutherbegeisterung. Als Folge der Freiheitskriege 
herrschte große Not im Land. Sehr viele Kinder lebten verwaist und 
verwahrlost auf der Straße. Hier waren es unter anderem zwei Män-
ner, die sich solcher Kinder annahmen und Rettungshäuser grün-
deten und betrieben. Der eine war der Dichter Johannes Falk (1768-
1826). Wir kennen alle das Weihnachtslied “O, du fröhliche, o du 
selige...“, dessen Text von ihm stammt. Er begründete 1813 den “Lu-
therhof” in Weimar. Der andere war, der einer wohlhabenden Kauf-
mannsfamilie entstammte, Karl Reinthaler (1794-1863) in Erfurt.

Im Jahre 1818 lernte Reinthaler Johannes Falk und den Lutherhof 
in Weimar persönlich kennen. Beeindruckt, diesem Beispiel folgend, 
gründete Reinthaler 1819 in Erfurt das “Martinsstift” im ehemaligen 
Augustinerkloster in welchem einst Martin Luther als Mönch lebte. 
Er nahm bedürftige Kinder beider Konfessionen auf. Zur Finanzie-
rung des Stifts, die er selbst aufbringen musste, brachte er unter an-
derem verschiedene Bücher im eigenen Verlag heraus. Karl Reintha-
ler war ein glühender Lutherverehrer. Er wollte auch die historische 
Lutherzelle im Augustinerkloster durch ein kleines reformationsge-
schichtliches Museum erweitern. Dazu brachte er eine bedeutende 
Sammlung von Urkunden und Schriften aus der Reformationszeit 
zusammen.

“treU SeInen kIndern den heIlIGen chrISt beScheert”
weil das aufstellen eines weihnachtsbaums erst seit dem 19. Jahrhundert praktiziert wird, konnte martin luther die-
se Sitte nicht kennen. aber warum gibt es darstellungen, die ihn im kreis seiner Familie unter dem christbaum zeigen?

1
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Im Martinsstift wurden alle Feste des Kirchenjahres, sämtliche va-
terländischen Feiertage (Erfurt gehörte damals zu Preußen) und alle 
Gedenktage zu Martin Luthers Leben und zur Reformation festlich 
begangen. Im Jahre 1843 erschien im Verlag des Martinsstifts ein 
Büchlein mit dem Titel “Adam und Christus oder der Christbaum in 
M. Luthers Kinderstube. Ein Weihnachtsbüchlein für alle Christen-
kinder von Karl Reinthaler mit fünf Stahlstichen und einer Hand-
schrift M. Luthers.”

Das Titelbild stammte von Carl August Schwerdgeburth und geht 
auf eine Idee von Karl Reinthaler zurück. Im Vorwort des Büchleins 
schreibt Reinthaler dazu folgendes: „Auf dem schönen Titelbild ist 
Luther selbst zu sehen, wie er in seiner großen Stube zu Wittenberg, 
die eben so treu, als alle Personen in derselben nach dem Leben, dar-
gestellt ist, seinen Kindern und Hausgenossen den heiligen Christ 
bescheert ...“ Das Büchlein erlebte mehrere Auflagen. Auch konnte 
das Titelbild separat und auch in einem größeren Format erworben 
werden. Das größere Format zeigte nun zusätzlich eine weitere, die 
eingangs erwähnte männliche Person (1). Hierbei dürfte es sich um 
Johannes Walter (1496-1570) handeln, den Kantor der reformato-
rischen Gemeinde- und Schulgesangs.

Der Ideengeber des Bildes dürfte damit sowohl auf die von ihm 
selbst gepflegte Zusammenstellung von Luthers Bibelversen mit 
dem Choralgesang anspielen, als auch auf die von Luther geforderte 
musikalische Bildung der Jugend. Dieses Bild hat dazu geführt, dass 
man annahm, Luther habe den Christbaum erfunden, was bis in die 
Gegenwart hinein kolportiert wurde. Es förderte die familiäre Weih-
nachtsfeier, auch kam es zu Luther-Spielen auf der Bühne, besonders 
an Schulen. Ferner entstanden im Laufe der Zeit zahlreiche ähn-
liche Bilder von anderen Künstlern. Das bekannteste dieser Bilder 
ist ein Holzstich von Gustav König (1808-1869). Ihn inspirierte das 
Schwerdgeburth Bild zu einer Bildgestaltung, die besonderen Bezug 
auf Luthers Brief an seinen vierjährigen Sohn Hans nimmt (2).

Sigrid Nagy
literatur
• Nagy, Sigrid: Wie Luther im 19. Jahrhundert
 zum Weihnachtsbaum kam.
 In: Jahrbuch für Volkskunde NF, Würzburg u. a. 2000, S. 11-50
• Nagy, Sigrid: Es wuchs ein Baum im Paradies.
 Wie Luther im 19. Jahrhundert zum Weihnachtsbaum kam.
 Weimar (Wartburg Verlag GmbH) 2003
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InterVIew

mISSchIen IS een andere Vorm Van kerkzIJn VoorStelbaar
het kerkelijk bureau. dat klinkt naar administratie en ledenlijsten. naar attestaties en formaliteiten. heel zakelijk 
dus en onpersoonlijk. achter al die lijsten en adresgegevens zit evenwel een hartelijke vrouw. al jarenlang geeft 
zij het kerkelijk bureau een uiterst menselijk gezicht. In dit interview laten wij haar aan het woord, die met grote 
zorgzaamheid en professionaliteit achter de schermen van onze kerk werkzaam is en daarbij de bescheidenheid in 
persoon is: annie wagenaar-Jonkman.

wanneer en om welke reden zijn jij en jouw man in 
duitsland komen wonen?

annie wagenaar: Mijn man en ik zijn in november 1986 naar 
Duitsland geëmigreerd. Wij komen beiden van een melkveehouderij, 
maar op beide bedrijven was geen plaats voor ons. En voor mijn man 
was het een grote wens, ook een melkveebedrijf te bewerken. Omdat al 
twee zussen van hem in Duitsland woonden, hebben wij hier ook rond-
gekeken en zijn toen in Lüdinghausen geland.

op welke wijze hebben jullie de nederlandse kerk in 
duitsland (nkid) leren kennen?
annie: Wij raakten door de familie van mijn 

man in aanraking met de NKiD. De beide families 
van zijn zussen bezochten de NKiD regelmatig en 
daardoor was het voor ons heel gemakkelijk om 
de weg daarheen te vinden. Het was eerst de kern 
Münster en wij zijn nu al sinds bijna 25 jaar hier 
in Schwei.

Jullie zijn in de loop van de jaren ook 
binnen duitsland verhuisd. daarmee 
verbonden was een verhuizing van de 
kern münster naar de kern Schwei. kun 
jij overeenkomsten en verschillen tussen 
beide kerngemeenten noemen?
annie: Misschien waren wij daar zelf schuldig 

aan (glimlacht), maar beide kernen waren heel 
kinderrijk! In de tijd dat wij in Lüdinghausen 
woonden en tot de kern Münster hoorden, werden 
onze vier oudste kinderen geboren, een zoon en 
drie dochters. Na onze verhuizing naar Elsfleth in Niedersachsen zou 
er nog een zoon bijkomen. Door mijn functies binnen de NKiD, toen-
malig kernraadslid in Münster en nu op het Kerkelijk Bureau, weet ik 
van andere kernen, dat een kern met veel kinderen een droom is! Het 
was voor onze kinderen altijd leuk, dat er ook andere kinderen in de 
kerk waren. Intussen zijn de kinderen allemaal volwassen en zijn mijn 
man en ik rijk gezegend met zeven kleinkinderen. In Münster was de 
kern breder gestrooid wat de beroepen aanging. Hier in Schwei heeft 
de agrarische sector de overhand.

al heel wat jaren ben jij nu het gezicht van het kerkelijk 
bureau van de nkid. wat heeft jou toentertijd bewogen, 
deze functie op je te nemen?
annie: In de kern Münster was ik dus enige tijd kernraadslid, de kin-

deren waren nog erg klein en de gewoonte was dat het altijd echtpa-
ren waren die in de kernraad zitting hadden. Dat was voor Lammert 
en mij erg onhandig. We moesten altijd een babysitter hebben, als er 
een vergadering was. Ik ging dan ook naar de KKR-vergaderingen. Dat 
was moeilijk omdat dat altijd een hele dag afwezigheid betekende. Wij 
konden dat slecht met het bedrijf en de familie combineren. Dus nadat 
onze tijd in de kernraad in Münster voorbij was, heb ik me bewust niet 
meer ter beschikking gesteld. Maar toen onze jongste naar de middel-
bare school ging, meende ik dat het niet verkeerd zou zijn, dat ik een of 
ander vrijwilligerswerk zou gaan doen. En toen kwam de oproep in de 
Schakel, dat er iemand voor het Kerkelijk Bureau gezocht werd. Dus 
heb ik daarop gereageerd. En sindsdien is dit mijn taak.

het werk op het kerkelijk bureau voltrekt zich groten-
deels achter de schermen. kun jij ons vertellen, waar-
uit jouw taken bestaan en waar wij jouw hand kunnen 
waarnemen?
annie: Het werk van het Kerkelijk Bureau houdt het volgende in: 

het bijhouden van de adressen, nieuwe adressen verwerken, oude 
adressen eruit nemen. De mutaties binnen de kerk bijhouden: ge-
boorte, doop, sterfgevallen. Het jaarverslag samenstellen uit de 
kopij van de dominees en de voorzitter, de layout ervan verzorgen, 
het geheel drukken en versturen. Dus ook die adressen bijhouden. 

Het verwerken van de antwoordbrieven van 
Kerkbalans. Het verwerken van de giften en 
het versturen van de Spendenbescheinigun-
gen. Telefoon beantwoorden. Het bezoeken 
van de KKR-vergaderingen. Het aanleggen/
wissen van e-mailadressen van NKiD-mede-
werk(st)ers.

In hoeverre kun jij jouw opleiding tot 
secretaresse en jouw voormalige 
baan binnen het secretariaat van een 
scholengemeenschap bij jouw werk 
op het kerkelijk bureau inbrengen?
annie: Ik was vroeger werkzaam op de 

Scholengemeenschap Zuidwest Friesland in 
Koudum. Daar heb ik wel het een en ander 
van meegenomen op mijn levensweg. Tele-
foneren was nooit zo’n grote liefhebberij van 
mij (lacht). Dat heb ik daar gelukkig wel ge-
leerd en dat is goed geweest voor mijn werk 

nu. Ook stelde ik daar de schoolkrant samen en drukte deze af. Dat 
was natuurlijk ook goed voor het maken van het jaarverslag voor 
de NKiD.

welke taken van het kerkelijk bureau vind je het 
leukst, om te doen? en welke het minst leuk?
annie: Het administratieve werk vind ik leuk om te doen. Maar 

de vergaderingen zullen nooit een hobby voor mij worden.

wat wens jij de nkid voor de toekomst toe?
annie: Wat ik de NKiD voor de toekomst toewens… Ik hoop, dat 

er meer jongere mensen de weg naar de NKiD vinden, want daar 
zie ik best wel een groot probleem. En ik hoop van harte, dat er op 
de een of andere manier toch nog genoeg geld in het laadje mag 
komen, zodat de NKiD nog een toekomst mag hebben. Misschien 
zullen bestaande structuren veranderd moeten worden. En mis-
schien is ook een andere vorm van Nederlandstalig kerkzijn in 
Duitsland voorstelbaar. Maar het zou toch mooi zijn om het geloof 
te kunnen blijven beleven in de moedertaal. Ik wens de leden van 
het moderamen en de kerkenraad, die zo vreselijk hun best doen 
voor de NKiD, veel succes bij al hun inzet. En ik bid God om Zijn 
zegen over al de gemeenteleden van onze kleine kerk.

Veel dank voor het fijne gesprek, annie!

Rens Dijkman Fo
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UIt het lIedboek

aan U behoort, o heer der heren

lied 978

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
‘t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Ook Sukkot in de traditie van de synagoge (loofhuttenfeest) heeft 
het vieren van de oogst als achtergrond. Zelf ben ik vanuit Ne-

derland vertrouwd met de dankdag voor gewas en arbeid (en in de 
plaatsen aan de kust is er ook expliciet de link met de visserij). Deze 
dankdag valt iets later (eerste woensdag van november). Een dag 
waarop er op een doordeweekse avond een kerkdienst was (en in 
sommige gevallen de jeugd ook vrij kreeg van school).

Als predikant heb ik dit gebruik altijd als bijzonder zinvol ervaren. 
Het is een moment dat het Evangelie wordt verbonden met het le-
ven en dat duidelijk is dat het geloof ook alles te maken heeft met de 
schepping. Het gaat niet alleen over de hemel, maar ook, en vooral 
over de aarde. Ik vermoed dat dit door veel mensen zo werd ervaren. 
Zeker in de beginjaren was het zo dat ik met dankdag altijd mensen 
in de kerk kreeg die anders nooit kwamen (behalve met oudjaars-
avond; ook zo’n moment waarop geloof en leven, hemel en aarde, bij 
elkaar komen). Waarschijnlijk speelde ergens toch ook wel dat oude 
besef van onze menselijke afhankelijkheid van het Heilige.

Een van de liederen die ik hierbij vind passen is Lied 978: “Aan U 
behoort, o Heer der heren”. De tekst is van Jan Wit (1914-1980) en 
herinnert aan Psalm 24, waarin de schepping centraal staat. Maar 
vooral is het een loflied op het leven. Het leven in en vanuit Gods 
schepping, genieten van de werkelijkheid die in alles herinnert aan 
God die de bron is van alles wat mooi is en goed. Het is des te meer 
bijzonder dat Jan Wit de werkelijkheid zo sprekend en sprankelend 

Ik schrijf dit artikel terwijl het oktober is en onlangs op veel plekken erntedankfest werd gevierd. het draait daar-
bij om de dankbaarheid vanwege de vruchten en de opbrengst van het land. die verbinding van de oogst met feest 
en geloof is al een oude traditie.

beschrijft, terwijl hij zelf als blindgeborene het nooit heeft kunnen 
zien, laat staan er visueel van kunnen genieten. Hij heeft van jongs 
af aan met deze handicap geleefd en de beperkingen hebben hem er 
niet van weerhouden theologie te gaan studeren in Utrecht en uitein-
delijk predikant te worden van de Waalse gemeente in zijn geboorte-
plaats Nijmegen.

Maar naast zijn predikantschap was Jan Wit vooral de dichter. Zo 
heeft hij in de jaren 50 en 60 intensief meegewerkt aan de totstand-
koming van de Nieuwe Psalmberijming en zijn er in die tijd ook veel 
(kerk)liederen ontstaan die zijn opgenomen in ons Liedboek. Wan-
neer we de teksten van Jan Wit goed bekijken dan valt het op dat het 
vol staat met verwijzingen naar ‘licht’ en naar ‘zien’ en dat het visue-
le, ondanks zijn blindheid, volop aan de orde komt.

De halmen en het graan, de bloemen en de vogels, de bergen en de 
meren, alles is ‘een gelijkenis van meer dan aards geheimenis’. Het be-
nadrukt de verbinding van de aarde met de Schepper en dat het leven 
doordrongen is van de aanwezigheid van God. Zoals gezegd: Het is een 
loflied op het leven en vooral op het leven dat zich afspeelt in hemels 
licht:

en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.

De nadruk op het zintuiglijke (de ogen en de oren), maar vooral ook 
op het hart om door de wereld te gaan, open voor de indrukken die 
ons aan God herinneren. En als je zo leeft, met een openheid naar de 
wereld om je heen, naar de schepping als spiegel van God, dan maakt 
het ons werkelijk gelukkig:

Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Ds. Jan Adriaanse

mISSchIen IS een andere Vorm Van kerkzIJn VoorStelbaar
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GeSchIedenIS Van een dUItS kerStlIed

Die tekstwijziging van Praetorius was het 
begin van een lange serie bewerkingen en 
aanvullingen van het lied. De vele couplet-
ten en de verschillende interpretaties van de 
Bijbeltekst door katholieken en protestan-
ten waren een voedingsbodem voor talrij-
ke tekstvarianten, het schaven aan de tekst 
ging letterlijk eeuwenlang door. Uiteindelijk 
draaide het verschil in katholieke en protes-
tantse uitleg van de tekst vooral om waar de 
beeldspraak nu precies naar verwees. Werd 
met de roos/bloem nu Maria of Jezus be-
doeld? De positie van Maria is in de originele 
katholieke tekst duidelijk: de roos stelt Ma-
ria voor, die nog weer een ‘blümlein’ (Jezus) 
voortbrengt. Aan het einde van het twee-
de couplet wordt nogmaals de maagdelijk-
heid van Maria benadrukt. Michael Praeto-
rius focust als protestant in het veranderde 
tweede couplet sterker op Jezus. Hij stelt het 
‘blümlein’ uit het eerste couplet gelijk met 
het ‘Röeßlein’ in het tweede, in beide geval-
len wordt verwezen naar Jezus.

er IS een rooS ontloken

De tekst van “Es ist ein Ros entsprun-
gen” ontstond in de 16e eeuw, de auteur 

is onbekend. De oudste druk van deze tekst 
staat in een gezangboek dat in 1599 in Keu-
len gedrukt werd. Het lied had maar liefst 
23 coupletten en het opschrift ‘Catholische 

Gesang’ (zie afbeelding ‘eerste druk oud-
ste tekst’). De eerste coupletten van de tekst 
verwijzen naar Jesaja 11:1, in de verdere 
coupletten wordt over de aankondiging van 
Jezus’ geboorte tot en met Driekoningen ver-
haald. Tien jaar na deze eerste druk, in 1609, 

ging een destijds bekende protestantse ba-
rok-componist, Michael Praetorius (1571-
1621), met het lied aan de slag. Hij maakte 
een vierstemmige kooruitvoering én veran-
derde de tekst van het tweede couplet.

Hierbij ter vergelijking de beide tekstvarianten naast elkaar (vet de wijzigingen):

oorspronkelijke tekst (ca. 1599, kath.) wijziging Michael Paetorius (1609, prot.)

1. Es ist ein Ros entsprungen 1. Es ist ein Roeß entsprungen
auß einer wurtzel zart aus einer Wurtzel zart
Als uns die alten sungen als uns die alten sungen
auß Jesse kam die art aus Jesse kam die art
und hat ein blümlein bracht und hat ein blümlein bracht
mitten in kaltem winter mitten im kalten Winter
wol zu der halben nacht. wol zu der halben Nacht.

2. Das Röselein das ich meine 2. Das Röeßlein das ich meine
Darvon Isaias sagt darvon Esaias sagt
Ist Maria die reine hat uns gebracht alleine
Die uns das blümlein hat bracht Mary die reine Magd
Auß Gottes ewigem raht aus Gottes ewgen raht
Hat sie ein Kindlein gboren hat sie ein Kind gebohren
Und blieben ein reine Magd. wol zu der halben Nacht.

Pas in de 19e eeuw verscheen het lied va-
ker in liedbundels, zowel katholieke als pro-
testantse. Dit kwam doordat het herontdekt 
werd door onderzoek naar volksliederen. 
Ook ontstond toen de Duitse tekstvariant die 
zich uiteindelijk handhaafde en nu in zowel 
protestantse als katholieke liedboeken is op-
genomen. Deze bestaat uit de twee couplet-
ten van Praetorius, aangevuld in 1844 met 
een derde couplet door de lutherse predikant 
Friedrich Layriz (1808-1859):

3. Das Röselein so kleine,
das duftet uns so süß,
Mit seinem hellen Scheine
vertreibts die Finsterniss.
Wahr Mensch und wahrer Gott;
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.

Layriz schreef overigens nog twee ande-
re coupletten, zodat het totaal op vijf kwam. 
Maar het bekendst en meest gezongen in het 

Duitse taalgebied is tegenwoordig de versie 
met de hierboven genoemde drie coupletten. 
Waar overigens na Praetorius’ tekstwijziging 
de 21 coupletten na de eerste twee gebleven 
zijn, is ongetwijfeld in de Duitse vaklitera-
tuur terug te vinden.

In het Nederlands is het lied eveneens in 
verschillende vertalingen bekend, met zo-
wel katholieke als protestantse varianten. 
In 1938 werd de protestantse versie als “Een 
roze, fris ontloken” in de Hervormde Ge-
zangbundel opgenomen. De tekst (zie afbeel-
ding op pagina 9) is een vertaling van Su-
zanna Maria van Woensel Kooy (1875-1934, 
evangeliste, dichteres en dirigente; eerste 
couplet) en Herman Pieter Schim van der 
Loeff (1837-1906, hervormd en later remon-
strants predikant; tweede couplet). De au-
teur/vertaler van het derde couplet is onbe-
kend, maar de tekst is duidelijk geënt op het 
derde Duitse couplet van Layriz. Een mo-
dernere vertaling uit 1973 van Jan Wit (1914-

eerste druk oudste tekst
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maar uit de stronk van Isaï schiet 
een telg op, een scheut van zijn
wortels komt tot bloei.
nbV, Jesaja 11:1
Und es wird ein reis hervorgehen 
aus dem Stamm Isais und ein zweig 
aus seiner wurzel Frucht bringen.
luther-bibel, Jesaja 11, 1

op verschillende plaatsen in de 
bijbel wordt gerefereerd aan de 
geboorte van Jezus. Veel kerstlie-
deren zijn weer ontstaan uit deze 
bijbelteksten. een van die liederen 
is “er is een roos ontloken”, een van 
oorsprong duits kerstlied.

In duitsland heet het “es ist ein ros 
entsprungen”. Inmiddels is het daar 
een bekend en populair kerstlied, dat 
ook door vele beroemde artiesten en 
koren is uitgevoerd. het had echter 
niet veel gescheeld, of het lied was 
in vergetelheid geraakt.
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GeSchIedenIS Van een dUItS kerStlIed

1980, predikant, dichter en hymnoloog) is 
verschenen in het Liedboek voor de Kerken 
(lied 132) en het nieuwe Liedboek uit 2013 
(lied 473) onder de naam “Er is een roos ont-
loken”.

De eerste katholieke Nederlandse verta-
ling, bekend als “Er is een roos ontsprongen”, 
is waarschijnlijk al in de 18e eeuw gemaakt 
en daarna nog diverse keren bewerkt en uit-
gebreid. De kunstenaar en dichter Luc. van 
Hoek (1910-1991) tekende voor de meest re-
cente katholieke vertaling (ca. 1930).

trivia
• “Es ist ein Ros entsprungen” werd behalve 

in het Nederlands ook in veel andere talen 
vertaald, o.a. in het Engels, Deens, Fries, 
Noors, Frans en Fins

• in het Nederlands bestaat nog een andere 
tekstvariant, “De witte vlokken zweven”. 
Dit lied werd in 1938 opgenomen in de be-
kende liedbundel “Kun je nog zingen, zing 
dan mee”. De auteur van deze tekst is Jo-
hannes Andreas Böhringer (1834-1911, 
dichter en Duits-Nederlands Luthers/
NH predikant). De tekst is wel een kerst-

lied, maar er is geen verwijzing meer naar 
de tekst uit Jesaja 11: ‘1. De witte vlokken 
zweven / Dooreen in veld en gaard / Ter-
wijl zij ‘t sneeuwkleed weven / De lijkwa’ 
voor deez’ aard / Toch kiemt daar stil en 
zacht / De bloem van ‘t nieuwe leven / Die 
lente’s adem wacht. // 2. Ons is een kind 
geboren / In ‘s werelds winternacht / Toen 
is ons ‘t lieflijkst gloren / Van ‘s hemels 
licht gebracht / Het straalt in ons gemoed 
/ Dat blij met d’eng’lenkoren / Den Vrede-
vorst begroet.’

• in de tijd van het nationaal-socialisme 
(1933-1945) werden in Duitsland diverse 
oorspronkelijke kerstliederen bewerkt tot 
teksten die niet meer Jezus, maar de ge-
wenste volksgemeenschap als thema had-
den. Deze aangepaste liederen klonken bij 
officiële gelegenheden wel, maar waren in 
de privésfeer niet populair. Van “Es ist ein 
Ros entsprungen” ontstonden in 1942 en 
1943 verschillende nazi-bewerkingen:

 de.wikipedia.org/wiki/
 Nationalsozialistischer_
 Weihnachtskult#
 Manipulierte_Weihnachtslieder

luisteren
• kooruitvoering:
 www.youtube.com/
 watch?v=07kz17D24sU
• uitvoering Nana Mouskouri
 (met alternatief derde couplet):
 www.youtube.com/
 watch?v=ZbSMjxVamxM
• uitvoering “De witte vlokken
 zweven” door Martine Bijl:
 www.youtube.com/
 watch?v=XsvDTrPMlWU

meer lezen?
• de oudste Duitse tekst:
 www.liederlexikon.de/lieder/
 es_ist_ein_ros_entsprungen/editiona
• vergelijking Duitse en Nederlandse ka-

tholieke en protestantse varianten van de 
tekst: nl.wikipedia.org/wiki/

 Es_ist_ein_Ros_entsprungen

Bronnen: o. a. Wikipedia.nl, Wikipedia.de, 
Liederlexikon.de, Liederenbank.nl

Marjolein Kranse

Voor wie geen smartphone of QR-codescanner heeft, staan de links naar deze sites op de website van de NKiD: www.nederlandse-kerk.deFo
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1. een roze, fris ontloken,
uit teeren wortel kwam,
want d’ oudheid had gesproken:
“zij bloeit uit Jesse’s stam”.
die heeft een bloem gebracht
al in de koude winter
te midden van de nacht.

2. die bloem van wond’re luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid’ op, toen door het duister
het licht der wereld brak.
toen is in stillen nacht
maria’s kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

3. die bloem, zo klein en teder,
met haren geur zo zoet,
brengt ons de zonne weder,
die ‘t duister wijken doet.
o Jezus, mens en God,
bij U is wel geborgen
ons aards en eeuwig lot.
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aan het eInd Van het Jaar

Het is een mooie traditie, op Oudejaarsavond naar de kerk te 
gaan, om, terugblikkend op het afgelopen jaar, God de dank 

uit te spreken voor al het goede, dat ons in dat 
jaar geschonken is. Ik ken dit gebruik al sinds 
mijn vroege kindheid. Maar hoe ga je met die 
traditie om, als je aan het eind van het jaar eer-
der teleurgesteld bent dan dankbaar? Als je 
aan het eind van het jaar de balans opmaakt en 
vaststelt, hoe bezwaarlijk alles was?

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar. Voor 
de wereld, maar misschien ook wel in ons persoonlijk leven. Daar-
aan mogen wij niet voorbij gaan. En toch is en blijft er ook nog zo-
veel goeds om dankbaar voor te zijn. Alleen al het feit dat wij be-
staan. Maar ook de kleine, schijnbaar gewone dingen van het leven 
zijn veel meer dan vanzelfsprekend. En zo mogen wij ook aan het 
eind van dit jaar God gerust onze dank uitspreken. “Dank U wel, 
lieve God, voor de zon en voor het water, dat ondanks de crisis toch 
maar ‘gewoon’ uit de kraan komt. Voor mijn gezondheid, een fijne 
vakantie of gewoon een boterham met pindakaas. Dat ik in staat 
was, dit of dat te kopen. Dat ik ervoer, dat u naar mij luisterde, 
wanneer ik bad. En voor de verhoring van een gebed.“

Dankzeggen aan God betekent een envelop met lofbetuigingen 
en verering naar God te sturen. Voor al het goede dat wij mogen 
ontvangen en ervaren. Maar de dankzegging heeft niet alleen te-
rugwerkende kracht. Zij heeft ook alles met de toekomst te maken. 
Want als wij eraan denken hoe goed God tot de dag van vandaag 
voor ons geweest is, kunnen wij Hem ook vertrouwen wanneer wij 
aan de toekomst denken. En dat is een grote troost en bemoediging 
in moeilijke tijden.

Dankzeggen is dus terugblikken en vooruitkijken tegelijk. Maar 
de dankzegging is ook diep verbonden met onze verantwoordelijk-
heid. Dat betekent, dat hetgeen ons ten goede komt, andere men-
sen niet mag schaden. Dat onze rijkdom niet de armoede van een 
ander tot gevolg heeft. En dat wij datgene, wat ons aan goeds ge-
schonken is, met anderen delen. Pas dan, wanneer wij ook uit han-
den geven van wat ons in handen gelegd werd, wordt dankzegging 
waar en krijgt zij kracht.

Aan het eind van dit jaar wens ik u van harte het drieluik van de 
dankzegging toe. En voor het nieuwe jaar bid ik u opnieuw veel re-
denen tot dankzegging!

Hartelijke groeten uit Hamburg van
Edward Remeyn Fo
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brIeF aan God colUmn

damIt der traUm wahr wIrd

met het oog op het Sinterklaasfeest en de kerstdagen 
spreken mensen jegens elkaar hun wensen uit. ook de 
86-jarige willemina ebbink uit otterndorf heeft dit jaar 
haar wensen geuit. zij heeft deze opgeschreven 
en in haar adventsbrief aan God geadresseerd.

Guter Herr im Himmel!

Was würde es Schöneres oder sogar Besseres für 
Jung und Alt in der Zukunft geben, als irgend-
wann in einer friedlichen Welt zu leben, wo 
alle für einander da wären. In einer Welt, wo 
kein Mensch eine Belohnung oder Geld da-
für verlangt, um jemandem in Not zu hel-
fen. Eine Welt, wo jeder Mensch ein Dach 
über seinem Kopf hätte. Wo niemand mehr 
bei Wind und Wetter auf der Straße über-
nachten müsste. Wenn jeder Mensch von 
seiner Brotscheibe abgeben würde! Wenn Tiere 
nicht mehr als Sachwert gelten würden. Der Villenreichtum mit gol-
denen Wasserhähnen Vergangenheit wäre, und damit der Pomp der 
Menschen verflösse.

Wo, himmlischer Vater, liegt wohl der Sinn des Lebens? Eben das 
zu erreichen, was niemals zu erreichen ist? Gleichheit und Brüder-
lichkeit? Ein Traum, der durch das Menschenego wohl niemals zu 
verwirklichen wäre.

Aber Gott sei Dank bist Du auf dem Weg zu uns. Wirst Du in einem 
Kind auf diese Erde kommen. Damit der Traum wahr wird.

Deine Willemina
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SK 2023-01 - Noord-Oost 1

SK 2023-01 - Noord-Oost 2

Onze eerstvolgende kerkdienst zal in het 
teken van Advent en de oecumene staan. 
Op 11 december, de derde zondag van Ad-
vent, hopen wij samen met de Duitse ge-
meente ter plaatse een meertalige dienst te 
vieren. U bent daartoe om 10.30 uur in de 
St.-Marien-Kirche te Balje uitgenodigd.

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman

In memorIam holkJe balStra
2 juli 1923 oudemirdum –
29 augustus 2022 oberndorf
In de regel bezocht ik haar op zondagoch-
tend. En wanneer ik dan afscheid nam om 
naar de kerkdienst in Balje te gaan, zei zij 
altijd tegen mij: “Doe de groeten van mij 
aan alle mensen in de kerk, die ik ken en 
die ik niet ken!” Tijdens de dienst op zon-
dag 4 september zou ik dat ook weer graag 
gedaan hebben. Maar op de maandag er-
aan voorafgaand, kreeg ik bericht van haar 
kleindochter dat oma in de vroege ochtend 
was overleden. Holkje Balstra was 99 jaar 
oud. En haar hart had 100 jaar geslagen, 
als je vanaf het prille begin rekent, aldus 
haar kleindochter Anja liefdevol.
Holkje werd geboren in een gezin waarin 
geloof, hoop en liefde woonden. Het geloof 
in God kreeg gestalte in woorden, maar 
ook in daden. Op wel heel bijzondere wijze 
tijdens de oorlog. Ten huize van de familie 
Balstra hebben vele onderduikers een gast-
vrij onderkomen gevonden en ook Holkje 
zette zich voor hen in, hetgeen ertoe leid-
de, dat tot voor kort steeds nog ontmoetin-
gen tussen Holkje en de betroffen families Fo
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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

Op weg naar de langste nacht van het jaar is 
het goed om de lichtende ogenblikken van 
de afgelopen zomer en vroege herfst in her-
innering te roepen. En net zoals wij in de 
Adventstijd lichtjes in en aan onze huizen 
aanbrengen, zo willen wij deze donkere tijd 
ook vergezeld doen gaan met de fleurige en 
bonte impressies van ons gemeenteleven in 
de afgelopen maanden. Aan die momen-
ten vol zon en warmte mogen wij ons in de 
steeds korter wordende dagen laven en te-
goed doen. En daarom zult u onder de kop-
jes van de verschillende kerngemeenten in 
de Regio Noord-Oost een aantal beeldende 
herinneringen van de Buitendagen, oecu-
mene en zomerdiensten aantreffen.
Met de lichtjes van Advent denken wij er-
aan terug hoe het Joodse volk eeuwen gele-
den hartstochtelijk uitkeek naar de komst 
van de beloofde Messias. Dat er een licht 
zou opgaan in een duistere wereld. En te-
gelijkertijd kijken wij met die lichtjes voor-
uit naar het komende Kerstfeest en de ge-
boorte van Jezus Christus. Hoezeer kijken 
wij juist ook vandaag de dag uit naar de 
Vrede waarvan de engelen in de velden van 
Bethlehem zingen.
Een gezegend Kerstfeest en alle goeds voor

het Nieuwe Jaar wenst u Rens Dijkman

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

11.12. 10.30 uur, Oecumenische Advents-
  viering, P. Johanna Flade en
  ds. Rens Dijkman

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

Op zondag vierden wij samen met de kern-
gemeente Hamburg onze Buitendag. En 
deze dag deed haar naam dan ook echt eer 
aan! Want voor en na de kerkdienst brach-
ten wij onder een blauwe hemel en stralen-
de zon heel wat gezellige uurtjes door in de 
tuin van het gemeentecentrum. Het thema 
van de dienst betrof de stoute schoenen van 
Naomi en Ruth. En met diezelfde schoenen 
aan onze voeten mochten wij vanuit Balje 
weer huiswaarts gaan. Om vol vertrouwen 
en moed onze levensweg voort te zetten.

kern balJe

reGIo noord-ooSt

plaatsvonden. Ook later zou Holkje steeds 
weer handen en voeten aan haar geloof ge-
ven. Zo zette zij zich jarenlang in voor het 
kerkelijk leven van de kerngemeente Balje 
alsook voor het Duitse Rode Kruis. En dat 
met een grote rust en bescheidenheid die 
haar zo eigen waren.
Na haar huwelijk en de geboorte van negen 
kinderen verhuisde het gezin Balstra in het 
begin van de zestiger jaren naar Duitsland. 
Hier bestond er voor het melkveehouder-
gezin meer kansen, het bedrijf uit te brei-
den. In Bülkau beleefde Holkje gelukki-
ge tijden. Naast haar werk als boerin nam 
zij de tijd om met de kinderen en later ook 
de kleinkinderen te vissen. En maar al te 
graag nam zij deel aan de thee- en koffie-
kransjes van de Hollanders in de buurt! 
Maar er was ook veel verdriet in het leven 
van Holkje. Door een tragisch ongeluk ver-
loren zij en haar man hun jongste zoon. 
En Holkje werd al vroeg weduwe. Zonder 
haar man aan haar zijde moest zij vervol-
gens de ziekte en het overlijden van twee 
dochters verwerken. In al die moeilijke le-
vensfasen was het geloof in God voor Holk-
je een onwrikbaar houvast. Zij putte troost 
en kracht uit de woorden van de bijbel en in 
haar gebeden. En hoe belangrijk was voor 
haar daarbij ook het gemeenteleven. Vanaf 
het begin van haar tijd in Duitsland, nam 
Holkje met haar man en kinderen actief 
aan het gemeenteleven van de kern Balje 
deel. Toen zij op grond van haar beperkte 
mobiliteit niet meer naar de kerk kon ko-
men, bleef zij via Schakel-Kontakt en de 
Nieuwsbrief met de kerk verbonden. Ook 
na haar verhuizing naar het verpleeghuis 
in Oberndorf.
In de laatste maanden werd Holkje steeds 
zwakker. Nadat de kinderen en kleinkinde-
ren afscheid genomen hadden, stierf Holk-
je op 29 augustus heel vredig. Tijdens de 
herdenkingsdienst op 13 september klon-
ken de troostrijke en veelbelovende woor-
den van Psalm 23. Zoals Holkje als rustend 
middelpunt van de familie in haar dage-
lijks gebed haar kinderen, klein- en achter-
kinderen aan God opdroeg, zo mogen wij 
haar nu voor eeuwig aan haar Herder toe-
vertrouwen.
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Holkje en achterkleindochter Nele
in het voorjaar van 2022

11



BILDER: SK 2023-01 – Noord-Oost 7

SK 2023-01 – Noord-Oost 8

Anna Beenen en de kinderen
van de kindernevendienst

Evangelisch-reformierte Kirche,
Ferdinandstraße 21, Hamburg

04.12. 11.00 uur, Oecumenische Advents-
  viering, P. Reiner Kuhn,
  P. Ellen Lambugini, P. Dr. Su-bin Lim
  en ds. Rens Dijkman
12.02. 13.00 uur, Dienst van Woord en
  Gebed, ds. Rens Dijkman

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

De zogenaamde Ratzeburgtag was een 
oecumenisch Highlight! Samen met de 
Ev.-reformierte gemeente en de Indonesi-
sche gemeente Perki vierden wij op zondag 
21 augustus aan de Ratzeburger See en on-
der een stralende zon kerkdienst. Op tast-
bare en zichtbare wijze stond de profeet 
Jona centraal. Na afloop werden er culinai-
re specialiteiten uit de verschillende lan-
den aangeboden. En bij het touwtrekken 
maten wij als gemeenten onze krachten.
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De dienst in oktober was dan weer een 
Heimspiel. Wij kwamen op 23 oktober bij 
elkaar in de Ev.-reformierte Kirche aan de 
Ferdinandstraße.
Op 4 december, de tweede zondag van Ad-
vent, hopen wij opnieuw oecumene te vie-
ren. Samen met de Ev.-reformierte, de In-

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirche,
Zehna

27.11. 10.30 uur, Adventviering, 
  ds. Rens Dijkman
12.03. 10.30 uur, Dienst van Woord en
  Tafel, ds. Rens Dijkman

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

Het was een bijzonder mooi idee van Ka-
thrin Giemsch uit Boizenburg, een oecu-
menische Erntedankdienst met de Duitse 
gemeente uit jaar woonplaats te organise-
ren. En zo kwamen wij op zondag 25 sep-
tember bij elkaar in de Kirche St. Marien 
van Boizenburg om God te danken voor 
al het goede dat wij mochten ontvangen. 
En om elkaar bij koffie en gebak, Soljanka 
en poffertjes, muziek en dans beter te le-
ren kennen. Anna Beenen zorgde ervoor 
dat ook de kinderen goed tot hun recht 
kwamen. Tijdens de kindernevendienst 
knutselde zij met de kinderen prachtige 
maiskolven.
Onze eerstvolgende dienst zal in het teken 
van Advent staan. Wij kijken er naar uit om 
op 27 november, de eerste zondag van Ad-
vent, om 10.30 uur bij elkaar te komen in 
het gemeentecentrum van de ev.-lutherse > 

kern zehna
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donesische en de Koreaanse gemeente kij-
ken wij uit naar het Kerstfeest. U bent op 
die dag om 10.00 uur van harte uitgeno-
digd in de Ev.-reformierte Kirche aan de 
Palmaille. De eerste dienst in het nieuwe 
jaar zaal plaatsvinden op zondag 12 febru-
ari. Deze dienst zal gehouden worden in de 
Ev.-reformierte Kirche aan de Ferdinand-
straße. De dienst begint om 13.00 uur.

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman

kern hambUrG
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> kerk te Zehna. U bent van harte welkom!
Met het oog op het nieuwe jaar kunt u al-
vast zondag 12 maart markeren. Tijdens de 
dienst op die dag hopen wij met elkaar het 
Avondmaal te vieren.

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman

Kathrin Giemsch en haar zoon Arjen
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Jan-Herman Marcus
op de nieuwe pianokruk

U bent van harte welkom aan de komen-
de kerkdiensten in de Casalissaal deel te 
nemen. Daartoe ontmoeten wij elkaar om 
14.00 uur op de derde zondag in de maand. 
Tijdens de eerstvolgende dienst op 18 de-
cember, de vierde zondag van Advent, zal 
de verwachting van het naderende Kerst-
feest centraal staan.
Op 21 december zal de traditionele Kerst-
zang gehouden worden. Wij hopen met el-
kaar bekende kerstliederen te zingen, naar 
feestelijke muziek te luisteren, een bijdra-
ge van de kinderen van de Nederlandse 
School te beleven en bovenal ons door de 
Kerstboodschap te laten inspireren! Na 
afloop wordt er ook voor het lijfelijke wel-
zijn gezorgd! U bent om 19.00 uur van har-
te welkom in de Französische Dom aan de 
Gendarmenmarkt!

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman

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

18.12. 14.00 uur, Adventsviering,
  ds. Rens Dijkman
15.01. 14.00 uur, Dienst van Woord en
  Gebed, ds. Rens Dijkman
19.02. 14.00 uur, Dienst van Woord en
  Water, ds. Rens Dijkman

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

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

Graag kijken wij terug op de kerkdiensten 
in de zomer- en herfstmaanden. Het was 
fijn om op een aantal zondagen ook gast-
predikanten te mogen begroeten. Zo gin-
gen Dr. Fernhout, theoloog Jan-Bart Alblas 
alsook ds. Hanneke Allewijn voor. Tijdens 
de dienst in augustus feliciteerden wij onze 
organist Jan-Herman Marcus met zijn 80e 
verjaardag. Als blijk van grote waardering 
voor zijn prachtig piano- en orgelspel werd 
hem door de gemeente een nieuwe piano-
kruk geschonken! Daarop zit en speelt het 
beter dan op een aantal op elkaar gestapel-
de stoelen, zoals wij deze na onze verhui-
zing naar de Casalissaal hanteerden! In-
tussen heeft Detlef Gaastra onze nieuwe 
kerkruimte trouwens prachtig aangekleed! 
Over de kansel hangt een antependium in 
de kleur van het kerkelijk jaar. En binnen-
kort hopen wij ook de liturgische tafel met 
een antependium en een kanselbijbel te 
mogen decoreren.

kern berlIJn
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brIeF Van de dr. reIJntJeS
doVenSchool

Tijdens de oecumenische en meertali-
ge kerkdienst die de kern Hamburg op 21 
augustus met de Ev.-reformierte gemeen-
te en de Indonesische gemeente PERKI in 
Ratzeburg vierde, werd gecollecteerd voor 
de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka. 
De collecte bracht maar liefst 700 Euro op! 
Daarnaast maakte de Ev.-reformierte Kir-
che nog een extra gift over. De oprichtster 
en voormalige directrice van de school, 
Tineke de Silva-Nijkamp, bedankte de ge-
meenten met onderstaande brief:

Dag lieve Rens,
Hartelijke dank voor je opbeurende mail. 
Ik zag het helemaal voor me hoe jullie af-
gelopen zondag de oecumenische dienst 
buiten konden vieren. Ik was er graag bij 
geweest! Zo fijn dat je verhaal over onze 
Dovenschool indruk wekte en dat resul-
teerde in een prachtige donatie. We zijn 
heel erg blij met de grote opbrengst van Fo
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onrust
Het zijn onrustige tijden. We worden, van-
uit Oekraïne, dagelijks geconfronteerd met 
berichten van verwoesting en slachtoffers. 
Al driekwart jaar blijft het geweld voortdu-
ren en het einde is nog niet in zicht. Velen 
zijn zwaar getroffen en op de vlucht gesla- >

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

reGIo weSt

de collecte en ook de grote opbrengst voor 
onze Dovenschool van de Ev. -reformier-
te Kirche in Hamburg. We voelen ons be-
voorrecht dat dit alles tot stand komt door 
de inzet van de Nederlandse Kerk in Duits-
land!
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Tineke en haar zoon Mudithe, de nieuwe
directeur van de Dr. Reijntjes Dovenschool

De situatie in Sri Lanka gaat met hele klei-
ne stapjes vooruit. De powercut is op dit 
moment nog 3 uur per dag, maar kan ook 
weer hoger worden. Verder kunnen we met 
een pas 20 liter benzine tanken per week 
voor de auto. Na 8 maanden kunnen we 
waarschijnlijk volgende week weer de eer-
ste gascylinder kopen. We zijn natuurlijk 
blij met elke vooruitgang hoe klein die ook 
is. Helaas gaan de elektriciteitskosten per 1 
sept. a.s. met 75 % stijgen.
Rens, zou jij namens de Dr. Reijntjes-
dovenschool in Sri Lanka alle Kerkge-
meenschappen in Duitsland, die voor de 
donaties voor onze Dovenschool hebben 
bijgedragen, heel erg hartelijk willen be-
danken voor hun inzet en “loving kind-
ness”, namens mij, de dove leerlingen en 
stafleden? We voelen ons verbonden met 
jullie allen.

Met hartelijke groeten en liefs,
Tineke de Silva-Nijkamp
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Predikant
Ds. Klaas Touwen

Zwaluwlaan 16, 6713 BE  Ede
Tel.: +31 6 429 569 12
E-mail: touwen@nederlandse-kerk.de
Kernenoverleg
René Blokker (scriba)
E-mail: zuid@nederlandse-kerk.de

reGIo zUId

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

04.12. 2e advent, Koelewijn
11.12. 3e advent, D. Meijvogel
18.12. 4e advent Ds. F.A. Slothouber
24.12. kerstnacht, N.N.
25.12. 1e Kerstdag, N.N.
26.12. 2e Kerstdag, N.N.

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

20.11. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
18.12. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
15.01. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse
19.02. 15.00 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Als gemeente van Jezus Christus komen 
we maandelijks bij elkaar en houden de lof-
zang gaande. En ook al is onze groep niet 
groot, de levendigheid en de diepgang van 
onze gesprekken is er niet minder om. We 
zijn dankbaar voor de gastvrijheid van de 
Evangelische Kirchengemeinde in Sürth. 
Ook de komende tijd hopen we elkaar op 
zondagmiddag weer te ontmoeten in en 
rond de Auferstehungskirche.

Ds. Jan Adriaanse

kern keUlen / bonn

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

18.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
15.01. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
19.02. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

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

Het Paul-Gerhardt-Haus was ook de afgelo-
pen tijd de plek waar we elkaar maandelijks 
ontmoetten en bijpraatten. Ook in de kern 
Düsseldorf ervaren we de kwetsbaarheid 
van het leven en de zorgen die daarmee sa-
menhangen. Brigitte Lich is na een lange en 
moeilijke periode van afnemende krachten 
op vrijdag 21 oktober overleden. We leven 
mee met Henny en wensen hem Gods onder-
steuning toe. In het volgende nummer van 
Schakel-Kontakt zal ik er meer over schrij-
ven. Met alle zorgen die er zijn zoeken we ge-
troost te worden door de eeuwenoude Woor-
den die juist in onze situatie van vandaag ook 
steeds weer nieuw kunnen zijn (Lied 274):
   
Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,

kern düSSeldorF

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

04.12. 2e advent, Dr. P. Verhagen
11.12. 3e advent, Dhr. P. Kruijt
18.12. 4e advent, Ds. MPD Barth
24.12. kerstnacht, 20.00 uur, D. Meijvogel
25.12. 1e Kerstdag, 10.30 uur, D. Meijvogel
26.12. 2e Kerstdag, 14.00 uur, D. Meijvogel
U vindt de actuele stand van zaken
op www.binnenvaartpastoraat.nl

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

kern de rUhr
dUISbUrG-rUhrort

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

11.12. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
08.01. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse
12.02. 10.30 uur, ds. Jan Adriaanse

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

De afgelopen tijd waren er weer onze ont-
moetingen in de St.-Johannes-Kapelle en in 
het gebouw van de ESG. In september was er 
de buitendag op onze vertrouwde plek in Da-
vensberg. We hopen dat we de komende tijd 
weer maandelijks bij elkaar kunnen komen 
en dat de belemmeringen van de afgelopen ja-
ren niet weer terugkeren. We wensen elkaar, 
in de vaak moeilijke omstandigheden van het 
leven, Gods kracht en ondersteuning toe.

Ds. Jan Adriaanse

kern münSter

St.-Secundus-Kirche,
Lindenstraße 20, Schwei

04.12. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
05.02. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse
26.03. 11.00 uur, ds. Jan Adriaanse

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

De buitendag op 28 augustus was een 
mooie ervaring. We waren met een flin-
ke groep bij elkaar in Elsfleth en kregen, 
naast een heerlijk buffet, een uitgebreide 
rondleiding op de boerderij van fam. Wa-
genaar. Heel veel dank voor de geweldige 
organisatie en de gastvrijheid! We hebben 
Tjitte Folkertsma bedankt voor zijn jaren-
lange inzet als kernraadslid en Wietske de 
Leeuw welkom geheten nu zij de plek van 
Tjitte inneemt.
Ook voor de komende tijd staan de dien-
sten in Schwei/Schweiburg weer gepland, 
hopelijk ook met de bijbehorende ontmoe-
ting in het Gemeindehaus die voor ons heel 
belangrijk is!

Ds. Jan Adriaanse

kern emS-weSer / SchweI
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kennismaking
Sinds augustus ben ik predikant van de > 

wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.   
Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
   Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Ds. Jan Adriaanse

> gen, anderen zijn gevlucht omdat ze zou-
den worden ingezet in een oorlog die ze 
nooit hebben gewild. We merken de zware 
economische gevolgen en maken ons zor-
gen over hoe het verder gaat, zeker met alle 
dreigementen over het inzetten van ver-
nietigingswapens. We bidden dat het daar 
niet toe zal leiden en hopen vurig dat het 
geweld stopt en dat er een spoedig einde 
komt aan deze waanzin.
Ook is het onrustig, weliswaar op een an-
dere manier, als het gaat over de toekomst 
van de NKiD. We zijn de afgelopen tijd op 
zoek geweest naar oplossingen zodat het 
Nederlandstalige kerkelijk leven ook in de 
toekomst kan blijven bestaan. Het is in-
middels wel duidelijk geworden dat een 
makkelijke oplossing niet zomaar voor-
handen is en ook op dat punt is er dus veel 
onzekerheid.
Daarnaast zijn er de laatste tijd in en rond 
de kerngemeenten in West veel zorgen. Elk 
huis heeft z’n kruis en dat is niet zozeer een 
dooddoener, maar vooral ook een werke-
lijkheid die het leven vaak ingrijpend be-
paalt. Het is moeilijk om de moed niet te 
verliezen wanneer er tegenslag op tegen-
slag komt. Ik hoop dat, met alle vragen 
en teleurstellingen die er vaak zijn, we het 
zicht op God niet kwijtraken en dat, dwars 
door alles heen, Hij de bodem vormt van 
ons bestaan.
“God, geef mij rust om te accepteren wat 
ik niet kan veranderen, moed om te ver-
anderen wat ik kan en de wijsheid om het 
verschil daartussen te zien.”

Ds. Jan Adriaanse
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Derde zondag van de maand, 11.30 uur,
Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstraße 11

20.12. 17.30 uur, Kerstviering met aan-
  sluitend een kerstmaaltijd in de kerk

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

Gesprekskring 
Op zaterdagavonden bij Lous Schimmel-
penninck, Menzingerstraße 20a. Om 18.00 
uur beginnen we met een eenvoudige 
broodmaaltijd, tegen 20.00 uur ronden we 
af: 7 januari, 11 februari, 11 maart.

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

Stuttgart-Hedelfingen
18.12. AK, 18.00 uur, Kerstviering

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

Gesprekskring
Op dinsdagavonden bij Maria Herre, Ma-
hatma Ghandistraße 2. Om 19.00 begin-
nen we met een eenvoudige broodmaaltijd, 
tegen 21.00 uur ronden we af: 7 februari, 
7 maart.

kern StUttGart

29.01. Dromen van een gezamenlijke 
kerk – Oecumenische Bijbelzondag 

Over onze confessionele en nationale gren-
zen heen zullen we, met de gemeenten rond 
de Mühlburger Tor, samen de Oecumeni-
sche Bijbelzondag vieren. De dienst wordt 
gehouden in de Christuskirche op zondag 29 
januari 2022 om 10.00 uur. Eindelijk weer 
een dienst met ook een Nederlands accent in 
Karlsruhe. De Oecumenische Bijbelzondag 
wordt in brede kring voorbereid: protestants, 
rooms- en oud-katholiek, luthers. Ds. Susan-
ne Labsch is onze gastvrouwe, ds. Klaas Tou-
wen zal de preek houden (in het Duits). De le-
zing is Handelingen 27,13-38, met als thema: 
‘Zwischen Schiffbruch und Aufbruch’. Dus 
over de kerk die op de klippen loopt, schip-
breuk lijdt, strandt, en daarna vernieuwd 
verder trekt. We hopen niet alleen bekenden 
te ontmoeten maar ook andere Nederlanders 
die in dit deel van de stad thuis zijn geraakt 
in de Duitse gemeenten en parochies.

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

Henny Kampe,
E-mail: hk.karlsruhe@nederlandse-kerk.de

Gesprekskring
Op woensdagochtenden bij Janie de Boer, 
Dekan Hofheinzstraße 26. Van 10.00 tot 
11.30 uur met koffie en iets lekkers: 8 fe-
bruari, 8 maart.

kern karlSrUhe

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

04.12. 11.30 uur, Ries Maaswinkel
24.12. Op Heiligabend, maar al vroeg, ’s mid-
dags om 16.00 uur, hebben we onze Kerstvie-
ring, de plaats wordt nader bekend gemaakt.
05.02. 17.00 uur ’s Avonds! Let op de af-
wijkende tijd! De vijfde zondag na Epifanie, 
voorganger is ds. Klaas Touwen. Laten we 
deze dienst afsluiten met een gezamenlijke 
maaltijd. Dat is een mooie manier om el-
kaar te ontmoeten, zo bleek ons in oktober 
toen we ook met een fijne groep (het dubbele 
van het aantal kerkbezoekers van de maand 
daarvoor) samen een maaltijd genoten. Zul-
ke positieve ervaringen hebben we nodig om 
de kern Frankfurt weer bij elkaar te brengen 
en op te bouwen. Ziet u gelegenheid om aan 
de maaltijd bij te dragen, meld u dan meteen 
even via: touwen@nederlandse-kerk.de
05.03. 11.30 uur Het is zondag Oculi = ‘Mijn 
ogen zijn gevestigd op God of die mij redt’ 
(Psalm 25,15vv), de derde zondag in de Veer-
tigdagentijd, voorganger is ds. Klaas Touwen.

Jan-Willem de Bruijn
Tel.: 01522 4550956

E-mail: frankfurt@nederlandse-kerk.de 
E-mail: debruijn.janwillem@gmail.com

kern FrankFUrt

> Nederlandse Kerk in Zuid-Duitsland. Ik 
dank u voor de hartelijke ontvangst in de 
verschillende kernen, in het bijzonder voor 
de mooie intrededienst waarin ik door ds. 
Jan Adriaanse aan de kerk in Zuid ben ver-
bonden. 
Inmiddels tekenen zich de eerste maten af 
van een ritme in mijn werk. Op de eerste 
zondag van de maand zullen er diensten 
zijn in Frankfurt en Stuttgart (Hedelfin-
gen), op de tweede zondag van de maand is 
er dienst in München. In de dagen daarom-
heen maak ik een vaste toer. Eerst ben ik 
een paar dagen in de regio van Frankfurt 
om huisbezoeken te brengen. Dan reis ik 
door naar Filderstadt om vandaar uit huis-
bezoeken te brengen en gesprekskringen te 
geven in Stuttgart en Karlsruhe. Tenslot-
te verblijf ik nog een poosje in München. 
Daarna ben ik weer twintig dagen thuis en 
bereid de volgende toer weer voor: schrij-
ven voor dit kerkblad, (beeld)bellen, de 
diensten en kringen voorbereiden, verga-
deren.
Er zijn uitzonderingen. In december verhui-
zen mijn vrouw en ik naar Ede. Dan zal ik 
niet in het begin van de maand, maar juist 
in de week voor Kerst in Duitsland zijn. Op 
Nieuwjaarsdag is er geen dienst, dat zal nie-
mand verrassen. Er is dus een regel, maar 
soms wijken we daarvan af. En dit is de af-
spraak: als het nodig is, bijvoorbeeld bij een 
uitvaart, stap ik in de trein en kom.    
Het belangrijkste is dat wij elkaar leren 
kennen. Ik leg de nadruk op huisbezoek: 
het onderhouden van oude banden die in 
coronatijd wat losser zijn geraakt en het 
leggen van nieuwe contacten. Schroom niet 
mij te benaderen! U bewijst het gemeente-
leven er juist een dienst mee als u contact 
opneemt. Ook omdat ik uw e-mailadressen 
en telefoonnummers (Datenschutzgesetz!) 
niet zomaar kan vinden.
Vanaf december wonen wij in Ede, in de 
buurt van onze kinderen. We zijn er heel 
blij mee dat we die stap maken. Mijn con-
tactgegevens zijn dan zoals vermeld op pa-
gina 14.

Gesprekskringen in Stuttgart, 
karlsruhe en münchen
We zoeken gelegenheid om elkaar te ont-
moeten en geloof met elkaar te delen. Ge-
loof niet als het voor waar houden van 
bepaalde onwaarschijnlijkheden, maar 
geloof als levenshouding. Je hebt het niet 
gewassen en gestreken in de kast liggen, 
maar je doet geloof op. Ook aan mooie ge-
sprekken. In onze gesprekskringen hebben 
we het wel over de Bijbel, maar het nadeel 
van de Bijbel is dat sommigen er veel van 
‘weten’, terwijl het voor anderen een wat 
ontoegankelijk boek blijft. 
Daarom staat in elke bijeenkomst één lied 

uit het liedboek centraal. Een lied is als 
een maggiblokje, een concentraat van ge-
loofsbeleving. Het raakt meteen aan je ei-
gen vragen, hoop en wanhoop, vertrouwen 
en verdriet, aan vreugde ook. Dat ene lied 
beluisteren we, we hebben de tekst ervan 
voor ons liggen, en het vult zich met bete-
kenis. Bijvoorbeeld doordat we het kennen 
van bijzondere gelegenheden. Of omdat het 
een zinswending heeft die ons aanspreekt 
of tegenstaat.
Voorlopig kunnen we vooruit. Het liedboek 
telt meer dan 1000 bekende en onbekende 
liederen. Zie voor de data onder de betref-
fende kernen.

kerstvieringen
In de afgelopen jaren zijn door de pande-
mie onze Kerstvieringen in de verdruk-
king gekomen. We hopen dit jaar weer met 
elkaar Kerst te vieren. Dat doen we op een 
wijze die past bij onze kerk, waarin geloof, 
cultuur en taal een bijzondere drie-een-
heid vormen! Dus ook toegankelijk voor 
Nederlanders en Vlamingen uit een veel 
bredere kring dan enkel onze kerkelijke 
bekenden. Met oude en nieuwe kerstlie-
deren, een kerstverhaal over een herders-
jongen of een oude schoenlapper, kaarsen 
en gebeden, het Kerstevangelie, een mooie 
kerstmaaltijd.
In iedere kern zal het weer anders zijn. 
Leest u daar verder.
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kerStPUzzel

Hoe vaak heb jij het verhaal van de geboorte van Jezus al 
gehoord? Vast al heel vaak, ieder jaar in de kerk en mis-

schien op school wordt het tenslotte opnieuw verteld. Dan heb je 
vast geen moeite met het maken van deze kerstpuzzel, kijk maar 
eens of je alle antwoorden kunt invullen! Nog een tip voor je be-
gint: lees eerst alle vragen even door, ze zijn namelijk door el-
kaar gehusseld en staan dus niet in de volgorde van het verhaal. 
Veel succes en plezier!

 1 Het verhaal over Jezus’ geboorte staat in het ... (2 woorden)
 2 Feest van Jezus’ geboorte
 3 Waar zijn moeder Jezus na zijn geboorte in legde
 4 Plaats waar Jezus geboren werd
 5 Waar de bezoekers aan Jezus vandaan kwamen
 6 Werd Jezus geboren in het ziekenhuis? Nee, in een …
 7 Woonplaats van Jozef en Maria
 8 Hoe de verre bezoekers Jezus’ geboorteplaats vonden:
  door het volgen van de ...
 9 Moeder van Jezus
 10 Wie zongen na Jezus’ geboorte
 11 Waar Jezus na zijn geboorte in gewikkeld werd
 12 Jezus’ geboorteplaats wordt in de Bijbel omschreven
  als de stad van …
 13 Wie door bijzonder gezang het eerst van Jezus’
  geboorte hoorden

 14 Beroep van Maria’s verloofde Jozef
 15 Dieren in de stal: de os en de …
 16 Wie Jezus ook kwamen bezoeken
 17 Het boek waar alle verhalen over Jezus in staan
 18 Wie het eerst van Jezus’ geboorte hoorden,
  waren bezig met het hoeden van hun ...
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