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Beste lezers,
als je even niet oplet, zijn er zo drie 

maanden voorbij, voor u ligt alweer een 
nieuwe Schakel. Die is gevuld met tamelijk 
uiteenlopende bijdragen – om maar eens 
een paar heel verschillende dingen te noe-
men: mooie wensen voor dit jaar van Ed-
ward Remeyn, de toelichting op een prach-
tige psalm door Jan Adriaanse, een kijkje 
in de menselijke natuur in de brief die Wil-
lemina Ebbink deze keer aan God schreef. 

Verder hield Klaas Touwen met Pfarrerin Susanne Labsch uit Karls-
ruhe een interview, waarin oecumene de boventoon voert. Ook ont-
vingen we een bijzondere bijdrage uit Hamburg, over de herdenking 
van de omgekomen mannen uit Putten, ieder jaar in Neuengamme. 
Natuurlijk krijgt u zoals gebruikelijk ook de kernberichten en het 
laatste nieuws omtrent de situatie van de NKiD; Rob Maris 
heeft hierover niet alleen als voorzitter van het modera-
men, maar ook op persoonlijke titel een en ander aan 
het papier (c.q. het computerscherm) toevertrouwd. 
En laat ik – last but not least – vooral niet vergeten 
dat de Lijdenstijd en Pasen er weer aankomen. De 
meditatie van Rens Dijkman over Judas Iskariot en 
de bijdrage van Sigrid Nagy over de passiebloem pas-
sen hier perfect bij.

Zoekend naar de paraplu boven al deze teksten (ik schrijf deze in-
leiding altijd pas als Schakel-Kontakt vrijwel helemaal klaar is), 
kwam bij mij vooral de vraag: waar gaat het om in ons geloof, in ons 
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kerk-zijn als Nederlandse Kerk in Duitsland? Om heel verschillende 
dingen, dat blijkt. Iedereen legt al zoekende ten slotte eigen accen-
ten. En toch past alles binnen de kerk en het geloof dat we delen, en 
het voorbeeld dat we daarbij volgen.

Op zoek naar een mooie tekst om dit redactioneel commentaar 
mee af te sluiten, kwam ik uit bij Toon Hermans. Vorig jaar kocht ik 
voor het eerst de scheurkalender met zijn teksten. Ik vond ze zo leuk, 
toepasselijk, grappig, creatief, dat ik daar dit jaar een vervolg aan ge-
geven heb. De kalender van 2023 levert voor Pasen niet zo’n passen-
de tekst op, maar op internet vond ik wel een mooie. Niet zo zeer over 
Pasen, wel uitnodigend om even over na te denken, Toon kon het zo 
fraai verwoorden:

jeZUS

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek

‘k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte
‘k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek

‘k zou willen weten of hij appels at of noten
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond

hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond

en hoe hij sliep en hoe hij heeft ontbeten
en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
en of hij weleens met de deuren heeft gesmeten
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon

de Man van Nazareth

Alle goeds, graag tot de volgende Schakel!
Hartelijke groet, Marjolein Kranse
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Het was nacht. Met deze indringende woorden laat de evange-
list Johannes Judas op weg gaan. Zijn gang gaan. Het is aan het 

eind van de avond, de maaltijd is nog niet ten einde, maar Judas gaat 
de nacht in. Hij zal Jezus in de nacht verraden. Op zijn weg naar de 
hof van Gestsemane is het duister. En in die duisternis zal hij Jezus 
met een kus aan de hogepriesters overleveren. Het is nacht. En nacht 
zal het blijven in zijn leven. Op zijn weg, de hof van Getsemane uit, 
is het aardedonker. En door heel de kerkgeschiedenis heen, zal zijn 
spoor zwart blijven.

Judas. Aan zijn naam kleeft verraad. Zozeer, dat het in Duitsland 
verboden is om een kind de naam Judas te geven. Judas. Verant-
woordelijk voor de dood van Jezus. Verrader. Dader. En toch. Hoe-
zeer ook slachtoffer. Tragische gestalte bij uitstek. Want in de theo-
logie schijnt hij enerzijds deel uit te maken van Jezus’ verzoenend 
sterven. En anderzijds schrijven Marcus, Matteüs en Lucas dat het 
beter geweest zou zijn wanneer hij, Judas, maar niet geboren was. 
Duistere woorden. Die Judas dan nog waar zal maken ook, wanneer 
hij zich, volgens Matteüs, aan een boom ophangt.

Judas. Verrader. Terugwerkend wordt hij bij zijn roeping tot discipel 
reeds als zodanig benoemd. En terwijl Marcus hem nog als penning-
meester omschrijft, laat Matteüs hem later voor zijn verraad betalen. 
Johannes noemt hem tenslotte gewoonweg een dief. En aan het eind 
mag er dan nog zoveel berouw bij Judas zijn, hij zal als verrader ge-
stigmatiseerd blijven. Ik heb ten diepste medelijden met Judas.

Geen ander mens wordt in de Bijbel zoveel onrecht aangedaan als 
Judas, schrijft Eugen Drewermann. En hij vraagt zich af wie Judas 
werkelijk geweest is. Niet in historische zin. Want die vraag is bij de 
theologische duidingslaag bijna onmogelijk te beantwoorden. Maar 
op een wijze die hem herkenbaar maakt. Als een mens als wij. Wat 
zou Judas ertoe bewogen hebben, Jezus te verraden? Hem over te 
leveren? Alle Bijbelse beschrijvingen zijn duiding achteraf. Maar om 
een mens werkelijk te kunnen begrijpen, zouden wij aan het begin 
van de daad moeten staan.

Volgens een in 1976 gevonden en als apocrief geschrift beschouwd 
‘Evangelie naar Judas’, zou Judas door Jezus zelf met klem gevraagd 
zijn, hem te verraden. Met het doel, hem te bevrijden van de stoffe-
lijke wereld. Tot een hogere wezensvorm. Deze zeer wereldvreemde 
gedachte heerste er in een christelijke sekte aan het eind van de eer-
ste eeuw. Een veel serieuzer verklaring legt verbinding tussen Judas’ 
politieke verwachtingen en Jezus’ optreden. Judas zou de hoop ge-
koesterd hebben, dat Jezus als Messias zijn volk van de Romeinen zou 
bevrijden. Toen Jezus aan die verwachtingen niet voldeed, zou Judas 
teleurgesteld geweest zijn. Zodanig, dat hij Jezus met zijn verraad ten 
diepste uitgedaagd zou hebben, zichzelf op het cruciale ogenblik als 
de ware Messias te openbaren. Deze gedachte van Walter Jens heeft 
als draaiboek voor de film ‘Judas und Jesus’ uit 2004 gediend en is 
opgenomen in de zogenaamde ‘Verdedigingsrede van Judas’, die de 
acteur Ben Becker in verschillende theaters voorgedragen heeft.

Wie is Judas? Een ten diepste teleurgesteld mens? Een mens, die 
zich in zijn Messiaanse hoop door Jezus verraden voelt? En die na 
zijn verraad moet vaststellen, dat zijn hoogste verwachtingen toch 
niet uitkomen? Wordt Judas misschien daarin voor ons herkenbaar, 
dat ook wij in ons geloofsleven teleurgesteld zijn? En God het aller-
liefst tot zijn bestaan, tot zijn ingrijpen zouden willen uitdagen?

Eugen Drewermann brengt nog een andere insteek ter sprake. Hij 
ziet Judas in een verscheurende tweestrijd. Aan de ene kant herkent 
hij in Jezus’ leven de diepste waarheid van God. Maar aan de andere 
kant ziet hij ook het gelijk van de hogepriesters, die de eeuwenoude 
wet hoog en in ere houden. Judas in een diepe tweestrijd. En mis-
schien is ook die tweestrijd herkenbaar. Waar staan wij, wanneer het 
gaat om orthodoxie en vrijheid? Om de orde van de structuren en de 
anarchie van het hart? Judas kan geen keuze maken. Maar allicht 
kan hij Jezus en de hogepriesters met elkaar in gesprek brengen. In 
een verhelderend gesprek!

Is de kus van Judas misschien de wijze waarop hij Jezus aan de ho-
gepriesters, als mogelijke vriendschappelijke gesprekspartners, uit-
levert? Jezus zou zich als vanzelfsprekend kunnen verdedigen. En de 
hogepriesters zouden natuurlijk inzien, dat Jezus’ bevrijdende weg 
uiteindelijk de wet kan dienen! Jezus op zijn beurt zou de hogepries-
ters gaan waarderen als eerlijke, godvrezende mensen. En zo zouden 
beide partijen met elkaar verenigd kunnen worden.

Maar Judas komt bedrogen uit. En wanneer Jezus geen gespreks-
partner wordt, maar gearresteerd om ter dood veroordeeld te wor-
den, lijkt alles voorbij te zijn. Dan lijkt ook voor Judas zijn eigen 
dood de enige weg te zijn. Matteüs bericht, hoe hij eerst nog de ho-
gepriesters zijn loon, 30 zilverstukken, voor de voeten gooit. Dat laat 
de hogepriesters evenwel allemaal koud. Het zal hen allemaal een 
zorg zijn. Maar hoezeer zou het hen als hogepriesters een zorg moe-
ten zijn! Hoezeer zou een vertwijfeld mens als Judas hen een zorg 
moeten zijn! Judas wordt volslagen in de steek gelaten. Hij gaat zijn 
doodlopende weg alleen. Judas sterft een eenzame dood vóór Jezus’ 
dood aan het kruis. En alsof het niet nog nacht genoeg is, zelfs hier, 
bij deze daad vol berouw en vertwijfeling, krijgt Judas ook nog eens 
een trap na, wanneer dogmatisch beweerd wordt, dat Judas’ suïcide 
een doodzonde zou zijn. En dat Judas eigenlijke zonde daarin zou 
bestaan, dat hij uiteindelijk niet in Gods vergeving zou geloven. Hoe 
onbarmhartig kan het oordeel van mensen zijn.

In de film ‘Judas und Jesus’ halen twee discipelen Judas’ lichaam 
van de boom en bedden dit in een graf. Jezus zou dit gewild heb-
ben, zeggen zij tegen elkaar. Zij hebben het begrepen. Jezus zou dit 
gewild hebben. Er bestaat een genadige legende die vertelt hoe Je-
zus na zijn sterven in het diepste dodenrijk afdaalt en als eerste aan 
Judas het evangelie van Gods barmhartigheid verkondigt. De bood-
schap dat er niets is wat ons kan scheiden van 
Gods liefde!

Maar het meest troostrijk vind ik nog hoe 
de evangelist Johannes zelf Gods einde-
loze barmhartigheid verkondigt. Ook 
voor Judas. Het is aan het eind van de 
avond. De maaltijd is nog niet ten 
einde. Het is vlak voordat Judas 
de nacht in gaat. Als in een kor-
te randnotitie vermeldt Johan-
nes, hoe Jezus Judas een stuk 
brood aanreikt. En hoe Judas dat 
stuk brood aanneemt. Ook voor hem mag 
deze nacht het begin van een nieuwe mor-
gen worden.

Rens Dijkman

jUdaS ISkarIot
jezus doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan judas, de zoon van Simon Iskariot.
judas nam het brood aan en ging meteen weg. het was nacht. johannes 13, 18b-30
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Zoals bekend verkeert de NKiD in zwaar weer vanwege de afbouw van 
de subsidie van de EKD. Een goed moment om eens van de appel-

boom te spreken die Luther zou planten – zelfs als hij zou weten dat de 
volgende dag de ondergang van de aardbol zou zijn. Nu is het natuur-
lijk de vraag of hij dat werkelijk gezegd zou hebben. Met spreuken van 
Einstein (en daar zijn er vrij veel van) is het enigszins vergelijkbaar, of-
schoon hij bijna een tijdgenoot van ons was. Wellicht komt bij u nu de ge-
dachte op: ondergang ... gaat het hier écht over de NKiD?

Het grote verschil met de ondergang bij Luther en bij ons is: hij zou 
zich erop verheugen en wij niet. En ook in het afgelopen jaar is dit laatste 
bij ons duidelijk geworden, bijvoorbeeld op de zomervergadering van de 
kerkenraad. En ik vind het ook heel goed om de blijken van hoop op een 
bestendige toekomst van de NKiD niet te frustreren, want dat zou tegen 
het gezegde ingaan dat beweert dat wie niet vecht, al verloren heeft.

In mijn optiek zouden we bij de ‘ondergang’ alleen dan een appelboom-
pje planten, als de NKiD echt overbodig wordt (dat is nu nog niet vast 
te stellen). Want dan kun je zeggen: vele tientallen jaren heeft de NKiD 
een echt nuttige taak gehad. Al was het alleen maar omdat er niet weini-
gen waren, die een dikke honderd jaar geleden naar het prospererende 
Ruhrgebied trokken. Vooral denk ik ook aan de velen, die na de Twee-
de Wereldoorlog om zeer uiteenlopende redenen in Duitsland geble-
ven zijn. Bijvoorbeeld zich terug in Nederland niet welkom te voelen. Je 
praat dan over enkele tientallen jaren erna, dat de NKiD een zeer nutti-
ge functie vervulde (zoals het appelboompje van Luther frappanterwijze 
een rolletje speelde bij de wederopbouw van Duitsland). Ikzelf heb de 
laatste jaren voor de eeuwwisseling een duidelijk begin van een vermin-
derde betrokkenheid bij de NKiD ervaren. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
samenvoeging destijds van de preekplaatsen Keulen en Bonn. Dat leid-
de onherroepelijk tot een versterking van de neergang omdat afstanden 
voor gemeenteleden groter werden.

Dat de NKiD nu en in de toekomst (kwantitatief) veel minder 
‘behoeften’ bevredigt dan in de vorige eeuw het geval was, staat 
als een paal boven water denk ik. Nog los van de doorgaande af-
name van het aantal leden van kerkgenootschappen. Omdat hoe 
dan ook vaststaat dat we kleinere broodjes zullen moeten bakken 
(oftewel: minder appels kunnen plukken), ontkomen we niet aan 
een afslankingskuur (zie “Uit het moderamen”). Met het boven-
staande wil ik laten zien dat we dit op een positieve manier moe-
ten kunnen (leren) zien. Dat is wellicht ook de enige mogelijkheid 
als we niet meer de financiële mogelijkheden zullen hebben om 
drie (deeltijd)predikanten te onderhouden. En het mag ook niet 
zo zijn dat reistijden van predikanten toenemen als ze met min-
der hetzelfde aantal kernen moeten behappen. Maar een en an-
der neemt niet weg, dat we – wellicht via een goed gesprek met de 
EKD – kunnen nastreven dat in de komende jaren een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de NKiD 
wordt genomen. Dusdanig, dat beide partijen – met een kerkelijk 
woord – belijden, de kerk niet af te breken op plekken waar de 
behoefte blijft bestaan. Dat belijden zou dan ook inhouden, dat 
in de overgang van 2026 naar 2027 niet a priori plotseling van 
150.000 naar nul euro gegaan wordt, maar dit min of meer tus-
sentijds geëvalueerd wordt.

Aangezien we niet weten “wat de toekomst brengen moge”, lijkt 
me dit een passend slot voor deze gedachten. Dit verbind ik met 
de wens, vanaf dit jaar eindelijk eens een ‘normaal’ jaar te hebben 
waarin weer van alles mogelijk is en normaliteit zich bestendigt.

Rob Maris
N.B. Rob Maris spreekt in deze column
niet namens het moderamen, maar verwoordt eigen gedachten 
met betrekking tot de toekomst van de NKiD.

Wat het appelboompje
           Van lUther
                           met de nkId
                     Van doen heeft

Wenn ich wüsste,
das morgen
der jüngste tag wäre,
würde ich heute noch
ein apfelbäumchen pflanzen.

citaat toegeschreven
aan martin luther
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UIt het moderamencolUmn

QUo VadIS 2023

Het was inmiddels al halverwege januari, 
toen een oud-collega mij nog een gelukkig 

nieuwjaar toewenste. Dat is laat, maar mag vol-
gens Knigge nog wel. En is het uiteindelijk niet 
zo dat een goede wens nooit te vaak of te laat uit-
gesproken kan worden? Iemand het goede toe-
wensen mag toch eigenlijk altijd?

Een gelukkig nieuwjaar. Hoe vaak is deze wens 
wel al niet uitgesproken, dacht ik bij mijzelf. In 
de hele wereld. Door politici, gewone burgers, 
door despoten ook. En dat jaren achtereen! Ook 
vorig jaar. Terwijl het jaar, dat toen kwam, een 
verschrikkelijke oorlog met zich meebracht. En 
voor veel mensen niet gelukkig werd. Misschien 
ligt er ook achter u een jaar, dat niet het geluk 
bracht waarop u gehoopt had. Of waarin geheel 
onverwachts het bestaande geluk doorbroken 
werd. Verdriet is de achterkant van de liefde. 
Toch maar weer verder gaan, moet je dan.

Waarheen voert ons 2023? Dat weet niemand. 
Zoals niemand in het begin van 2022 kon voor-
spellen wat het jaar zou brengen. Wij wisten 
niet dat er zo dichtbij een oorlog zou uitbreken. 
Waarheen voert ons 2023? Brengt het het geluk 
waarop wij hopen? De oorlog woedt nog steeds. 
Maar er zijn ook nog andere vragen. Hoe zal het 
met ons klimaat gaan? Heel bepalend ook voor 
de boeren onder ons. Hoe valt de oogst uit? En 
hoe zal het met onze gezondheid gaan? Vind ik 
misschien een nieuwe woning? Hoe zal het ver-
der met mijn werk gaan? Vind ik een partner? Of 
een nieuw begin van mijn huwelijk? Allicht spre-
ken wij aan het begin van een nieuw jaar ook in 
onze stille gebeden voor God uit waarnaar wij 
verlangen.

Soms gaan onze wensen in vervulling. Worden 
onze gebeden verhoord. En wordt een jaar wer-
kelijk gelukkig. Maar niet altijd. Dat weet ik uit 
eigen ervaring maar al te goed. Dan mag ik mij 
evenwel laten vallen in het vertrouwen op God. 
En mag ik mij ook gedragen weten door de men-
sen uit de gemeente. Als het goed is, leidt het 
vertrouwen op God en de steun van de mensen 
om mij heen ertoe, dat ik mij opnieuw kan ori-
enteren en een nieuwe weg kan inslaan. In mijn 
geboorteplaats Scheveningen zei men vroe-
ger :“Joe mot in de varte kieken, noar de hori-
zon, dan siest wat joe dinkt“. Ik zag niet altijd 
een weg. Maar wist dat de Heer altijd bij mij is. 
Het kruisje dat ik bij mijn belijdenis lang gele-
den gekregen heb, herinnerde mij daar steeds 
weer aan. Ik draag het kruisje nog steeds. God is 
nog steeds bij mij. En wat het jaar 2023 ook mag 
brengen, God gaat altijd met mij en met u mee.

Waar u ook mag zijn, lieve mensen, ontvang de 
meest hartelijke groeten uit Hamburg van

Edward Remeyn

In de herfst van het afgelopen jaar vonden telefoongesprekken met enkele verte-
genwoordigers van Landeskirchen plaats. Het ging om Landeskirchen die vóór 

2003 tot de ‘grotere’ subsidiegevers behoorden. Het mag wel gezegd worden dat de 
gebruikelijke wisselvalligheden van het herfstweer zich bijna wonderlijk in het ge-
heel van de gesprekken weerspiegelden. Zo verschillend waren de indrukken, die 
de voorzittende telefonist aan de moderamen- en CvK-leden alsook de predikanten 
(navolgend verkort als ‘club’ aangeduid) buiten het moderamen doorgaf. In één ge-
val werd een telefoongesprek toegezegd, maar ook na een herinnering kwam er he-
laas geen gesprek tot stand.

Moderamen en CvK zijn tot de slotsom gekomen, dat de kans op een nieuwe sub-
sidiestructuur met Landeskirchen in plaats van de EKD als geldgevers vrijwel uit-
zichtloos is. Want randvoorwaarde hiervoor is, dat er een zekere consensus over de 
verstrekking van subsidies bij de Landeskirchen is. Onderdeel van ons plan was, 
om na de individuele gesprekken een rondetafelgesprek met een aantal Landeskir-
chen op te zetten.

Een tweede conclusie is, dat het gezien de vastgestelde complexiteit voor ons niet 
te doen is om er in de komende tijd het nodige voor te regelen, dat er daadwerke-
lijk een nieuwe subsidiestructuur wordt opgezet (nog afgezien van het ieder jaar bij 
een reeks Landeskirchen te moeten gaan ‘bedelen’). Daarvoor hebben we als pure 
vrijwilligersclub geen capaciteiten. Daarbij komt nog, dat we reeds hebben kunnen 
vaststellen, dat minstens één van de Landeskirchen structurele subsidie alvast uit-
gesloten heeft.

Omdat de zaken er zo voor staan, heeft de voorzitter in goed overleg met de ‘club’ 
een brief naar de eerste contactpersoon bij de EKD geschreven waarin het hier-
boven samengevatte resultaat van de eerste consultaties met de genoemde eigen 
conclusies verwoord is. Kernpunt van de brief is verder, dat wij gaan voor een “Um-
bruch” – wat uiteraard neerkomt op maatregelen om met minder financiële midde-
len rond te komen. Er speelt ook mee, dat intussen vaststaat, dat de eigen bijdrages 
van de leden grosso modo niet echt omhoog gegaan zijn. Alleen door de bereidheid 
voor een “Umbruch” te articuleren en te plannen bestaat er misschien een kleine 
kans, dat de EKD de subsidie naar knalhard nul komma nul gaat herzien.

In de moderamenvergadering van januari kwam evenzogoed ook een zekere 
“Umbruchstimmung” op. Eigenlijk is dat best opmerkelijk. De reden is, dat er nu 
voor de eerste keer over nieuwe vormen van kerkzijn bij ons gesproken wordt. Wel-
licht minder de nadruk op kerkdiensten en preekplaatsen, en meer op bijvoorbeeld 
gesprekskringen en andere vormen van het praktiseren van het samen geloven. Of 
anders gezegd: “geloven – ook in de moedertaal – doe je niet alleen”. In de komen-
de maanden zullen de ideeën ongetwijfeld meer vorm krijgen. Met een wijze van 
“Umbruch” waar de EKD geen nee tegen kan zeggen. Vanwege de gemeenschappe-
lijke verantwoordelijkheid die de grote protestantse ‘gastgeverkerk’ samen met de 
buitenlandse gemeenten hebben, dat christenen in hun eigen taal het geloof kun-
nen praktiseren.

Namens het moderamen, Rob Maris

oproep

De voorzitter van de Commissie van Kerkrentmeesters, Suzanne Oonk, heeft 
te kennen gegeven om persoonlijke redenen het ambt in de zomer neer te leg-
gen. Zodoende wordt er een opvolger of opvolgster gezocht, die bereid is een 
goed te overziene hoeveelheid inspanning voor de kerk te leveren. De belang-
rijkste rol die de voorzitter van de CvK heeft, is officieel voorzitter te zijn van 
de rechtspersoon van de NKiD. Dat is de ‘Verein zur Förderung der Protestant-
se Gemeente te Duisburg / Ruhrort e.V.’. Omdat het hier ook “Gemeinnützig-
keit” betreft, gaat het o.a. over de aftrekbaarheid van giften van de belastin-
gen. Eén keer per jaar slechts moet een zogeheten ‘Delegiertenversammlung’ 
geleid worden.

Bij interesse graag contact opnemen
met Suzanne Oonk, tel. +49 (0)162 2173266
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InterVIeW

ÖkUmene ISt GrUndlaGe, keIn beIWerk
Schakel-kontakt had een gesprek met ds. Susanne labsch, als pfarrerin verbonden aan de christuskirche in 
karlsruhe. Zij is al vele jaren een goede bekende van de nederlandse gemeente in karlsruhe. na het overlijden van 
ds. kees den hertog kwam de nederlandse gespreksgroep in haar pastorie bijeen en werd deze geleid door haar 
echtgenoot dr. albert de lange.
de gemeente in de christuskirche kenmerkt zich door een grote kerkmuzikale praktijk, door oecumene en inter-
nationale contacten. nederlanders vinden in de christuskirche een warm welkom; de huidige voorzitter van de 
kerkenraad heeft lange tijd in nederland gewoond. ook Italianen en christenen uit andere naties worden er gastvrij 
onthaald. ds. Susanne labsch en dr. albert de lange hebben 6 jaar in Italië gewerkt.

Uw gemeente is een wijkge-
meente bij de mühlburgentor, 

maar heeft een grotere uitstraling 
en is van grootstedelijke betekenis. 
Uzelf bent in karlsruhe een bekende 
persoonlijkheid en geïntegreerd in 
het stedelijk leven. hoe vult u uw 
predikantschap in?
Susanne labsch De kerkdiensten heb-

ben een heel belangrijke functie, niet alleen 
de zondagdiensten maar ook de begrafenis-
sen, dopen, diensten met scholen, zelfs kleu-
terscholen komen naar de kerk. Dat is an-
ders dan in Nederland, denk ik. En muzikale 
kerkdiensten, wij hebben hier onze Stunde 
der Kirchenmusik. De voorbereidingen op 
deze diensten zijn pastoraal maar ook orga-
nisatorisch. Gesprekken met schooldirec-
teuren, docenten, musici, dat levert allemaal 
contacten op.

Bijvoorbeeld beeldend kunstenaar Marcel 
van Eeden (een Nederlander), rector van de 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste 
in Karlsruhe, komt binnenkort met zijn stu-
denten de Christuskirche bezoeken. Brandt 
Attema (een Nederlander), professor Posau-
ne (trombone) aan de Hochschule für Mu-
sik in Karlsruhe, geeft hier geregeld concer-
ten met zijn studenten evenals Will Sanders 
(een Nederlander), professor Horn (hoorn). 
De Christuskirche vervult als monumentaal 
gebouw met een fantastische akoestiek een 
belangrijke functie in het culturele leven van 
Karlsruhe. Zij bezit het grootste protestant-
se kerkorgel in Baden, hier werken altijd be-
kende kerkmusici en organisten.

Wat vindt u in uw werk belangrijk? Welke keuzes maakt u?
Susanne labsch Ik ben hier vernetzt. Ik publiceer niet in de 

krant, dat doen anderen, ik onderhoud contacten voor de kerk en 
de gemeente. Dat vind ik belangrijk en ik beleef er veel plezier aan. 
Onze kerk is een Dekanatskirche en heeft dus ook een regionale 
functie. Ordinaties vinden hier plaats, de stedelijke diaconie belegt 
hier bijzondere kerkdiensten rondom bijvoorbeeld telefoonpastoraat 
en politie-Seelsorge.

Er zijn veel koren die hier repeteren. Dat zijn bij elkaar ontzet-
tend veel mensen. De mensen van die koren zijn niet allemaal ge-
meentelid, zelfs geen kerklid. Zij zeggen soms: ‘Ik houd alleen van de 
muziek, niet van de teksten’, terwijl Bach juist tekst en muziek on-
losmakelijk verbonden heeft. Acht keer per jaar vieren we een Canta-
tegottesdienst. Liturgie en preek wil ik dan goed met de cantate ver-
binden, zodat ik ten volle honoreer wat de zangers inbrengen. Soms 
preek ik over de liedteksten en neem ook serieus dat we bij sommige 

piëtistische teksten onze wenkbrau-
wen fronsen.

U bent vernetzt. dat klinkt niet 
alleen als een beschrijving 
maar ook als een overtuiging.
Susanne labsch Dat hele net-

werk van contacten is belangrijk. Ik 
kan echt boos worden als mensen 
een onderscheid maken tussen bin-
nenkerkelijk en maatschappelijk. Ie-
der kerklid maakt deel uit van onze 
maatschappij, daarvan ben ik over-
tuigd. Wij werken, hebben kinderen 
op school, maken deel uit van ver-
enigingen, gaan naar het ziekenhuis 
als patiënt en om er te werken, onze 
gemeenteleden werken ook in de ge-
rechtshoven in Karlsruhe, wij hebben 
ons in verenigingen en politieke par-
tijen georganiseerd. Je bent christen 
en burger in één persoon. Ik ben hier 
dominee en ik ben ook geëngageerd 
burger van deze stad.

hoe zijn deze keuzes ingedaald 
in het beleid dat uw kerken-
raad voert?
Susanne labsch De kerkenraad 

die mij in 2014 beroepen heeft, wilde 
beslist iemand die kerkmuzikaal be-
trokken en actief is. Mijn beide ouders 
waren kerkmusicus, ik heb dat mee-
gekregen, ben erin thuis en leef en ge-
loof met zang en muziek. De Dekan 
wilde een dominee die oecumenische 
contacten verder brengt dan de tijd 

die hij ervoor beschikbaar heeft. Dat was er dus allemaal al, ze wil-
den het zelf en het is een gelukkig huwelijk geworden.

Koffie na de dienst heb ik in Nederland opgedaan en hier ingevoerd. 
Kerkkoffie heeft een belangrijke functie, niet alleen voor de bekende 
gemeenteleden, maar ook voor gasten, dat ze zich gezien weten. Zon-
der de kerkkoffie zou je die jonge studente van gisteren niet ontmoet 
hebben.

(Susanne herinnert aan een ontmoeting na de dienst met een 
van de blazers die zich bij mij meldde met de vraag of ik haar op de 
hoogte wil stellen van de Nederlandse kerkdiensten die vanaf mei 
in Karlsruhe worden belegd. ‘Spreek je Nederlands?’, vroeg ik. ‘Nee, 
maar ik wil het leren want ik ga er komend najaar studeren.’)

U hebt goed zicht op migrantenkerken. Wat dragen zij bij 
aan het kerkelijk palet van duitsland?
Susanne labsch Wij zijn een internationale samenleving ge- Fo
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InterVIeW UIt het lIedboek

WIe In de SchadUW
GodS maG Wonen

Soms kom je onverwachts iets tegen wat je direct aanspreekt. Bij 
mij was het zo dat ik, nog niet zo lang geleden, bezig was met de 

voorbereidingen voor een dienst rondom Psalm 91 en dat ik bij het 
bladeren in het Liedboek werd geraakt door Lied 91a. Tot dusverre 
kende ik het niet, althans wat betreft de tekst. De melodie van Antoi-
ne Oomen is vooral bekend geworden door “Licht dat ons aanstoot 
in de morgen” (Lied 601). Oorspronkelijk geschreven door Jan Duin 
voor de uitvaart van bisschop Huibers van Haarlem in 1960, is het 
lied in de loop van de jaren in verschillende bundels terecht gekomen 
en uiteindelijk in een herziene versie in ons Liedboek.

Het is opgenomen in het eerste gedeelte van het Liedboek, bij de 
Psalmen. En dat is niet zonder reden. In de tekst staan verschillende 
verwijzingen naar Psalm 91. Het gaat over het wonen in de beschut-
ting van de Allerhoogste: God die een toevlucht en een schuilplaats 
is. Het beeld van de vleugels van de arend die beschermend worden 
uitgestrekt over de kwetsbare jongen. De engelen uit Psalm 91, die 
over je waken en je op handen dragen, komen terug in het tweede 
couplet. Daar gaat het ook over de woestijn, misschien is het een her-
innering aan de geschiedenis van de verzoeking (Matteüs 4) waar 
ook de tekst over de engelen een belangrijke rol speelt.

Het lied is, helemaal in de lijn van de Psalm, buitengewoon ver-
troostend en bemoedigend. Zeker met het oog op de angst, de pijn 
en het verdriet waar je als mens in het bestaan mee geconfronteerd 
wordt. Juist in situaties van moeite en lijden kan het ons aanspreken, 
en zo heeft de dichter het ongetwijfeld ook bedoeld. Alle nadruk ligt 
op de troost van Gods aanwezigheid, niet als een goedkope escape, 
maar als een werkelijkheid die hoop en perspectief biedt. Het visioen 
van Gods toekomst als onze tranen definitief zijn weggewist (Open-
baring 21). Die belofte geeft ons moed en voor mij is dat de kern van 
het Christelijk geloof.

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Ds. Jan Adriaanse

ÖkUmene ISt GrUndlaGe, keIn beIWerk
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worden. Duitsland heeft daar helaas nog veel moeite mee. Mi-
grantenkerken voegen geestelijke kleurtinten toe. Het gaat 
mij niet om kerkelijke eenheid tegen elke prijs, maar juist om 
de erkenning: dat is een kerk met een andere traditie. Van de 
Leuenberger Konkordie (1973) waarmee lutheranen en refor-
mierten elkaar gevonden hebben, hebben we de waarde van een 
Versöhnte Verschiedenheit geleerd. Je hebt migrantenkerken 
uit de Europese protestantse sfeer en Afrikaanse charismati-
sche groepen. Ik vind het belangrijk dat deze kerken er niet al-
leen voor zichzelf zijn en heimwee cultiveren, maar dat zij ook de 
verbinding zoeken met het land waar ze jarenlang te gast zijn of 
willen blijven wonen.

Je hebt Duitsers die een poos in Nederland gewoond, gewerkt, 
gestudeerd hebben, of die familiair op Nederland betrokken 
zijn. Die vinden Nederlands kerkelijk leven interessant, en doen 
er graag aan mee. Nederlandse literatuur is heel populair in 
Duitsland. Er is veel vertaald. In ‘Stuttgart liest ein Buch’ werd 
Sturmflut van Margriet de Moor gelezen (Nederlandse titel De 
verdronkene). Jessica Durlacher kwam over naar Baden-Baden 
omdat haar vader, Gerhard Durlacher hier was opgegroeid. Jan 
Siebelink, Geert Mak, Maarten ’t Hart, Marieke Lucas Rijne-
veld, er is veel belangstelling voor.

We hadden in 2019 een zomerreeks ‘Kerk in andere landen’ en 
hielden Amerikaanse kerkdiensten, Koreaanse en ook Neder-
landse met een pepermuntje! Tweetalig, er werd kort in beide ta-
len gepreekt, we zongen liederen die in beide talen bekend zijn. 
Die diensten zijn in de krant gepubliceerd, en je verbaast je er-
over wie daar op af komen.

Ik ben hier in Baden naar school gegaan na het Duits-Franse 
vriendschapsverdrag, nu net in januari 60-jarig gevierd. Hier 
heb ik intensief Frans onderwijs genoten. Aan de andere kant 
van de Rijn kregen ze heel intensief Duits. Dat gold voor alle 
scholen. Dat heeft de Europese integratie op heel beslissende 
wijze bevorderd. Als je elkaars taal leert spreken, begin je elkaar 
te begrijpen.

Voor wie kan de nederlandse kerk in duitsland van 
betekenis zijn? en wat is daarvoor nodig?
Susanne labsch In Duitsland hebben we een heel vaste 

kerkelijke structuur die veel mogelijk maakt, maar ons ook be-
hoorlijk in de weg kan staan. Ik zou het toejuichen als er binnen 
de EKD een Nederlandse classis zou worden ingericht van de 
14 Nederlands sprekende gemeenten, die een paar predikanten 
met elkaar delen, geen enkel eigen kerkgebouw hebben, wan-
derndes Gottesvolk. Nederland is ons buurland. Van Nederland 
en trouwens ook van Frankrijk en van de Waldenzen in Italië 
kunnen we opdoen wat het is om als kerk een minderheid te zijn. 
Dat worden we in Duitsland ook, maar wat dat betekent moeten 
we nog leren. En het is een lange weg.

Pastoraat in de moedertaal is wel belangrijk, maar dat is toch 
niet het enige waar de NKiD zich mee bezighoudt? Er moeten 
verbindingen worden gelegd, ook persoonlijke. Nederlanders 
leven niet in een getto. De NKiD mag haar horizon niet beper-
ken tot Nederlanderschap. Iedere volgende generatie is tweeta-
lig, ook onze eigen kinderen. Die beide culturen, Nederlands en 
Duits, vragen erom verbonden te worden, juist ook in de kerk. 
Daarom is de NKiD lid van de Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) met de bedoeling dat zij er haar draai vindt en 
iets zal bijdragen.

jij hebt het laatste woord ...
Susanne labsch Ökumene ist Grundlage, kein Beiwerk.

ds. Klaas Touwen

lied 91a
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Twee keer in het jaar wordt in de stad Hamburg de Nederlandse 
vlag gehesen en het Wilhelmus gezongen. ’s Avonds 4 mei op de 

begraafplaats Ohlsdorf in het noordoosten en ’s morgens op de twee-
de zaterdag in oktober op de gedenkplaats Neuengamme in het zui-
den van Hamburg. In Ohlsdorf worden de doden op de Nederlandse 
erebegraafplaats herdacht en in Neuengamme de slachtoffers van de 
razzia in Putten van oktober 1944. De herdenking in Ohlsdorf ge-
schiedt met de medewerking van de NKiD en zal beter bekend zijn 
dan die in Neuengamme. Behalve de nationale gemeenschappelijk-
heden zijn beide herdenkingen verbonden met de Nederlandse Kerk.

De geschiedenis van de razzia in Putten, de deportatie en de ge-
vangenschap is zeer met de kerk verbonden. Voor de herdenking in 
oktober vertrekt de delegatie vrijdags uit Putten en keert zaterdag-
avond terug. Meestal komen ze in een autobus. In 2022 was het een 
minibus. Eerder dat jaar was er namelijk al een groter gezelschap 
uit Putten in Neuengamme geweest. Op de dag van de herdenking 
wordt tevoren door het “thuisfront” uit het “Haus des Gedenkens” 
van Neuengamme de Nederlandse vlag en de vlaggenstok afgehaald 
en op de gedenkplaats opgesteld. De Nederlandse vlaggenstok is eni-
ge jaren geleden verdwenen, de huidige vlaggenstok is van de Belgen 
die op de zelfde wijze hun doden van de razzia van Meensel-Kieze-
gem eren (1). Het “thuisfront” bestaat uit een aantal hier wonende 
sympathisanten, waarvan enige met jarenlange persoonlijke contac-
ten in Putten, en Hanno Billerbeck, hij is de door de Evangelische 
Kirche Beauftragte voor de Arbeitskreis Kirchliche Gedenkstätten-
arbeit Neuengamme.

De Puttenaren en Belgen hebben elk een eenvoudige gedenksteen 
op het terrein van Neuengamme. De gedenkdienst begint met een 
begroeting en Bijbellezing. Meestal eerst uit de Psalmen en daar-
na uit Openbaring. In 2022 las Wilma Knopersen uit Psalm 84 en 
Openbaring 21: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.”

Psalm 84 speelt een bijzondere rol in Putten. Voor het vertrek van 
de mannen in oktober 1944 heeft dominee Holland nog met hen ge-
beden en vers 3 en 4 van Psalm 84 gezongen. In eerdere jaren, met 
een grotere groep uit Putten, werden deze verzen ook bij de herden-
king in Neuengamme gezongen. Ze kennen de verzen uit het hoofd 

en het wordt eerbiedig en voor ons gevoel wel wat langzaam gezon-
gen. Ook het gemeenschappelijke “Onze Vader” is deel van de her-
denking. Na de herdenking wordt gezamenlijk koffie gedronken in 
het administratiegebouw van de gedenkplaats.

Voor de tragische geschiedenis van Putten verwijs ik naar de web-
site van de Stichting Oktober 44 (2). Van de 601 mannen die in 
Neuengamme aankwamen zijn er slechts 48 teruggekeerd, waarvan 
er nog 5 daarna gestorven zijn. Het sterftecijfer van de Nederlanders 
in Neuengamme was hoog, misschien wel meer dan 85 %. We we-
ten niet waarom in verhouding zoveel Puttenaren in de kampen van 
Neuengamme gestorven zijn. Ze kwamen op het meest ongelukkige 
tijdstip naar Neuengamme, kort voor de winter. Gelovige mannen 
in een vijandige omgeving. Vijandig niet alleen wat betreft de bewa-
kers. Het kamp was overvol en posities met een kans te overleven 
waren er niet meer. Een medegevangene meende later, dat de Put-
tenaren te hard werkten. Ze waren eraan gewend om hard te werken 
en ze hebben waarschijnlijk niet bijtijds de tactiek van de anderen 
overgenomen.

Putten was min of meer de aanleiding tot het ontstaan van de Ar-
beitskreis Kirchliche Gedenkstättenarbeit Neuengamme (3). Onge-
veer dertig jaar geleden klopte een bezoek uit Putten bij de dominee 
van Neuengamme aan. Ze zochten naar graven van familieleden. De 
toenmalige dominee, Jürgen Köhler, wist niet waar ze het over had-
den. Hij wist niet van het voormalige concentratiekamp in zijn ge-
meente. Hij was van elders naar Neuengamme gekomen. Diep getrof-
fen is hij meteen aan het werk gegaan en zo is de Arbeitskreis ontstaan. 
Behalve met Putten heeft Köhler talrijke contacten met overlevenden 
uit andere landen gelegd, niet het minst in Oost-Europa.

Jan van Ommen, vrijwilliger bij de Arbeitskreis

1 zie: nl.wikipedia.org/wiki/
 Razzia’s_van_Meensel-Kiezegem
2 zie: www.oktober44.nl
3 zie: www.kirchliche-gedenkstaettenarbeit.de/
 kirchliche-gedenkstaettenarbeit/entstehung
 -und-geschichte

de herdenkInG Voor de mannen Van pUtten In neUenGamme
op 4 mei staat nederland 2 minuten stil. er wordt herinnerd aan hen, die tijdens en na de tweede Wereldoorlog ten 
gevolge van oorlogshandelingen om het leven gekomen zijn. ook in duitsland wordt op 4 mei door nederlanders aan 
de oorlogsslachtoffers gedacht. jan van ommen vertelt ons dat er in hamburg daarnaast nog een andere gedenkdag 
voor oorlogsslachtoffers bestaat.

1 2

3

8



nader beSchoUWd
Fo

to
: t

bg

de paSSIebloem
Sigrid nagy uit berlijn stuurde ons een prachtige tekst over de passiebloem. Wist u bijvoorbeeld van passiebloemen ...

• dat zij nogal eens afgebeeld staan op gebedenboeken, bidprentjes, grafstenen en liturgische kleding? (afb. 2 en 3)
• dat zij in vroeger tijden ook wel in houtsnedes of staalgravures terugkwamen, zelfs in kerstafbeeldingen? (afb. 4 en 5)
• dat er oude legendes bestaan, waarin de passiebloem een bijzondere rol speelt? (afb. 10 en 11)

Deze weetjes en de afbeeldingen zijn 
slechts een voorproefje van het volledige ar-
tikel. Dit hadden wij natuurlijk graag in zijn 
geheel geplaatst, maar vanwege de lengte 
paste het niet binnen het aantal pagina’s van 
de Schakel. En aangezien passiebloemen een 
bijzondere binding met de Lijdenstijd en Pa-
sen hebben, verwijzen wij u hiermee graag 
naar de website van de NKiD, waar wel ge-
noeg ruimte was om dit bijzondere artikel te 
plaatsen. Als u de QR-code hieronder scant 
(of de link in uw browser invoert), kunt de 
direct de volledige tekst lezen. Sigrid dan-
ken wij van harte voor het schrijven van deze 
tekst en we bevelen hem graag bij u aan.

3

4

5

11

10

2

nederlandse-kerk.de/die-passionsblume
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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

Tussen het aanbreken van de Adventstijd 
en het begin van de Veertigdagen liggen 
er in de vier kerngemeenten van onze re-
gio mooie herinneringen, die wij op deze 
plaats graag nog eens met elkaar willen de-
len. Met woorden en foto’s kijken wij terug 
naar de kerkdiensten, die wij in de tijd van 
Advent en Epifanie in onze kerngemeenten 
gevierd hebben, alsook naar de prachtige 
oecumenische ontmoetingen die wij moch-
ten beleven.
Maar ook kijken wij vooruit. In de Veer-
tigdagentijd zullen wij tijdens onze kerk-
diensten met de viering van het Avondmaal 
stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus 
Christus, om vervolgens met de boodschap 
van Pasen en Pinksteren hoopvol verder te 
mogen gaan. Net als in het afgelopen jaar 
heeft Jacob de Vries uit Dadow toegezegd 
voor alle kinderen uit de vier kerngemeen-
ten paasmandjes te vlechten. Deze zul-
len door mij meegenomen worden naar de 
kerkdiensten in de verschillende gemeen-
ten. Vorig jaar waren de bont gekleurde 
paasmandjes een groot succes! Niet alleen 
voor de kinderen trouwens.

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

Kerkdienst, 13.30 uur,
St.-Marien-Kirche, Bei der Kirche, Balje

05.03. Dienst van Woord en Tafel,
  ds. Rens Dijkman
14.05. Dienst van Woord en Gebed,
  ds. Rens Dijkman

Graag kijken wij terug naar de oecumeni-
sche en meertalige kerkdienst op 11 decem-
ber, de derde zondag van Advent. Omdat ik 
op die zondag met corona thuis in bed lag, 
namen Doetie Schilder en Tiet Nolting mijn 
geplande part in de dienst over. Samen met 
Pastorin Johanna Flade verzorgden zij de 
liturgie en de verkondiging, terwijl Dustin 
Lindter aan het orgel zat en de dienst beëin-
digde met het traditionele ‘Ere zij God’. Na 
de dienst kwamen leden van de Duitse en 
Nederlandse gemeente bijeen in de ‘Scheu-
ne’ voor een kopje koffie en iets lekkers er-
bij. Het was fijn om in de kerk de verbon-

kern balje

reGIo noord-ooStbrIef aan God

haltloS

Willemina ebbink uit otterndorf
verrast God deze keer met een
humoristisch inzicht, dat alles met 
de menselijke natuur te maken 
heeft.

Lieber Gott!
Wie Jesus es geschafft hat Wasser in Wein 
zu verwandeln, bleibt Dir zum Dank ein Ge-
heimnis!

Und das ist richtig so, denn stellt man sich 
vor, der Mensch würde das Rezept wissen, 
dann würde es eines Tages weder Wein noch 
Wasser geben. Denn der Mensch ist haltlos.

So ist es schon richtig!
Deine Willemina

Een highlight zal de Kerkendag op zondag 
21 mei zijn. Op die dag zijn alle leden van 
de regio Noord-Oost uitgenodigd om aan 
een gemeenschappelijke, feestelijke kerk-
dienst in Berlijn deel te nemen. Het koor 
Lighthouse uit Helmond zal deze bijzonde-
re dienst muzikaal verrijken. Noteert u dus 
alvast deze bijzondere dag in uw agenda! 
Mocht u tijd en zin hebben, kunt u ook al 
op zaterdag naar Berlijn reizen, daar wacht 
u dan een leuk Sightseeing-programma. 
De overnachting in Berlijn valt onder eigen 
verantwoording. Nadere informatie over 
de Kerkendag ontvangt u in de nieuwsbrief 
van april en mei.
Ik hoop u bij een van de eerstvolgende 
kerkdiensten te mogen ontmoeten. Tot dan 
toe wens ik u alle goeds!

Met de hartelijke groeten van
Rens Dijkman
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feest! Sandra Kuhn en dochter Valerie na-
men tijdens de dienst de kinderen voor hun 
rekening en knutselden met hen prachtige 
kerstdecoraties, die thuis in de kerstboom 
opgehangen of op de adventstafel neerge-
zet konden worden. Na afloop was er een 
gemeenschappelijke maaltijd, die uit de 
culinaire specialiteiten van de verschillen-
de landen bestond. Horst Borkmann, René 
Kirghof-Kuhn en zoon Lennart zorgen voor 
de traditionele Nederlandse poffertjes.

BILDER: SK 2023-02 – Hamburg 1 – 2 – 3

Op 22 januari luidden wij met onze kerk-
dienst het nieuwe jaar in in de kleine ge-
meentezaal. Deze vulde zich met maar 
liefst 32 gemeenteleden, afkomstig uit zo-
wel de kerngemeente Hamburg alsook de 
Indonesische gemeente PERKI. Tijdens de 
dienst stond het verhaal van de Wijzen uit 
het Oosten centraal.
Wij hopen op zondag 19 maart opnieuw bij 
elkaar te komen voor een dienst. Dan be-
vinden wij ons in de Lijdenstijd en zullen 
wij met elkaar het Avondmaal vieren. U 
bent op die zondag om 13.00 uur van har-
te welkom in de kerk aan de Ferdinand-
straße. Na afloop van de dienst zullen wij 
een gemeentevergadering houden. De 
dienst in mei zal in het teken van het Pink-
sterfeest staan. Want deze dienst is ge-
pland op 28 mei, Pinksterzondag. Wij ont-
moeten elkaar daartoe in de kerk aan de 
Ferdinandstraße. Over de begintijd wordt 
u binnenkort geïnformeerd. Tijdens de ge-
meentevergadering op 19 maart zullen wij 
over de toekomstige begintijd van onze 
kerkdiensten afstemmen.

Rens Dijkman
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reGIo noord-ooSt

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

Kerkdienst, 13.00 uur, Ev.-reformierte 
Kirche, Ferdinandstraße 21, Hamburg

19.03. Dienst van Woord en Tafel,
  ds. Rens Dijkman
28.05. Dienst van Woord en Gebed,
  ds. Rens Dijkman

Het was een bijzonder feestelijke oecume-
nische Adventsviering op 4 december, de 
tweede zondag van Advent. Helaas kon ik 
op grond van een corona-infectie niet deel-
nemen. Maar dat viel gelukkig niet zo op 
met het oog op het grote aantal kerkdienst-
bezoekers. Meer dan honderd gemeentele-
den uit de Duitse, Indonesische, Koreaan-
se en Nederlandse Kerk kwamen bijeen 
om met elkaar uit te kijken naar het kerst-

kern hambUrG

denheid in ons geloof met elkaar te vieren 
en aansluitend ook persoonlijk met elkaar 
in gesprek te kunnen gaan.
Onze eerstvolgende kerkdienst is gepland 
op zondag 5 maart. Wij bevinden ons dan 
in de Veertigdagentijd, de tijd waarin wij 
het lijden van Jezus Christus in deze wereld 
gedenken. Tijdens de dienst op 5 maart wil-
len wij dan ook met elkaar het Avondmaal 
te vieren. Op zondag 14 mei hopen wij op-
nieuw voor een kerkdienst bij elkaar te ko-
men. Na afloop van die dienst zullen wij een 
gemeentevergadering houden om de kerke-
lijke activiteiten van het jaar 2023 met el-
kaar te bespreken. U bent op beide zonda-
gen om 13.30 uur van harte welkom in de 
St.-Marien-Kirche te Balje.

Rens Dijkman

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

Kerkdienst, 10.30 uur, Gemeindehaus
Ev.-luth. Kirche, Zehna
12.03. Dienst van Woord en Tafel,
  ds. Rens Dijkman

Op de eerste zondag van Advent kwamen 
wij bij elkaar om de verwachting van Je-
zus’ komst in onze wereld te vieren. Dat de-
den wij met veelbelovende en verlichtende 
woorden van de profeet Jesaja, met onze 
liederen en gebeden. Maar ook met prach-
tige sterren die Anna Beenen thuis voor 
ons gemaakt had en die wij allemaal mee 
naar huis mochten nemen. Na afloop van 
de dienst zaten wij gezellig met elkaar aan 
een rijk gedekte Adventstafel om van de 
verschillende meegebrachte Adventslek-
kernijen te genieten, maar vooral ook om 
weer fijn even bij te praten!

kern Zehna

BILDER: SK 202-02 – Zehna 1 – 2 – 3

Op zondag 12 maart hopen wij opnieuw 
een kerkdienst te vieren. Tijdens deze 
dienst gedenken wij het lijden van Jezus 
op aarde. Dat doen wij ook met de vie-
ring van het Avondmaal. Na afloop van de 
dienst zullen wij een gemeentevergadering 
houden om het kerkelijk leven in onze ge-
meente voor het jaar 2023 te bespreken. Bij 
die gelegenheid zal het er o.a. om gaan, of 
wij ook in dit jaar weer een oecumenische 
kerkdienst met de Ev.-lutherse gemeente 
te Boizenburg zullen vieren. U bent op 12 
maart om 10.30 uur hartelijk welkom in 
het gemeentecentrum van de Ev.-lutherse 
kerk te Zehna.

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

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

Kerkdienst, 14.00 uur, Casalissaal,
Friedrichstadt-Kirche, Gendarmenmarkt

26.03. Kerkdienst, Kanselruil met
  ds. Jan Adriaanse uit Regio West
16.04. Dienst van Woord en Gebed,
  ds. Wim in ’t Hout uit Doorn
21.05. Kerkendag Regio Noord-Oost,
  m.m.v. koor Lighthouse uit Helmond,
  ds. Rens Dijkman

Enkele dagen voor de Kerstzang vierden 
wij onze Adventsdienst. Op 18 december, 
de vierde zondag van Advent kwamen wij 
bij elkaar in de Casalissaal van de Frie-
drichstadtkirche om het feest van de ge-
boorte van Jezus tegemoet te zingen, te 
bidden en te lezen. Jeanine zorgde er tij-
dens de kindernevendienst voor, dat ook 
bij Juliana, Willem en Jule de voorpret 
voor het kerstfeest steeds groter werd. Na 
afloop van de dienst mochten wij ons al-
len tegoed doen aan een kopje koffie en een 
lekkere adventsdelicatesse, die Bence zelf-
gemaakt en meegebracht had.

kern berlIjn

reGIo noord-ooSt
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inspirerende overdenking onder de titel 
“Niet te geloven!” gehouden, waarin zij een 
verband legde tussen het vieren van kerst, 
de huidige situatie in de wereld en de dag 
van de Heilige Thomas, want de kerstzang 
vond plaats op zijn officiële sterfdag.
Deze keer hadden we ook een kinderacti-
viteit rond een kartonnen kerstboom met 
deurtjes, waarachter kleurplaten met het 
kerstverhaal verborgen waren, zoals bij 
een adventskalender. Jeanine Daller vroeg 
de kinderen om beurten een deurtje te 
openen en de aanwezigen te vertellen wat 
daarachter te zien was. Veertien kinderen 
van de Nederlandse School in Berlijn wa-
ren aanwezig, met familie en vrienden. 
Hendrik had met de kinderen kerstliedjes 
geoefend en die op de gitaar begeleid. Het 
was erg leuk om met de Nederlandse school 
samen te werken in het hele gebeuren, en 
bijzonder fijn dat het hoofd van de school, 
Herman Verpalen, en andere stafleden ook 
aanwezig waren. Jan Bart Alblas, de voor-
zitter van de kern Berlijn, heeft het geheel 
uitstekend gemodereerd. In totaal waren 
er ongeveer 80 deelnemers, waaronder 

De eerste dienst in het nieuwe jaar vond 
plaats op 15 januari en stond in het teken 
van het feest van epifanie, dat op 6 januari 
en tijdens de zondagen erna gevierd wordt. 
Na de viering van de geboorte van Jezus 
als Gods Zoon met kerst gedenken wij met 
epifanie, dat Jezus als Gods Zoon zicht-
baar onder ons verschenen is en als zoda-
nig oplicht en openbaar wordt. Dat vieren 
wij traditioneel met het verhaal van de wij-
zen uit het Oosten, de doop van Jezus en 
het wonder van Kana. Wij begaven ons tij-
dens de dienst met de wijzen uit het Oosten 
op weg naar Jezus.
Op 26 maart hoopt ds. Jan Adriaanse in 
het kader van een kanselruil in Berlijn voor 
te gaan. Een week later zal ik op mijn beurt 
in Schwei een kerkdienst leiden. Ds. Wim 
in ’t Hout uit Doorn heeft toegezegd in Ber-
lijn voor te gaan op zondag 16 april. En op 
21 mei hopen wij een Kerkendag met de le-
den van de vier kerngemeenten in de regio 
Noord-Oost te vieren. Al op zaterdag is er 
een programma voor de gasten van buiten-
uit. Aan de kerkdienst op 21 mei zal koor 
Lighthouse uit Helmond zijn medewerking 
verlenen. Wij hopen op een goede opkomst 
en een fijne Kerkendag!

Rens Dijkman

kerstzang in berlijn
Na twee jaar pauze vanwege corona moch-
ten we dit jaar op 21 december weer een 
kerstzang organiseren in de Französische 
Friedrichstadtkirche (in de volksmond de 
Französische Dom). Het hoofdonderdeel 
van het programma was natuurlijk het 
zingen van een serie bekende Nederland-
se kerstliedjes, ditmaal onder begeleiding 
van onze vaste organist Jan Herman Mar-
kus. Ook onze twee trouwe trompettisten 
uit Apeldoorn, Theo en Otto Bijkerk, die al 
sinds jaren meedoen met de kerstzang, wa-
ren er weer speciaal voor naar Berlijn geko-
men. Verder zong Hanna van Tol een paar 
liederen solo onder pianobegeleiding van 
Jan Herman. Ds. Rens Dijkman heeft een 
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ook belangrijk om andere bronnen voor 
het opwekken van stroom te gebruiken. In 
een land waar de zon bijna dagelijks gratis 
schijnt, willen we dan ook heel graag geld 
inzamelen om zonnepanelen aan te schaf-
fen. Dit is een duurzaam, maar ook een 
prijzig project. We zijn heel dankbaar dat 
al een aantal sponsoren bereid is om te do-
neren en we hopen van harte dat ook u bij 
wil dragen! Wanneer veel mensen een klei-
ne bijdrage doen, kunnen we dit project 
realiseren en kunnen we voortaan stroom 
via zonnepanelen opwekken. Ook hebben 
we de Wilde Ganzen aangeschreven met de 
vraag of zij ons bij de aanschaf van zonne-
panelen willen helpen.
We hopen van harte dat we met uw hulp 
een groot succes kunnen maken van dit 
duurzame en noodzakelijke initiatief! Tot 
slot wensen we alle vrienden en sponsoren 
van de Dovenschool een voorspoedig en 
gezond Nieuwjaar!

BILDER: SK 2023-02 – Noord-Oost 2 – 3

reGIo noord-ooSt

brIef Van de dr. reIjntjeS
doVenSchool
Graag willen we alle sponsors en vrienden 
van de Dr. Reijntjes Dovenschool heel erg 
hartelijk bedanken voor hun steun in het 
afgelopen, moeilijke jaar. We voelden, dat 
de mensen met ons meeleefden. Dat was 
geweldig!
De situatie is gelukkig iets verbeterd, maar 
nog wel zorgelijk door de minimale aan-
voer van essentiële voedselproducten en de 
enorm hoge prijzen. De werkeloosheid is 
schrikbarend hoog en Sri Lanka hoort he-
laas weer bij de armste landen ter wereld. 
Uiteraard blijven we ons best doen om de 
groep kansarme dove kinderen op te van-
gen en een goede opleiding te geven, zodat 
ze zich na hun studie in de horende maat-
schappij staande kunnen houden.
Met ingang van 1 januari 2023 worden de 
elektriciteitstarieven in Sri Lanka opnieuw 
met 70% verhoogd, terwijl de prijzen in 
juli ook al zijn verhoogd. Dit bedrag is bij-
na niet meer op te brengen en het is dan Fo
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De vorige keer schreef ik over het geweld in 
Oekraïne en onze hoop dat het geweld (dat 
inmiddels al een jaar duurt) tot een einde 
zou komen. Helaas is dat op heden niet het 
geval en krijgen we het gevoel dat de situ-
atie juist zorgelijker wordt. Hoe langer het 
duurt, hoe meer de hakken in het zand 
worden gezet en hoe meer de redelijkheid 
naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. En 
dat alles ten koste van onnoemelijk veel. 
We leven in een situatie van dreiging waar-
bij het gevaar van verdere escalatie levens-
groot aanwezig is. We bidden voor hen die 
direct getroffen zijn door de gevolgen van 
de strijd en ook voor hen die vrezen dat ze 
op het strijdtoneel zullen worden ingezet. 
Ons gebed is ook dat de sfeer van verhar-
ding zal omslaan in een besef dat de nood-
zaak bestaat om het geweld te beëindigen:

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

God, Gij die met mensen zijt begaan, hoor 
ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om vrede, om vrede tus-
sen Rusland en Oekraïne, om vrede tussen 
mensen die elkaars buren zijn, om vrede 
op het wereldtoneel, om vrede, om uw vre-
de, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid, om wijs-
heid voor de leiders die oorlog in hun hart 
lijken te hebben, dat zij tot inkeer komen. 
Om wijsheid voor hen die beslissingen ne-
men die de levens van ontelbare mensen 
raken, dat zij uw weg kiezen. Om wijsheid 
voor mensen die direct geraakt worden, 
dat zij hun menselijkheid mogen en kun-
nen behouden. Om wijsheid voor iedereen, 
dichtbij oorlogshandelingen of ver weg, 
dat de angst, die de wortel is van oorlog 
en geweld, het verstand en het verlangen 
naar vrede niet overwoekert. Hoor ons, 
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om kracht, voor hen die 
nu leven waar het oorlog is, dat zij voelen 
dat U bij hen blijft. Voor hen die uit het da-
gelijkse leven moeten stappen, om veilig-
heid te vinden. Voor hen die gewond ra-
ken, voor hen die hun leven verliezen: hou 
hen vast. U die met ons bent begaan, hoor 
ons.

God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden, hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.

Amen.

Ds. Jan Adriaanse

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

Kerkdienst, 11.00 uur, St.-Secundus-
Kirche, Lindenstraße 20, Schwei

02.04. ds. Rens Dijkman
07.05. ds. Jan Adriaanse
25.06. ds. Jan Adriaanse

De dienst die in maart gepland stond, heb 
ik geruild met ds. Rens Dijkman en deze 
dienst zal een week later plaatsvinden (2 
april). Voor Berlijn een gelegenheid om 
kennis te maken met de predikant van 
West en voor Schwei een ontmoeting met 
een ‘oude bekende’.
Rond de dienst in februari waren, voor het 
eerst na drie jaar, weer de gesprekskringen 
gepland. Ook een belangrijk aspect van 
ons gemeenteleven wat we de afgelopen 
jaren wel gemist hebben. We zijn blij dat 
hiervoor de mogelijkheden er weer zijn. 
Ook de ontmoeting na de dienst in Schwei/
Schweiburg is weer mogelijk, net als de 
kindernevendienst in het Gemeindehaus.

Ds. Jan Adriaanse

kern emS-WeSer / SchWeI

de Nederlandse ambassadeur Ronald van 
Roeden en zijn vrouw en dochter. Tot slot 
was er erwtensoep voor iedereen, voorbe-
reid door Michael Daller, en wat te drinken 
en chocola voor de kinderen.
Iedereen kreeg bij de ingang een program-
maboekje met de teksten van de bekende 
liederen, en ook de folder “Wie zijn wij?” 
over de kern Berlijn, dat we twee jaar ge-
leden hebben geproduceerd bij ons 15-jarig 
bestaan. Dat leek ons een goede manier om 
de activiteiten van onze kern onder de aan-
dacht te brengen. De collecte heeft ruim 
300 euro opgebracht. Hierdoor, en door de 
gulle gaven van verschillende sponsoren, 
hebben we alle kosten voor het evenement 
kunnen dekken.
Al met al: een erg fijne avond, en een groot 
feest voor jong en oud. De voorbereidingen 
voor de volgende kerstzang zijn alweer in 
volle gang.

Jeanine Daller
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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 

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

05.03. Ds. P.F. Boomsma
12.03. Ds. J. het Lam
19.03. Ds. H. Perfors
26.03. Ds. A. van Alphen
02.04. Ds. H. van der Ham
07.04. N.N., Goede Vrijdag
09.04. Ds. P.F. Boomsma, Pasen
16.04. Ds. J. de Rooij
23.04. Ds. C.E. Lavooij
30.04. Ds. D. Meijvogel
07.05. Ds. G.J. van den Top
14.05. Ds. L. Krüger
18.05. N.N., Hemelvaart
21.05.  Ds. B.J. van de Kamp
28.05. Ds. B.J. van de Kamp, Pinksteren

mannheIm

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

Kerkdienst, 15.00 uur, Auferstehungskirche,
Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth

19.03. ds. Jan Adriaanse
16.04. ds. Jan Adriaanse
21.05. ds. Jan Adriaanse
18.06. ds. Jan Adriaanse

In december moesten we, vanwege een aan-
tal afmeldingen en ook vanwege de te ver-
wachten weersomstandigheden de dienst 
annuleren. In januari vierden we Nieuwjaar 
(met Sekt en oliebollen) terwijl de dienst van 
februari een week werd opgeschoven vanwe-
ge de viering van carnaval die in Köln de no-
dige (verkeers)hinder met zich meebrengt. 
We zijn blij met onze maandelijkse ontmoe-
tingen in de Auferstehungskirche en erva-
ren dit telkens weer als onderlinge bemoedi-
ging die essentieel is voor ons geloof(sleven).

Ds. Jan Adriaanse

kern keUlen / bonn

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

Kerkdienst, 3e zondag van de maand, 
10.30 uur, Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter 

Landstr. 30, Düsseldorf
19.03. ds. Jan Adriaanse
16.04. ds. Jan Adriaanse
21.05. ds. Jan Adriaanse
18.06. ds. Jan Adriaanse

Als Nederlandse gemeente van Düsseldorf 
vierden we in december met elkaar het kerst-
feest. In januari was er, na drie jaar, weer de 
Nieuwjaarsontmoeting in Neuss bij Aad en 
Netty Lengkeek. Het was goed om op deze 
manier als vanouds weer bij elkaar te zijn en 
we hopen dat de ontmoetingen, vooral ook in 
het Paul-Gerhardt-Haus mogelijk blijven.

In memoriam
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Op vrijdagavond 21 oktober kreeg ik een 
mail van Henny Lich waarin hij mij liet 
weten dat zojuist Brigitte rustig was inge-
slapen. Brigitte werd 83 jaar. De zondag 
daarvoor had ik Brigitte nog bezocht, thuis 
in Erkrath-Hochdahl, en was het ook dui-
delijk dat haar toestand meer en meer ver-
slechterde en dat ze een steeds hogere dosis 
pijnmedicatie nodig had. De laatste jaren 
was Brigitte aan bed gebonden en werd zij 
24 uur per dag door Henny verzorgd. Ik 
heb heel veel bewondering voor de manier 
waarop Henny zich ingezet heeft maar ook 
voor de manier waarop Brigitte haar weg 
van lijden is gegaan. Met alle vragen die ze 
daarbij had en die zeker niet onbesproken 
bleven, was voor haar het geloof een be-
langrijke grond onder haar bestaan. Het gaf 
haar ook moed en perspectief in alles wat ze 
moest meemaken en de woorden van Bon-
hoeffer (zie hierboven) zijn ook niet zonder 

kern düSSeldorf

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

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

kern de rUhr
dUISbUrG-rUhrort

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

Kerkdienst, 2e zondag v. d. maand, 11.30 uur,
Johannes-Kapelle, Bergstr. 36, Münster

12.03. ds. Jan Adriaanse
09.04. ds. Jan Adriaanse
14.05. ds. Jan Adriaanse
11.06. ds. Jan Adriaanse

In december en januari waren er onze feeste-
lijke ontmoetingen na de dienst ter gelegen-
heid van het kerstfeest en Nieuwjaar. Wij zijn 
ook dankbaar dat er de laatste tijd een groei 
te bemerken is bij de diensten. In het bijzon-
der willen we familie Garst-Schuurman ver-
welkomen. Ze zijn onlangs in Münster komen 
wonen en hebben de weg naar onze diensten 
gevonden. We hopen dat jullie je in onze Ne-
derlandse gemeente thuis zullen voelen!

In memoriam
Bezige handen en een sterke wil vielen na 
een bewogen leven stil.
Op woensdag 9 november kregen we bericht 
van het overlijden van Kor Dingemanse op 
77-jarige leeftijd. Kor was een betrokken en 
actief gemeentelid en had de gave om, waar 
hij kwam, de stemming positief te beïnvloe-
den. Als gemeente van Münster kwamen wij 
al sinds jaar en dag bij elkaar op de buiten-
dag bij Akke en Kor. Daar liet Kor zien waar 
hij in de schuur en om het huis mee bezig 
was. Kor was actief en creatief en had altijd 
iets nieuws. Bij de ontmoetingen rondom de 
diensten en bij de gesprekskring liet hij mer-
ken dat de vragen rondom het geloof hem in-
tens bezig hielden. De laatste tijd kwamen er 
gaandeweg steeds meer ongemakken (waar 
hij op zijn kenmerkende manier met humor 
op reageerde). In het najaar moest Kor wor-
den opgenomen in het ziekenhuis en bleken 
er helaas amputaties nodig te zijn terwijl 
zijn gezondheid meer en meer verslechter-
de. Uiteindelijk moesten Akke, de kinderen 
en de kleinkinderen afscheid nemen van Kor, 
van ‘Hait’ en ‘Pake’. De afscheidsdienst vond 
plaats op zaterdag 26 november in de Ka-
pel op de begraafplaats van Ascheberg, die 
te klein was om iedereen een plek te kunnen 
geven. De grote belangstelling op die dag liet 
zien welke belangrijke plaats Kor in het leven 
van velen heeft ingenomen. We wensen Akke, 
de kinderen en de kleinkinderen Gods nabij-
heid toe om het verlies te kunnen dragen.

Ds. Jan Adriaanse

kern münSter

reGIo ZUId

reden op de bedankkaart afgedrukt. Het 
afscheid vond plaats op donderdag 10 no-
vember in een indrukwekkende viering in 
de Heilig-Geist-Kirche in Erkrath (Sand-
heide). De Urnenbeisetzung was daarna 
achter de Neanderkirche in Hochdahl. De 
belangstelling voor het afscheid van Brigit-
te (ook vanuit onze gemeente) was groot. 
We wensen Henny en de (klein)kinderen 
Gods ondersteuning toe nu het leven zon-
der Brigitte verder gaat. De herinnering 
aan haar zij tot zegen.

Ds. Jan Adriaanse

05.03. Ds. D. Meijvogel
12.03. Evang. J. Krijgsman
19.03. Ds. A.D.C. de Bruijn
26.03. Ds. D. Meijvogel
02.04. Ds. J.H. Adriaanse
07.04. N.N., Goede Vrijdag
09.04. Ds. J.W. Wind, Pasen
16.04. Ds. D. Meijvogel
23.04. Ds. D. Meijvogel
30.04. De heer R.L. Antes
07.05. Evang. J. Krijgsman
14.05. Ds. D. Meijvogel
18.05. N.N., Hemelvaart
21.05. P. Kruijt
28.05. Ds. M. Barth, Pinksteren
U vindt de actuele stand van zaken
op www.binnenvaartpastoraat.nl
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Jitske Cnossen
E-mail: muenchen@nederlandse-kerk.de

Kerkdienst derde zondag van de maand, 
11.30 uur, Ev.-Ref. Kirche, Reisingerstr. 11

12.03. ds. Klaas Touwen
09.04. ds. Klaas Touwen
14.05. ds. Klaas Touwen

Gesprekskring zaterdagavond 18 uur
bij Lous Schimmelpenninck
11.03., 08.04., 13.05.

bediening van de heilige doop
Op zondag 14 mei hopen Florian en Alise 
Bartsch hun dochtertje Sarah ten doop te 
houden. De plaats waar dit zal gebeuren 
staat nog niet vast. Op onze vaste plek en 
vaste tijd of in een van de dorpskerken in 
de buurt van waar Sarah haar Kindergar-
ten heeft. Plaats en tijd worden bekend ge-
maakt via de website.

kern münchen

reGIo ZUId

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

Kerkdienst eerste zondag van de maand,
17.00 uur, Kreuzkirche, Amstetter Str. 22,

Stuttgart-Hedelfingen
05.03. ds. Klaas Touwen
02.04. ds. Klaas Touwen
07.05. ds. Klaas Touwen

Gesprekskring dinsdag 19 uur bij
Maria Herre, Mahatma-Ghandi-Straße 2
07.03., 04.04., 09.05.

kern StUttGart

Roel Balk,
E-mail: karlsruhe@nederlandse-kerk.de

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

Kerkdienst zo nu en dan op zaterdag-
avond 19.00 uur in de kapel van Wohn-

stift Rüppurr, Erlenweg 2
06.05. ds. Klaas Touwen

Gesprekskring woensdagmorgen 10.00 uur
bij Janie de Boer, Dekan-Hofheinz-Str. 26
08.03., 05.04., 10.05.

Vooraankondiging: nederlandse 
kerkmuziek
Op zondagavond 25 juni geven Daniël Kai-
ser aan orgel en piano en ds. Klaas Touwen, 
eindredacteur van het verzameld werk van 
Willem Barnard, een Stunde der Kirchen-
musik over zijn liederen, in het bijzonder 
over de liederen die ook in het Duits ver-
taald zijn door Jürgen Henkys en Peter 
Pawlowsky, zodat we tweetalig kunnen 
zingen. De avond wordt gehouden in de 
Christuskirche en begint om 18.00 uur.

kern karlSrUhe

Jan-Willem de Bruijn
Tel.: 01522 4550956

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

Kerkdienst eerste zondag van de maand, 
11.30 uur, Evang.-Reformierte Kirche,

Freiherr-vom-Stein-Str. 8
05.03. ds. Klaas Touwen
02.04. ds. Klaas Touwen
07.05. ds. Klaas Touwen

BILD: SK 2023-02 – Frankfurt 1

Wij gedenken
Op tweede Kerstdagavond is overleden 
mevrouw Reina-Ella Witte-Heinsius in de 
leeftijd van 92 jaar. Reina is opgegroeid in 
Bloemendaal. Zij werkte als au-pair een 
jaar in Parijs en verbleef een jaar bij haar 
zus, die in Amerika woonde. Weer in Ne-
derland werkte ze als bibliothecaris. Zij 
huwde de predikant en ingenieur Klaus 
Stephan Witte en was nauw betrokken bij 
de Evangelische Ortsgemeinde in Gonzen-
heim, waar zij met velen meeleefde. Reina 
had een groot vertrouwen in de liefde van 
God. De familie begon haar overlijdensbe-
richt met een uitspraak van Martin Luther 
King: Unser Glaube an Gott bestimmt, wie 
wir mit unseren zerbrochenen Träumen 
fertig werden. Er gibt uns die Überzeu-
gung, dass jenseits des zeitlichen Lebens 
das ewige Leben herrscht.
We wensen haar dochter en de overige fa-
milie bij dit verlies kracht en sterkte toe.

kern frankfUrt

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

kirchentag nürnberg
Dit jaar vindt de Kirchentag weer 
plaats. Ditmaal in Nürnberg, dus vanuit 
Zuid-Duitsland gemakkelijk bereikbaar. 
De Kirchentag beslaat vijf dagen, altijd 
van woensdag tot en met zondag, in deze 
editie van 7 tot en met 11 juni. Het thema 
van deze Kirchentag is ‘Jetzt ist die Zeit’, 
naar de eerste uitspraak van Jezus in het 
Marcusevangelie: ‘De tijd is aangebroken, 
het koninkrijk van God is nabij: kom tot 
inkeer en geloof dit goede nieuws.’  Op de 
Kirchentag vieren we gemeenschap over de 
grenzen heen. Allen zijn welkom!
Geniet van een volledig vijfdaags pro-
gramma: ongeveer 2.000 culturele, litur-
gische, theologische en sociaal-politieke 
evenementen om uit te kiezen. Of gewoon 
een dagje of avondje langskomen, dat kan 
natuurlijk ook! De Kirchentag begint op 
woensdag met een openingsdienst en een 
ontmoetingsavond: een kleurrijk festival 
in de binnenstad waar gemeenschappen 
uit de regio zich voorstellen – met muziek, 
cabaret en culinaire lekkernijen. Van don-
derdag tot en met de slotdienst op zondag 
zijn er workshops, tentoonstellingen, con-
certen, diensten, bijbelstudies, maaltijden, 
lezingen, paneldiscussies en nog veel meer. 
Op de Kirchentag kunnen we momenten 
afspreken, waarop we als NKiD met elkaar 
kunnen optrekken om ervaringen te delen 

en elkaar wegwijs te maken in de volgende 
programmaonderdelen. Voor meer infor-
matie zie www.kirchentag.de of neem con-
tact op met ds. Klaas Touwen.
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met pasen wil je natuurlijk een mooie 
ontbijttafel dekken, het is ten slotte 
feest! Wil jij de kuikentjes de weg naar 
de bloemen wijzen, zodat de tafel
versierd kan worden?
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