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Wat voor kansen zijn er voor  
het evangelie in onze tijd?  
Hoe brengen we het  
Goede Nieuws naar buiten?

thema:  
missie  

binnenste-
buiten 
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Missie binnenstebuiten, dat 
is het thema van dit nummer. 
Het heeft alles te maken 
met een op handen zijnde 
conferentie die 19 maart 
plaatsvindt en inspiratie wil 
bieden rondom missionair 
kerk-zijn. Met deze Naast doen 
we alvast een aftrap en de 
coverfoto dient als leeswijzer. 

De foto maakte ik een week voor kerst bij 
de Leidse Herengracht aan de vooravond 
van een nieuwe lockdown. Het is een foto 
die de tijdsgeest weergeeft. We navigeren 
in de mist op donker water van lichtje naar 
lichtje, kunnen de horizon niet zien en elke 
keer lijken de lichtjes te worden verlegd. Om 
moe en moedeloos van te worden. Zie hier 
het perspectief dat de wereld heeft door de 
pandemie.

Al kan je misschien ook zeggen dat het een 
beeld is van de kerk in het Westen. Het schip 
van de kerk navigeert in godsverduistering 
van lichtje naar lichtje. Maar waarheen dat 
weten we eerlijk gezegd niet zo goed. Om 
moe en moedeloos van te worden. Alhoewel, 
wat als deze man op het water nu een wijze 
is? Die net als die drie uit het oosten zijn blik 
niet alleen horizontaal richt, maar juist ook 
af en toe naar de hemel kijkt. Die net als die 
drie wijzen via de hemel naar de juiste plek 
op aarde gestuurd wordt om daar iets te zien 
van de gestalte van dat kind in de kribbe.

Over binnenstebuiten gesproken. De blik 
van de binnenkamer van een wijze richt zich 
op het kwetsbare kind van buiten, zodat dat 
kwetsbare kind van buiten de binnenkamer 
van de wijze weer opnieuw inricht. Hopelijk 
draagt dit nummer vol kleine lichtpuntjes van 
over de hele wereld daar een beetje aan bij 
en peddelen we blijmoedig voorwaarts op 
donker water. 

voorwoord
Tekst: Maarten Boersema 

Bij de voorpagina: "Deze foto maakte ik een week voor kerst bij de Leidse Herengracht. Het is een foto die de tijdsgeest  
weergeeft. We navigeren in de mist op donker water van lichtje naar lichtje..." In het voorwoord hiernaast schrijft  
Maarten Boersema meer over de coverfoto en hoe die als leeswijzer dient voor deze editie van Naast.  
Foto voorpagina: Maarten Boersema  
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interview
Tekst: Wouter Hoving
Beeld: Manuel en Alba Ortega

5

OVER OMGAAN MET DE DOOD WERELDWIJDOVER OMGAAN MET DE DOOD WERELDWIJD

Wat doe je als de wereld verduistert en op zijn kop staat? 
Juist, ja: licht brengen en de zaken weer op z’n pootjes 

zetten. Dat was precies wat Manuel en Alba Ortega,  
een voorgangersechtpaar uit Spanje, afgelopen anderhalf 

jaar deden. En met succes. Hun voedselpakkettenactie 
leverde grandioze resultaten op.

‘Mensen huilden 
toen we een  

voedselpakket  
gaven’
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interview
omdat een groot deel van de bevolking hier 
direct of indirect van toerisme leeft. Daarom 
werd onze hulp ineens nog veel belangrijker.”

Niet nieuw
Helemaal nieuw was het uitdelen van 
voedselpakketten niet voor de Ortega’s. 
Enkele jaren eerder deden ze dit ook. Toen 
moesten ze op den duur stoppen omdat het te 
duur werd en logistiek steeds ingewikkelder. 
Maar één ding onthielden ze: er was behoefte 
aan. Dankzij spotjes op de lokale radio liep 
de aanmeldlijst in 2020 snel vol. De reclame 
stopte al gauw; het maximale aantal mensen 
was bereikt. Ongeveer 25 gezinnen kregen 
een jaar lang, twee keer per maand een doos 
vol levensmiddelen. 
“Er waren mensen die huilden als we het 
pakket gaven”, vertelt Alba. “Het gaf ons de 
mogelijkheid om met mensen te bidden.” Het 
lijkt paradoxaal, vindt ze. Want hoe verdrietig 
de omstandigheden ook waren, God gáf die 
situatie zodat ze kennis zouden maken met 
iets heel moois. De kerk en het evangelie. 
En komen de mensen dan ook naar de kerk? 
Zeker weten, vertellen Alba en Manuel. “Een 
jonge man kwam voor voedsel, en komt nu 
naar onze diensten en activiteiten. Hij wil zich 
laten dopen.”

Tegenstand
Toch ging niet alles de kerkelijke gemeente 
voor de wind. Want deden ze hun project 
in het verleden in samenwerking met de 
voedselbank van de provincie Granada, nu 
was dat niet mogelijk. “Het mocht alleen 
als we onder supervisie van de katholieke 
kerk stonden”, zegt Alba. Dat frustreerde 
het voorgangersechtpaar, omdat zij zelf 
ook goed keken wie een voedselpakket 
écht nodig had. “Maar die kerk eiste dat we 
geen voedsel gaven aan mensen die niet de 
juiste papieren konden leveren of aan de 
gestelde voorwaarden voldeden. Tja, alsof 
je voorwaarden nodig hebt, als je kinderen 
honger hebben.”
De gereformeerde kerk in Almuñécar besloot 
om het geld op een andere manier bij elkaar te 
vegen. Met giften van personen en vanuit het 
kerkelijk fonds, werden de kosten opgehoest. 
Later kwam er ook een donatie van een 
Nederlandse kerk in Benidorm, waardoor het 

project tot eind 2021 kon doorgaan. Even voor 
kerst kregen de gezinnen nog één keer een 
goed gevulde doos. In totaal zijn er maar liefst 
500 pakketten uitgedeeld.

Kerstfolders
Dat betekent niet dat leden van de kerk in 
Almuñécar nu voldaan achterover zitten. 
Voortdurend bedenken Alba en Manuel 
nieuwe manieren om de bewoners van 
hun Spaanse woonplaats te bereiken. In 
december, aansluitend op het voedselproject, 
startten zij bijvoorbeeld met een grootschalig 
uitdeelproject van kleine boekjes over kerst. 
Daarin leggen ze uit waar het in deze tijd van 
het jaar wérkelijk om gaat. Niet de cadeaus 
of het eten. ‘Met Christus in jouw kerst, 
krijgt kerst een andere betekenis’, zo staat 
in de folder. Tweeduizend enveloppen met 
zo’n flyerachtig boekje gaan als kerstcadeau 
door de handen in Almuñécar. Ze komen 
in de brievenbus of worden persoonlijk 
overhandigd. Manuel: “Het zou mooi zijn 
als er hierdoor meer mensen in onze kerk 
opduiken. Maar eigenlijk willen we vooral 
dienstbaar zijn en zaadjes zaaien. De groei en 
de aanraking van het hart, dát ligt bij God.”
Net als de voedselpakketten kan ook zo’n 
boekje iets toevoegen aan ‘zware, donkere 
tijden’. “Want”, zo stelt Alba, “mensen 
denken steeds meer na over het belang van 
gezondheid. Wij kunnen hen nog een stap 
verder brengen in die zoektocht. Wij wijzen 
hen op het allerbelangrijkste: de gezondheid 
van de ziel.”

‘Ons gedrag bleek een getuigenis’

De kerk van dominee Manuel in Spanje was zeker niet de enige die tijdens de coronapandemie voedselpakketten uitdeelde. Wereldwijd deden 
talloze partner-kerken van Verre Naasten hetzelfde, met steun vanuit het corona-noodhulpfonds 'Kerken helpen kerken'. Zo ook een lokale 
gemeente in een Aziatisch land waar christenen een kwetsbare minderheid zijn. Vanuit veiligheidsoverwegingen noemen we de precieze locatie 
niet. De voorganger van deze kerk schreef wat voor moois het uitdelen teweegbracht in de gemeenschap: “In de dorpen waar wij werken, hebben 
christenen het zwaar. Er is in het hele land veel agressie tegen volgelingen van Jezus. Tijdens de lockdown werd dit eens te meer duidelijk. De 
overheid regelde een soort voedselbank voor arme gezinnen in deze regio, waar veel mensen hun baan verloren door de lockdown. Maar het 
dorpsbestuur haalde demonstratief de namen van christelijke gezinnen van de ontvangerslijst… Gelukkig konden wij vanuit de kerk hulp bieden 
en deze families met enige regelmaat een voedselpakket brengen. Maar we hadden meer uit te delen, dus brachten we ook pakketten bij andere 
niet-christelijke families in het dorp. De mensen stonden verbaasd. Zij gingen christenen zoveel mogelijk uit de weg en wij kwamen naar hen toe om 
te helpen. Ons gedrag bleek een getuigenis op zich en raakte harten! Een heel aantal ontvangers wilden meer weten over ons geloof en raakten in 
gesprek met lokale evangelisten.”

‘Zware en donkere tijden’, ‘een uitzichtloze situatie’. We kunnen de 
moedeloos makende benamingen voor de corona-ellende inmiddels dromen. 
Je zou ervan bij de pakken neerzitten. Maar in de kerk van voorganger 
Manuel Ortega (53) en zijn echtgenote Alba Ortega (44) kozen ze een andere 
aanpak. In deze partner-kerk van Groningen Mission | Verre Naasten vouwde 
men de handen. “Toen de coronacrisis uitbrak zochten we naar manieren om 
het evangelie op een praktische manier te brengen. We baden God om een 
goed idee”, vertelt Alba. 
Het voorgangersechtpaar uit Almuñécar, een stadje aan de zuidkust van 
Spanje met zo’n 30.000 inwoners, besloot na dat gebed om samen met de 
gemeente voedselpakketten rond te brengen. Pakketjes met eieren, groente, 
fruit en melk. Zoiets is altijd mooi en nodig, maar nog veel meer tijdens een 
pandemie, zo was de gedachte. Manuel: “Mensen verloren massaal hun werk, 

‘Alsof je voorwaarden  
nodig hebt, als je  
kinderen honger hebben.’

Manuel en Alba geven een prachtig voorbeeld van  
geloof delen. Help je mee? Steun partner-kerken 
wereldwijd om het Goede Nieuws te delen, op allerlei 
manieren, passend bij hun omgeving en wat daar speelt. 
Scan de QR-code of ga naar www.verrenaasten.nl/geven.

http://www.verrenaasten.nl/geven
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nieuws nieuws
Biddag: liefde en zorg voor mensen  
met een beperking in India 
Woensdag 9 maart is het Biddag. Bij de start van het 
groeiseizoen vraagt Verre Naasten in het bijzonder aandacht 
voor steun aan kinderen en mensen met een beperking in 
India. In het christelijke centrum Anugrah is een plek voor 
hen. Daar wordt gekeken naar wat ze wél kunnen en is er 
ruimte voor groei en behandeling. Dat is niet zo gewoon 
in India, waar een handicap vaak gezien wordt als een 
vloek en mensen met een beperking weggestopt worden 
en op zichzelf aangewezen zijn. Anugrah start met een 
opleiding in het verzorgen van mensen met een beperking. 
Een geweldige ontwikkeling! Maar in het huidige centrum 
is geen ruimte voor deze lessen, daarom is een aanbouw 
nodig. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Kijk op www.
verrenaasten.nl/biddag en geef!

Indonesië Mission breidt werkgebied uit naar heel Azië
Per 1 januari 2022 gaat 
Indonesië Mission | 
Verre Naasten  – naast 
haar (bestaande) 
samenwerkingspartners in 
Indonesië – verbindingen aan 
met partners in Bangladesh, 
Myanmar, Taiwan en Sri 
Lanka. Hiermee wordt een 
langgekoesterde wens van 
partner-kerken op Sri Lanka 
vervuld: contacten opbouwen 
met de kerken in Nederland. 
Dit om over-en-weer van 
elkaar te leren, elkaar te 
bemoedigen, voor elkaar te 
bidden en daarin samen Gods 
naam te prijzen. De laatste jaren is er gewerkt aan onafhankelijke en sterke partner-kerken in Indonesië. Dit leidde ertoe dat die 
ondersteuning langzaamaan afgebouwd kan worden. Hierdoor ontstaat er ruimte voor andere projecten, zoals kerkelijk opbouwwerk 
in Bangladesh en Myanmar, internetevangelisatie in Taiwan en de opvang van misbruikte kinderen op Sri Lanka. Het is daarbij de 
hoop en verwachting dat ook de Indonesische kerken en Aziatische kerken van elkaar kunnen leren en elkaar versterken.

Webinar over positie van christenen in India 
Afgelopen november organiseerde India Mission | Verre 
Naasten een webinar (lezing/workshop via internet) voor 
partner-kerken in India. Sprekers waren Wissam al-Saliby 
van de World Evangelical Alliance en de heer Vijay van de 
Commissie voor Godsdienstvrijheid van de Evangelische 
Kerken van India.

Opkomen voor christenen wereldwijd, juist in landen waar 
verdrukking of vervolging plaatsvindt. Dat is in een notendop 
de missie van Wissam al-Saliby, lobbyist in Genève voor de 
World Evangelical Alliance (WEA). “Zo’n 80 procent van de 
wereldbevolking woont in landen waar de godsdienstvrijheid 
beperkt is of waar vervolging plaatsvindt”, zegt Wissam. 
“De WEA is bij de Verenigde Naties dé stem van christenen 
in dit soort landen; denk aan India en Algerije.” Verre 
Naasten steunt samen met de GZB en CGK het werk van 
het WEA-kantoor in Genève. De WEA heeft 145 leden en 
pleit namens hen in de kringen van de Verenigde Naties 
en andere relevante besluitvormingsorganen voor vrijheid 
van godsdienst en overtuiging. In de betrokken landen 
ondersteunt WEA christelijke netwerken in bewustwording 
van hun rechten en om op te komen tegen wetgeving die 
allerlei beperkingen oplegt aan minderheden.

De heer Vijay plaatste tijdens het webinar de positie van 
christenen in India in bredere context. Hij vertelde over 
het politieke klimaat en geweld tegen minderheden, zoals 
moslims en christenen. Zijn organisatie biedt trainingen 
aan kerken waarin ze ook leren wat hun rechten zijn. “Maar 
belangrijker”, aldus Vijay, “is dat kerken leren hoe ze vanuit 
bijbels perspectief hierop kunnen reageren.” Hij had ook 
praktisch advies, bijvoorbeeld over de doop: als je een 
nieuwe gelovige wilt dopen, zorg er dan voor dat zijn of haar 
uitgebreide familie het ermee eens is en bij de doop aanwezig 
is. Zo'n advies legt de lat hoger. Het zette de deelnemers 
aan het denken over het hoofdthema van ons geloof: liefde. 
Hebben we de mensen in ons land werkelijk lief? Dragen 
onze acties bij aan liefde en betere relaties of creëren ze 
scheiding en misschien onverwachte spanning? “Investeer 
in goede relaties in de buurt, zowel met gezagsdragers als 
met de families die er wonen. Dat kan al veel aanklachten en 
mishandeling voorkomen. Tegelijkertijd: ken de wetten en 
regels en durf waar het nodig is, op te komen voor de rechten 
van minderheden.” 
Een mooie bijeenkomst, waar Verre Naasten in de rol van 
‘makelaar’ fungeerde, ten dienste van Indiase partner-kerken 
in het mission-werk. 

Roepingenzondag 2022: ‘Wij zijn Uw kerk’
Op Roepingenzondag (zondag 30 januari) wordt er specifiek aandacht besteed aan je geroepen voelen voor taken in de 
kerk. Vanaf 2022 organiseert de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht Roepingenzondag samen met Verre Naasten, 
Steunpunt Kerkenwerk en Kerkpunt. De vragen die deze zondag centraal staan zijn: 'Hoe wil God jouw talenten gebruiken? 
Denk er eens over na. Bid ervoor. Spreek er met elkaar over. Kijk om je heen. Samen zijn wij Uw kerk!' 

Er is voor predikanten materiaal beschikbaar om Roepingenzondag 
voor te bereiden. De initiatiefnemers van Roepingenzondag 
vragen voorbede voor iedereen met een taak in de kerk, zoals 
ambtsdragers, predikanten, penningmeesters en kringleiders. 
Vanuit het mission-werk vraagt Verre Naasten daarbij aandacht 
voor de taak van mission-ambassadeur. De komende jaren wil 
Verre Naasten graag investeren in het vinden en binden van 
mission-ambassadeurs in de Nederlandse support-kerken. 
Onlangs verscheen het Handboek voor mission-ambassadeurs. 
Nieuwsgierig naar deze mooie en dankbare taak in jouw gemeente? 
Kijk op www.verrenaasten.nl/mission-handboek.

Vereniging E&R, Kerkpunt en Verre Naasten  

gaan intensief samenwerken
Vanaf 1 januari 2022 slaan de Vereniging E&R, Kerkpunt en Verre Naasten de handen ineen om het evangelisatiewerk van E&R een 
nieuwe boost te geven. In september ‘22 is het precies 50 jaar geleden dat E&R werd opgericht om ’s zomers, in de ontspannen setting 
van het campingleven, Gods liefde te verspreiden. In al die jaren hebben honderden E&R-vrijwilligers meegedraaid in één van de lokale 
projecten in het land, op campings en in buurten. Ondanks de coronacrisis konden de afgelopen twee zomers verschillende projecten 
doorgaan, zoals in Beerze en Bussum, en de optredens van het mimeteam. De samenwerking met Kerkpunt en Verre Naasten betekent 
een nieuwe impuls voor het E&R-werk. Het is de bedoeling dat de landelijke ondersteuning, toerusting en coördinatie versterkt worden, 
waarbij de hoop uitgesproken is dat de komende jaren meer vrijwilligers aanhaken. En dat lokale kerken geïnspireerd worden om in de 
eigen buurt, wijk of dorp ook daadwerkelijk mensen te ontmoeten en daarbij te getuigen van de liefde van God. Meer weten?  
Kijk op www.eenr.nl of mail naar info@eenr.nl. 

http://www.verrenaasten.nl/biddag
http://www.verrenaasten.nl/biddag
http://www.verrenaasten.nl/mission-handboek
http://www.eenr.nl
mailto:info@eenr.nl


N
A

A
ST

 ja
nu

ar
i 2

02
2

11

 

Stefan Brand (21)  
uit Nederland

“Mooi om zo actief bij te  
dragen aan de eredienst”

“Ik denk dat het  
belangrijk is om je als  

kerk aan te passen aan  
de tijd waarin we leven”

Johanes Dody  
Prasetya (34)  
uit Indonesië 
“Ik coördineer alle multimediale communicatie van de 
GKT-gemeente Efrata Genteng in Bunyuwango, Oost-Java. 
We proberen onze gemeenteleden zo goed mogelijk 
te bereiken via verschillende kanalen, zoals sociale 
media, YouTube, radio. Vooral de livestreams van de 
kerkdiensten, maar ook andere communicatiemiddelen, 
krijgen een zeer goede respons vanuit de gemeente. 
Dat komt natuurlijk grotendeels vanwege de 
coronapandemie. Met grote groepen samenkomen is 
al een hele tijd niet mogelijk en dat maakt ons steeds 
innovatiever in het bereiken van mensen.

Ik denk dat het belangrijk is om je als kerk aan te passen 
aan de tijd waarin we leven. Juist door het visueel te 
maken, bijvoorbeeld met video, kun je een boodschap 
echt goed laten landen bij mensen. Informatie over 
kerkelijke activiteiten verwerken we in een video die we 
voor en na de dienst tonen, én via WhatsApp versturen 
naar onze gemeenteleden. 

Ik ben nu 10 jaar lid van deze gemeente en doe dit werk 
ook al een tijd. Ik vind het een eer en mooie kans om 
hiermee aan de slag te gaan in mijn kerk. Het is een 
leuke uitdaging om op zoek te gaan naar vernieuwende 
en creatieve manieren om te communiceren. Het 
kost veel tijd, maar het is ook motiverend als je merkt 
dat iets aanslaat. Tijdens de pandemie werden we 
geconfronteerd met een situatie waarin we aanbidding 
via een livestream moesten doen. Dat was op zijn zachts 
gezegd best een uitdaging met gebrekkige apparatuur 
en andere moeilijkheden… Tegelijkertijd dwong dit ons, 
als multimediaal team, om de gemeente te bedienen, 
óók als ze alleen maar naar een scherm kunnen staren.

Ik voel me trots als er een mooie video gemaakt is en 
deze vervolgens positief wordt ontvangen door de 
gemeente. Ik ben dankbaar dat ik op deze manier een 
zegen kan zijn voor mijn eigen kerk, maar ook voor 
anderen die we bereiken via onze kanalen. Ik hoop dat 
het een zegen kan zijn voor ons allemaal.”

TWEE MENSEN DELEN WAT HEN BEZIGHOUDT:  
VERSCHILLENDE ACHTERGROND, HETZELFDE THEMA.

Tekst: Inger Hoegee

tweeluik
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“Een keer in de vier weken ben ik aan de beurt. 
Dat betekent: de beamerpresentatie maken en 
tijdens de kerkdienst afspelen óf de dienst filmen. 
Alle kerkdiensten worden opgenomen en via een 
livestream getoond. 

Ik doe deze taak in mijn kerk (GKv Nieuwleusen) nu 
bijna 5 jaar. Ik werd ervoor gevraagd omdat mijn broer 
al in het beam-team zat en ze nog iemand zochten. 
Het leek me wel wat. In de kerk zit je toch al. Ik vind 
het belangrijk om op deze manier ook actief bij te 
dragen aan de kerk en erediensten; je bent immers 
samen een gemeente. Door het beam-team heb 
ik veel contact met andere gemeenteleden, jong 
en oud, juist ook met mensen die ik anders minder 
snel tegenkom of spreek. Het leukste vind ik dat je 
echt onderdeel uitmaakt van de dienst. Samen met 
de predikant, de koster en de muzikanten ben je 
verantwoordelijk voor het verloop van de eredienst. 
Als je niet beamt, weet de gemeente niet wat er 
gebeurt. Dan kan er niet worden (mee)gezongen en 
gelezen.

Er gaat gelukkig zelden iets mis. Maar ik heb weleens 
gehad dat ik moest filmen en vijf minuten voordat de 
kerkdienst begon, zag dat er niemand naast me zat 
voor de beamer. Toen moest er halsoverkop nog een 
presentatie in elkaar gedraaid worden. Het eerste lied 
heb ik snel van internet gehaald. En tijdens de dienst 
zelf hebben de koster in en ik nog gauw de rest van de 
slides gemaakt.  

Ik ben er trots op als een beamerpresentatie goed 
loopt, vooral tijdens een speciale dienst. Bijvoorbeeld 
met kerst of bij andere feestelijke diensten komt er 
wel eens wat bij kijken. Dan zingen we moeilijke of 
onbekende liederen die je goed met de muziekgroep 
moet afstemmen. Of er komt een filmpje tussendoor. 
Allerlei extra dingen. Als dat dan goed uitpakt en 
soepel loopt, voelt dat goed.” 
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interview
Tekst en beeld: Ruth de Jong

Wereldwijd staan Nederlanders bekend om hun vrijgevigheid. Is er 
ergens een ramp? Laat de collectezak maar rondgaan en wij laten de 
euro’s wel rinkelen. Maar niet alleen tijdens rampen geven wij gul, we 
geven ons geld ook graag aan mission-werk. Dat is mooi én nodig. 
Maar hoe zit het met de evangelisatie in Nederland zelf? Hoe ‘goed’ 
gaat het daar eigenlijk mee? 

Zolang het mij 
niks kost,   
betaal ik graag

Jor-El Saeroon (38) groeit op in Suriname waar hij werktuigbouwkunde studeert. Na zijn 
studie gaat Jor-El werken bij een aluminium raffinaderij en zijn carrière neemt een vlucht. Hij 
voelt zich ‘de man’. En met zoveel plannen en dromen ziet hij een rijke toekomst tegemoet. 
Toch is het Gods stem die hem influistert dat Hij andere plannen met hem heeft. Tijdens een 
jaarlijkse bijeenkomst van de Christian and Missionary Alliance (CAMA) hoort Jor-El over 
zendelingen die alles op het spel zetten. Mensen met passie voor God en de drive om dwars 
door alles heen te gaan en te zeggen: wij zijn niet bang voor tegenwerking…

Vertrouw je Mij?
Het duurt nog zeven jaar voordat Jor-El de knoop doorhakt en hij, samen met zijn vrouw, 
kiest voor God. Jor-El: “Ik voelde dat God met ons bezig was. Ik merkte dat er deuren dicht 
gingen die open hoorden te gaan. Het voelt dan alsof je met je bootje over een rivier vaart 
met allerlei splitsingen. Wanneer die splitsingen worden ingedamd, en je er niet in kunt, 
moet je met de stroom meegaan en daarin op God vertrouwen. Je kunt proberen om 
gesloten deuren geforceerd te openen, of naast de deur te blijven wachten totdat hij weer 
opengaat. Maar ik geloof dat we erop mogen vertrouwen dat Hij het beste met ons voor 
heeft als we ons leven aan Hem geven. Wat we ook meemaken.”
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Een onverwachte 
wending

column

Wel eens meegemaakt dat je leven een onverwachte wending nam? 
Zoiets overkwam mij twee jaar geleden. Na bijna een halve eeuw 
in de journalistiek te hebben gewerkt, diende zich ongedacht een 
nieuw werkveld aan. Meer dan in het verleden naar buiten gericht. 
Ik werd op het spoor gezet van een kleine christelijke gemeenschap 
in Amsterdam Nieuw/West, de Akergemeente. Een kerk van circa 50 
zielen in een gebied van zo’n 30.000 inwoners komt handen tekort, 
als ze daar ‘de grote daden van God wil verkondigen’. 

Wat begon met een verkennend gesprek waaierde in anderhalf 
jaar tijd uit tot een hele zoektocht langs bestaande kerken en 
pioniersgemeenten. Dat ging deels gepland, deels spontaan. Een 
van de eerste dingen die ik leerde, was dat wanneer je missionair 
iets wilt betekenen, je je ook moeten verdiepen in wat voor gebied 
je bent terechtgekomen. Dat betekent beleidsstukken lezen van het 
stadsdeel en praten met een gebiedsmakelaar, opbouwwerkers en 
mensen die actief zijn in bewonersinitiatieven. Een missionaire kerk 
kan niet alleen maar een geestelijke gemeenschap zijn, maar moet 
zich ook verbinden met haar omgeving. Alleen dan kan ze herkenbaar 
worden, zoals Jezus het komende koninkrijk zichtbaar maakte: heling 
brengen, en hoop en troost. 

Hoe je dat in de praktijk vorm geeft, is vaak onderwerp van gesprek 
in Amsterdam, waar alles wat kerk of christelijk heet meestal eerst 
met wantrouwen wordt bejegend. Een groep buurtdominees en 
buurtwerkers uit het missionaire netwerk City-to-City Amsterdam is 
medio vorig jaar weer zo’n bezinningsproces gestart. Wat het lastig 
maakt, is dat lokale contexten zo verschillen, qua geschiedenis, 
sociale en culturele samenstelling, met wisselende inzichten over 
hoe je kerk-zijn moet vormgeven, met kerkleden die soms over grote 
afstanden verspreid wonen, en het wel of niet hebben van een eigen 
gebouw. Je kunt niet zomaar iets kopiëren. De Akergemeente, die 
met vergrijzing en krimp te maken heeft, zit midden in een traject 
van heroriëntatie. Eenvoudige oplossingen dienen zich niet aan.

Een van de grootste bedreigingen voor kerken in Amsterdam, die 
toch al klein en kwetsbaar zijn, is de uitstroom van gezinnen en van 
kader. Juist dan is het belangrijk te proberen dingen samen te doen, 
ondanks grote geestelijke diversiteit. Het botte ongeloof is een 
groter issue. ‘God is dood’, roept een kind van vijf jaar in de klas waar 
jouw zoon of dochter als enig christelijk kind zit. En jouw dochter 
van zestien kan zomaar zeggen, wanneer je aan tafel wilt gaan 
bijbellezen: ‘Ga je ons weer intimideren met jouw religie?’
Dan helpt het om samen na te denken over ‘Kerk en koninkrijk in de 
Amsterdamse context’. Dat gebeurt in een leergemeenschap die 
dit seizoen maandelijks bij elkaar komt - om te studeren, elkaar te 
steunen en te bemoedigen als je het zwaar hebt, en om voor elkaar 
te bidden. Sterker dan wat ook groeit het besef dat gebed – naast het 
Woord – de grootste krachtbron is. Maar de vraag ‘hoe en wat’ laat 
zich nog niet zomaar beantwoorden.
‘Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u 
gevestigd.’ (Psalm 39:8)

Frans Tijssen werkte jarenlang als journalist en lid van 
de hoofdredactie bij het Nederlands Dagblad. In juni '21 
ging hij met pensioen. In de aanloop daarnaartoe begon 
hij aan zijn nieuwe roeping als missionair verkenner in 
Amsterdam.  

Kinderwerk als fundament
Jor-El gaat fulltime werken in de mission-post aan de  
Pallisadeweg in Suriname. In deze buurt waar zo’n 1.000 men-
sen wonen, is het aantal kinderen hoog. Daarom starten ze met 
kinderevangelisatie. Een schoenendoosactie volgt. Er worden 
gratis muzieklessen gegeven en aan het eind van het jaar voeren 
ze een kerstconcert op. De gemeente groeit. “In onze cultuur 
zijn we gewend om ons te richten op volwassenen”, zegt Jor-El. 
“Daarom moeten we onze kinderwerkers extra goed leren om 
elk kind te beschouwen als hun eigen. Wees vriendelijk, vraag 
eens hoe het gaat. Die glimlach die ze van jou krijgen zullen ze 
de rest van hun leven niet vergeten.” Jor-El denkt dat je met 
goed kinderwerk een sterk fundament bouwt. De vruchten zijn 
misschien wat minder snel zichtbaar, maar na 20 jaar heb je wel 
een gemeente staan. 
De cultuur in Nederland is hierin heel anders. Jor-El ziet dat 
kinderen binnen de gemeenschap heel belangrijk zijn en dat 
daar ruime aandacht voor is. Maar wat doen die Nederlanders 
dan aan evangelisatie in eigen land? Deze vraag groeit bij Jor-El 
gedurende het jaar dat hij hier woont.

Openheid Nederlandse cultuur
Tijdens zijn verblijf in Nederland valt hem op hoe open en direct 
de Nederlandse cultuur is. In Nederland kun je bijvoorbeeld 
aan een onbekende vertellen dat je kanker hebt. Zoiets is in de 
Surinaamse cultuur heel ongepast. Die openheid ervaart Jor-El 
als positief. Maar wanneer je diezelfde persoon een week later 
in de supermarkt tegenkomt en er amper een vriendelijke groet 
vanaf kan, daar snapt hij niks van. Jor-El: “Ik heb vaak gedacht 
dat ik misschien wat verkeerds had gezegd of gedaan, maar ik 
weet nu dat het daar helemaal niet in zit. Nederlanders hebben 
een open houding en tegelijkertijd zeggen ze: dit is jouw ruimte 

en dat is die van mij. En daarmee geven ze eigenlijk aan dat we 
geen vrienden zijn.”

Jezus wil vriend zijn
In het evangelie gaat het er volgens Jor-El vooral om dat Jezus 
zegt dat we er voor elkaar moeten zijn, dat we vrienden zijn. 
Dat maakt het wereldwijd christen zijn ook zo mooi. Niet al-
leen met mooie woorden, maar het moet ook blijken uit onze 
daden. “Een vriend komt niet alleen op de koffie, die blijft ook 
slapen”, aldus Jor-El. En daar ziet hij een ‘probleem’ ontstaan. 
Wil je als gemeente gericht zijn op mission, dan is het volgens 
Jor-El goed om je af te vragen welke barrières in onze cultuur 
een drempel vormen. “Kijk eens eerlijk in de spiegel en vraag 
jezelf kritisch af hoe je bent en wat je doet. Misschien zijn er 
dingen die veranderd moeten worden, daar binnen in jou. 
Want als er diep in de Nederlandse cultuur zoveel afstande-
lijkheid is, hoe gaan jullie dan bruggen bouwen naar mensen 
om ze te vertellen over Jezus Christus? Blijft het bij een bakje 
koffie of ben je bereid om een stap verder te gaan? Wil je dat? 
Dan ‘kost’ het wat.”

Vrucht dragen
Iedere cultuur heeft daarin haar eigen uitdagingen. Jor-El vindt 
het belangrijk om dat te onderkennen. Zo’n proces is best eng. 
Het vergt moed en durf om barrières open te breken. Toch 
is het nodig. Jor-El: “Uiteindelijk heeft het te maken met je 
bereidwilligheid om Jezus te willen volgen en Hem de stuur-
man van je leven te maken. Geef de controle aan Hem over 
en probeer de grip uit handen te geven. De individualistische 
samenleving in Nederland helpt daar niet bij. Iedereen mag 
zeggen wat hij of zij vindt, dat bepaal je zelf. Maar dat is niet 
waar. Jezus regeert over ons leven. En als wij ons daaraan over 
geven zal Gods Geest gaan werken en zullen we vrucht gaan 
dragen. “De beste zendelingen zijn de lokale mensen”, zegt 
Jor-El. “Eigen mensen weten hoe de cultuur in elkaar zit en 
vinden daarom ook de beste aansluiting.”

Blijf van elkaar leren
Het contrast met Suriname is groot. Waar zij moeten werken 
aan samenwerken hebben Nederlanders hele andere uitdagin-
gen. Daarin kunnen we van elkaar leren. Toch is het goed om 
te blijven reflecteren en te confronteren. Want wil je inzetten 
op mission-werk? Dan begint het daarmee. En dat kost wat…

Jor-El Saeroon (38) is getrouwd met Naomi en ze wonen in de 
Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Samen hebben ze twee 
kinderen. Hij deed in 2019/2020 – met financiële steun uit het 
Studiefonds Kerkleiders van Verre Naasten – de Master of 
Intercultural Reformed Theology aan de Theologische Universiteit 
Kampen. Sindsdien maakt Jor-El deel uit van het directieteam van 
de Evangelical School of Theology (EST) in Suriname. De EST is 
een samenwerkingspartner van Drenthe Mission | Verre Naasten. 
Afgelopen zomer is hij gestart met zijn promotieonderzoek (PhD).
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Midden in het centrum van Eindhoven ontmoeten internationale studenten elkaar. Samen eten, 
zingen en bijbelstudie doen kan op deze vrijdag in november sinds lange tijd weer offline, in de 
sociëteit van Ichthus Eindhoven. Jetty Bredius, stafwerker bij studentenorganisatie IFES vertelt: 
“HOST Eindhoven is een community voor internationale studenten. Hier worden ervaringen 
gedeeld, vriendschappen opgebouwd en kun je groeien in je geloof. We organiseren verschillende 
activiteiten. Vanavond haakt een groepje studenten van HOST uit Tilburg aan en lopen we 
samen door de stad om lichtkunstfestival Glow te bekijken.” 

beeldverhaal
Tekst en beeld: Jellien Tigelaar

Moved by light
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beeldverhaal

Na het eten wordt er muziek gemaakt: tijd 
voor worship. Er zijn deze avond minstens elf 
nationaliteiten. De aanwezige studenten komen uit 
Albanië, Canada, China, Indonesië, Italië, Noorwegen, 
Nederland, Oostenrijk, Singapore, Spanje en Zuid-
Afrika. 

Na een algemene inleiding gaan de 
studenten in kleinere groepen uit  
elkaar voor bijbelstudie en gebed.  
Mét pepernoten op tafel. 

Jetty: “Ik heb eerst als zendingswerker gewerkt 
in Azië. Toen ik terugkwam in Nederland wilde ik 
graag weer iets internationaals doen, het liefst met 
jonge mensen. Waarom? Je studententijd is zo’n 
belangrijke periode in je leven. Zeker voor deze 
studenten, die ver weg zijn van hun familie en 
vrienden, is het fijn om ergens aansluiting te vinden 
en de vragen te kunnen stellen die je bezighouden. 
Ik vind het heel mooi dat er vanavond ook mensen 
uit Tilburg bij zijn. Dan zie je opeens dat je niet alleen 
een klein groepje in Eindhoven bent.”

Sara uit Italië kwam naar Eindhoven voor de masteropleiding Sustainable Energy. Van een 
studiegenoot hoorde ze over HOST. Inmiddels woont ze in Alkmaar voor een traineeship, en 
toch komt ze speciaal voor deze avond naar Eindhoven. “Door deze community heb ik veel 
mensen leren kennen. Ook al komen we uit verschillende landen, we delen de ervaring van 
het studeren en werken in het buitenland. In Italië ging ik naar de kerk, hier doe ik dat niet. 
Ook omdat de meeste diensten in het Nederlands worden gehouden. Ik zie dit als een mooie 
plek om mijn geloof levend te houden en te blijven discussiëren.”

Joël uit Albanië volgt de bacheloropleiding Electrical 
Engineering in Eindhoven. “Ik wist niet of ik een 
kerk zou vinden waar Engels gesproken wordt, dus 
heb ik me aangesloten bij deze community. Zoals 
elke international mis ik mijn familie en vrienden. 
Daarom is het fijn om hier elke twee weken te komen 
met studenten die in dezelfde situatie zitten. En ik 
vind het mooi om met andere christenen te zijn. Ik 
moet altijd denken aan de tekst uit Mattheüs: Waar 
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik 
in hun midden. Zo voelt het ook echt.”

“Het thema van lichtkunstfestival Glow in Eindhoven (in november 2021) is: moved by light. “Mooi hé?”, zegt Jetty van 
IFES. “Dat is precies waarom ik dit doe. Er is meer in het leven. Jezus is onze enige hoop. Geloof in Hem belicht de mooie 
kanten van het leven. God is het licht.”

IFES is de organisatie achter HOST. In steden als Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Breda komen (internationale) 
studenten samen om te bidden, bijbellezen en vormen een gemeenschap. Een community met zowel christenen als 
niet-christenen. Verre Naasten steunt de activiteiten van HOST vanuit een gezamenlijke missie: zending in de achtertuin. 
Voor steun aan mission-projecten in Nederland vindt Verre Naasten de verbinding en betrokkenheid van lokale kerken 
belangrijk. De ervaring is dat het over-en-weer bemoedigend, inspirerende en opbouwend is. Håvard, die de Tilburgse 
HOST-groep begeleidt, vertelt: “Toen ik net in Tilburg woonde, vond ik de website van de Ontmoetingskerk (GKv Tilburg) 
erg aansprekend. Er was een Engelse tekst, de gemeente was verwelkomend naar nieuwe mensen en stond duidelijk 
open voor internationale bezoekers. Er was een zichtbare Engelse vertaling in de diensten en een connect-groep.” HOST 
en de Ontmoetingskerk trekken onder meer samen op bij open huiskamers, taallessen en activiteiten bijvoorbeeld in de 
introductieweek. Ook in andere steden waar HOST actief is, wordt gezocht naar samenwerking met lokale kerken. 

Een mooi onderdeel van HOST is het returnee-programma dat studenten voorbereid op de terugkeer naar huis. Zo is er 
begeleiding voor studenten die hier tot geloof zijn gekomen en het spannend vinden om terug te gaan naar hun (niet-
christelijke) thuisland. En toerusting van studenten die in hun eigen land een bijbelstudiegroep willen starten.
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Tekst en beeld: Ruth de Jong

aan 't woord...
Jezus is het  

antwoord, maar 
wat was je vraag  

ook alweer?

“Volgens de statistieken groeit 1 op de 13 kinderen in Nederland in 
armoede op. In Rotterdam ligt dat aantal veel hoger, namelijk 1 op 
de 4 kinderen. Hele gezinnen komen door de armoede in een sociaal 
isolement terecht en de spanningen lopen daardoor soms hoog op. 
In de afgelopen periode zijn hier, in deze wijk, al 13 schietincidenten 
geweest…

In de gunst staan bij het volk
In Handelingen 2 gaat het over de eerste gemeente van Christus en 
hoe zij leefden. Het raakt mij wanneer er in vers 47 staat dat zij in 
de gunst bij het hele volk stonden. Want hoe is het tegenwoordig 
gesteld met de gemeente van Christus? Staan wij ook nu nog ‘in 
de gunst bij het volk’? Om dat te bereiken, zal je de hand moeten 
reiken naar mensen die hulp nodig hebben. En dat is precies wat 
wij met Stichting Gaarkeuken van Rotterdam willen doen: een open 
en warme plek creëren voor mensen uit de wijk. Hier krijgen ze een 
warme maaltijd en kunnen ze terecht met al hun vragen. 

Gods liefde door de strot gedouwd
In Sociaal Café ‘Onder de Oranjeboom’ komen de mensen langs 
voor een praatje of genieten ze van een maaltijd. Voor ons is het 
heel belangrijk dat we Gods liefde laten zien door wat we doen. Dit 
betekent dat we de mensen niet met het evangelie ‘om de oren 
slaan’, maar we vragen ze waarmee we kunnen helpen. Joris van der 
Spek, onze buurtpastor die namens Boeiend! elke dag aanwezig is, 
krijgt vaak de vraag of hij wil helpen bij het invullen van formulieren 
of het geven van taalles. Zo win je langzamerhand het vertrouwen 
van de mensen in de wijk. En wanneer je eenmaal het vertrouwen 
hebt gewonnen kan er een geloofsgesprek ontstaan. Maar wanneer 
dat niet zo is, dan is dat niet zo. 

Evangeliseren, desnoods met woorden
Weet je, evangeliseren is ons ‘probleem’ ook helemaal niet. God 
regelt dat zelf wel. Zoals Franciscus van Assisi al zei: ‘Breng het 
evangelie, desnoods met woorden.’ En dat is wat wij hier doen. Wij 
mogen door God worden gebruikt om uit te reiken naar mensen die 
dat nodig hebben. De rest regelt Hij zelf wel.” 

Meer weten? Kijk op:  www.gaarkeuken.nl en www.boeiend010.nl

favoriete
bijbeltekst

Welke woorden uit de Bijbel springen er voor u uit? Omdat ze zo mooi/bijzonder zijn of omdat ze bepaalde herinneringen oproepen? Stuur uw favoriete  
bijbeltekst en een korte toelichting in door te mailen naar naast@verrenaasten.nl o.v.v. bijbeltekst en wie weet leest u uw bijbeltekst straks terug in Naast!

Kerst en oud en nieuw zijn weer voorbij. Het is een tijd van 
ontnuchtering, donkere dagen en ‘Blue Monday’. Maar ook van 

zonnige dagen die, ondanks de kou, geuren naar belofte. Deze tekst 
helpt in coronatijd, en als we zien aankomen dat voor het eerst de 

volgende generatie het minder zal krijgen. Elke dag heeft zijn eigen 
kwaad, maar ook zijn eigen kansen. In minder welvarende en minder 
vrije culturen gaan onze broeders en zusters ons vaak bemoedigend 

voor in deze wijze levenshouding.
 

Piet Houtman 
uit Barneveld

Geniet dus op de  Geniet dus op de  
goede dagen van  goede dagen van  

het goede, maar zie  het goede, maar zie  
op de slechte dagen  op de slechte dagen  
in dat God naast  in dat God naast  

de goede ook  de goede ook  
de slechte dagen  de slechte dagen  
heeft gemaakt.heeft gemaakt.

- Prediker 7: 14 - 

Clara Sies-Frank (69) is getrouwd met 
Sjaak (79). Samen richten ze in 2002 de 
Voedselbank Nederland op, waar ze tot 
2013 actief bij betrokken zijn. In 2017 
krijgen ze het verlangen om iets te doen 
voor mensen in Rotterdam die het niet 
breed hebben. Sindsdien is Stichting 
Gaarkeuken van Rotterdam een feit en 
kunnen mensen samenkomen in één 
van de wijkrestaurants, zoals Sociaal 
Café ‘Onder de Oranjeboom’, voor een 
maaltijd, taalhulp of een praatje met de 
buurtpastor Joris van der Spek.

http://www.gaarkeuken.nl
http://www.boeiend010.nl
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issie binnenstebuiten. 
Het deed me meteen denken aan de man 
op deze foto. Je wilt hem misschien graag in 
het gezicht kijken, maar hij is met reden niet 

herkenbaar gefotografeerd. Deze man – uit een land in 
midden Afrika – moest jaren geleden vluchten. Hij kwam 
als alleenstaande, minderjarige asielzoeker in Nederland 
terecht. Inmiddels is hij niet meer minderjarig, nog wel 
alleenstaand en leeft hij nog altijd in onzekerheid of hij hier 
een toekomst op kan en mag bouwen. Hij is hier, zoals men 
dat dan zegt, illegaal.
Maar daar gaan we het nu niet over hebben. 
Het gaat immers over missie binnenstebuiten en daar heeft 
hij mij veel over geleerd. We leerden elkaar kennen tijdens 
mijn studententijd op een asielzoekerscentrum in de buurt. 
We deden samen bijbelstudie, maar na verloop van tijd werd 
hij overgeplaatst naar een asielzoekerscentrum elders in het 
land. Hij verdween uit mijn beeld. Jaren later kwam ik hem 
weer op het spoor en sindsdien hebben we vaak contact en 
dat keert me geregeld binnenstebuiten.
Zo gaat dat als je de kaart van de vreemdeling – van de 
gastvrijheid –  in het kwartetspel speelt.  Gastvrijheid komt 
er op neer dat je een vreemdeling bij wijze van spreken 
toelaat in je eigen huis of in je eigen leven. Gastvrijheid 

betekent dat je de deur van je leven open doet en zodra 
je de ander binnenlaat, weet je dat hij je deurmat vuil zal 
maken. Zodra je de ander binnenlaat, zal dat je huis en je 
leven veranderen. 
Dat zit soms al in kleine dingen. Ik herinner me nog dat hij 
diep geschokt was toen hij bij de kerkdeuren mensen zag 
roken. 'Hoe kan je nou als christen roken?' 
Maar meer nog zit het in grote dingen. Hij laat me keer op 
keer zien wat het betekent om in vertrouwen te leven en te 
weten dat je eigendom bent van Christus. Onlangs nog. Ik 
verzuchtte of hij niet moedeloos werd dat hij na ruim tien 
jaar nog steeds in onzekerheid leeft. 'Ach, als je weet waar 
God mij allemaal voor heeft behoed, dan stelt dit wachten 
niet zoveel voor. Jullie zijn veel bezig met vasthouden, 
hebben en controle, maar misschien moet je eerst wel alles 
loslaten om echt te kunnen ontvangen.' 
Hopelijk begrijp je nu ook waarom ik aan hem moest denken 
bij het thema 'missie binnenstebuiten'.  Die missie begint 
voor ons persoonlijk, en als kerk gezamenlijk, misschien wel 
bij gastvrijheid. Gastvrijheid voor de ander met hoofdletter 
en in het verlengde met een kleine letter. En nu ga ik snel 
bidden, zodat dit geen mission impossible wordt. 

M

Tekst en beeld: Maarten Boersema

kwartetten in het koninkrijk

Kwartetten  
in het Koninkrijk 
Er wordt wel eens gesproken over een kwartet van kwetsbaren dat speciale aandacht krijgt in 
Gods Koninkrijk: de weduwe en wees, vreemdeling, arme en zieke. De gedachte achter deze 
rubriek is dat je via dit kwartet sporen van Gods Koninkrijk kunt vinden. In elk nummer van 
Naast gaat Maarten Boersema aan de hand van dit kwartet op zoek. Dit keer: de vreemdeling 
die een voorbeeld geeft van missie binnenstebuiten.
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uitgelicht
Tekst: Lucius de Graaff

Beeld: Almir Pehlic

column Gerrit

Laat de Heer niet in  
zijn hempie staan
“Wij zijn gewoon normale mensen, die abnormale dingen doen om de wereld een 
klein beetje beter te maken.” Het is geen uitspraak van een theoloog of kerkplanter 
uit een hippe buurt in een grote stad ergens in het Westen van het land. Nee, het 
is een uitspraak van Peter van Uhm, generaal buiten dienst van de landmacht. Een 
bijzondere man met een indrukwekkend levensverhaal. De meeste mensen kennen 
hem als de generaal die zijn zoon verloor bij een missie in Afghanistan. Maar hij is 
ook iemand die zijn manschappen telkens weer wist te inspireren en aan elkaar te 
verbinden.

Tijdens een koude wintertraining in de Duitse Eifel kreeg hij ooit te horen, dat zijn 
manschappen bij terugkomst toch een loodzware training moesten gaan doen bij 
het Korps Commando Troepen. En dat terwijl hij ze drie weken eerder nog heel 
nadrukkelijk had beloofd dat ze daarvan waren vrijgesteld. Na terugkomst op de 
kazerne riep Peter van Uhm zijn mannen bij elkaar. Ondertussen begon hij zich 
uit te kleden. Tot op zijn ondergoed. Hij zei: “Mannen, ik sta in mijn hemd. Ik heb 
jullie beloofd dat we niet naar de commando’s gaan. Helaas is er boven mijn hoofd 
een ander besluit genomen. Dus we gaan toch. Mooier kan ik het niet maken. 
Maar denk erom: wee degene die er in de komende weken sip bij loopt, want die 
is van mij. Wij laten ons niet kisten. Jullie zijn gewaarschuwd.” Na deze woorden 
marcheerden de manschappen teleurgesteld af naar de kantine.

Een paar uur later komt de officier van dienst naar hem toe: “Kapitein van Uhm, uw 
compagnie breekt de hele boel af, ik hou ze niet meer in de hand.” Toen hij zelf in 
de kantine ging kijken, zag hij zijn compagnie in oranje shirtjes door de kantine de 
polonaise dansen. Ze zongen: ‘Hup, Holland hup, laat de kaptein niet in zijn hempie 
staan’.

Wat als de kerk meer een meer een club mensen zou worden, waar we zo voor 
elkaar door het vuur gaan? Wat als de kerk een plek zou worden waar je, als dingen 
anders gaan dan je misschien gehoopt had, je niet begint te mopperen of met 
een sip gezicht kijkt naar wat er allemaal niet kan? Maar tegen elkaar zegt: “Wij 
gaan dit gewoon doen. Met elkaar. Voor onze Aanvoerder.” Zoals Tim Vreugdenhil 
terecht schrijft in zijn nieuwe boek Opener dan ooit: “We zullen in deze pandemie 
nog vaak op de proef worden gesteld. Dat is niet leuk. En soms heel pijnlijk. Maar 
het biedt ook een perspectief om meer te zien wat echt telt.” En zo is het. Ik stel 
voor: laten we met elkaar een polonaise lopen. Laat de Heer niet zijn hempie staan!

Je kunt een dominee wel uit het mission-werk halen, maar hoe haal je mission uit een 
dominee? Dat gaat niet, weet Gerrit den Broeder inmiddels uit eigen ervaring. Samen 
met zijn vrouw Titia woonde en werkte hij zes jaar in het Afrikaanse land Benin. In 
Nederland werkt Gerrit nu als legerpredikant bij Defensie. Maar mission heeft nog altijd 
een bijzondere plek in hun harten. Ze keren nog regelmatig terug naar Benin. Zowel 
voor vakantie als voor werkgerelateerde bezoeken, zoals het geven van trainingen. 

Deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK)
Samen met de Commissie Contact en Samenspreking buitenland (CCS) van de Nederlands Gereformeerde Kerken geeft het deputaatschap 
BBK, vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, invulling aan haar opdracht om de contacten met kerken over de hele wereld te onder-
houden. We willen van elkaar leren, elkaar ondersteunen en samen Christus’ naam prijzen. Op dit moment gebeurt dat vooral via de digitale 
mogelijkheden, maar in de toekomst hopen we dat we elkaar weer persoonlijk mogen ontmoeten. Meer informatie: www.bbk.gkv.nl

Samen met andere predikanten en leden van de gemeente 
kwam hij meteen in actie om mensen te helpen die 
getroffen waren door het natuurgeweld. Om water, kleding 
en voedsel te kunnen kopen, klopte ds. Pehlic aan bij het 
deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK). 
BBK speelde de hulpvraag door aan Groningen Mission | 
Verre Naasten. Mede dankzij steun vanuit de Groningse 
kerken konden broeders en zusters in Kroatië een bijdrage 
leveren aan de hulpverlening. Ze vergaten daarbij niet om 

Kerk komt direct in actie in Kroatië 
Wat doe je als kerkelijke gemeente wanneer de aarde schudt en veel gebouwen als kaartenhuizen in elkaar zakken? 
Almir Pehlic, predikant te Karlovac, Kroatië, hoefde niet lang na te denken toen zijn regio op 29 en 30 december 2020 
door een aantal aardbevingen werd opgeschrikt.

ook de Bijbel te geven aan de mensen in het zwaar getroffen 
Petrinja en de dorpen rond deze stad. 

De Protestantse Gereformeerde Kerk in Kroatië is een kleine 
gemeenschap, met in totaal zo’n 300 leden. De gemeenten 
vormen een onderdeel van de Reformed Episcopal Church 
met als bisschop dr. Jasmin Miliç. Het is bijzonder om te  
zien dat deze gemeente heel bewust missionair wil zijn.  
We kunnen daaraan een voorbeeld nemen.

http://www.bbk.gkv.nl
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Tekst: Inger Hoegee

Het goede nieuws delen: te midden van alle verwarring, onrust en crises in de wereld. Nieuws 
dat niet binnen moet blijven, maar naar buiten moet. Nieuws over Jezus, over genade die alles 
binnenstebuiten keert. Maar hoe doen we dat? Hoe sluit je aan bij wat leeft in de samenleving;  

hoe ga je moedig te werk, hoe breng je een Boodschap over die landt? Een pasklaar antwoord is  
er uiteraard niet op deze vraag. Soms moet je dapper zijn, soms juist praktisch. Wat kunnen we  

leren van christenen in het buitenland? Waar het leven anders is, de uitdagingen vaak nog groter, 
maar onze God dezelfde? Veel! Daarom zetten we 3 inspirerende en bemoedigende ervaringen  

van onze partner-kerken op een rij. 

3x missie binnenstebuiten
Inspirerende lessen van onze buitenlandse broers en zussen

achtergrond

Wees zorgzaam
Niet alleen corona, maar ook een politieke crisis trof Myanmar vorig jaar. “Door deze dubbele crises worden we elke dag 
geconfronteerd met moeilijkheden”, schrijft een van de voorgangers uit dit land. “Naarmate de tijd verstrijkt, groeien de 
moeilijkheden… De eerste en tweede golf vielen hier erg mee, maar tijdens de derde golf werd Myanmar had geraakt. 
Er zijn enorm veel mensen overleden, ook binnen de kerken. In drie maanden tijd stierven meer dan 150 voorgangers 
aan de gevolgen van corona. Dat is voor een groot deel te wijten aan een gebrek aan dokters, verpleegkundigen en een 
plaats om zorg te krijgen. Daarbij is er een tekort aan medicijnen, zuurstofflessen en zuurstofconcentrators (een elektrisch 
apparaat dat zuurstof uit de omgevingslucht haalt). Ook zijn er te weinig Covid-responsteams. We maken ons grote 
zorgen om de vierde golf en willen onze kerkleden beschermen.” De kerk van Myanmar besluit om praktisch in actie 
te komen. “We schaffen zuurstofconcentrators aan voor de gemeente. Ook kopen we zuurstofcilinders, coronatesten 
en beschermingsmaterialen zoals mondkapjes, beschermende kleding en handschoenen. De zuurstofconcentrators en 
zuurstofflessen verhuren we. Zo kunnen we ook anderen helpen.”

Wees te vertrouwen
Een keertje koken voor een kraamgezin of voor iemand die ziek is, is 
een mooie manier om elkaar te helpen. In Oeganda brengt een groep 
vrouwen dit principe naar een hoger level. Ze maken er een zakelijke 
activiteit van en geven door hun betrouwbaarheid een geweldig 
getuigenis! 
De Grace Church Woman Group is gevestigd in Gulu, in het noorden 
van Oeganda. Jarenlang was in deze regio het extreem gewelddadige 
rebellenleger van Joseph Kony actief. Voor een aantal van de 
vrouwen hier, variërend in leeftijd van 20 tot 65 jaar, is deze periode 
ongetwijfeld een inktzwarte herinnering. Bijzonder dat juist deze 
vrouwen in dit gebied Gods licht laten schijnen op heel praktische 
wijze: ze cateren bij feestjes en evenementen! 
Veel vrouwengroepen in Oeganda hebben zowel geestelijke als 
commerciële activiteiten. De ene week bijbelstudie en aanbidding, 
de andere week samen geld verdienen. De opbrengst is een welkome 
aanvulling op hun vaak lage inkomen en zorgt voor de mogelijkheid 
om schoolgeld van de kinderen te betalen en de boodschappen. 
Ook wordt er geld apart gezet in een gezamenlijke pot, om indien 
nodig een lening te verstrekken aan wie dat nodig heeft, weduwen 
bijvoorbeeld. “Met onze cateringservice maken we wat winst, dat 
sparen we op. We worden uitgenodigd om het eten te verzorgen 
bij bruiloften, diploma-uitreikingen, begrafenissen: noem maar op. 
Ons menu varieert en hangt af van de wensen van de opdrachtgever. 
Meestal serveren we een maaltijd van vlees, bonen, groenten, rijst, 
zoete aardappel en maismeelpap. We zijn blij dat we veel gevraagd 
worden. De mensen zien dat wij God liefhebben en dus geen kwaad 
zullen doen. Ze vertrouwen ons”, vertelt een van de vrouwen. Dit 
laatste is best bijzonder: er is in Oeganda geen controle of richtlijn 
voor voedselveiligheid en hygiëne. Er is veel angst voor opzettelijk 
of per ongeluk vergiftigen bij bereiding van eten. Het vertrouwen in 
deze vrouwengroep, omdat ze in God geloven, is in dat kader een 
extra gaaf getuigenis! 

Wees niet bang!
Wat zouden we graag onbevreesd te werk gaan in 
missionair werk. Maar in alle eerlijkheid: vaak zijn we 
huiverig, voorzichtig, of zelfs bang. Wat zouden ze 
denken? Past onze activiteit wel in de wijk, in het dorp? 
Kunnen we dit zo stellen/zeggen/doen? 
Evangelist David (niet zijn echte naam) uit een land in 
Azië toont ons een moedig voorbeeld. “Deze maand 
zijn er 52 mensen gedoopt! We baden al een tijdlang 
voor een doopdienst. Helaas lukte het vanwege covid en 
de lockdown niet eerder om samen te komen. Dankzij 
Gods zegen kon het nu wel en wat was het bijzonder! 
Deze feestelijke dag begon om 10 uur ’s ochtends met 
onderwijs over de doop. Meer dan 100 nieuwe gelovigen 
en zoekers waren hierbij aanwezig. De 52 dopelingen 
waren in de aanloop naar de dienst al regelmatig 
samengekomen om meer te leren over God en de Bijbel. 
Dat heeft hen geholpen om te groeien in geloof. Hun 
harten waren goed voorbereid op de doop. 
Om 12.00 uur begon het dopen in een meer aan de kant 
van de weg, zichtbaar voor iedereen die langskwam. 
Voorbijgangers en automobilisten stopten om de doop 
te zien. Het was een moedige zet van onze plaatselijke 
evangelist. Ons overwegend islamitische land is lang niet 
altijd veilig voor christenen. We horen regelmatig van 
aanslagen bij kerkdiensten en samenkomsten. Om dan 
in de openlucht, voor iedereen te zien, een christelijke 
doopdienst te houden… Een dapper getuigenis! Dankzij 
de genade van de Here Jezus gebeurde er niets ernstigs 
die middag. 
Ik moest aan mijn vader denken. Hij was ook evangelist  
en organiseerde eens een doopdienst in een dorp. Het 
dopen gebeurde in een klein meertje vlakbij het dorp. 
Nadat de eerste mensen gedoopt waren, ging het 
helemaal mis… Ineens kwamen er honderden mensen 
vanuit de nabijgelegen moskee naar het meertje toe, 
onder leiding van hun imam. Ze omsingelden het water 
zodat het doopgezelschap geen kant meer op kon. 
Vervolgens grepen ze mijn vader, bonden hem vast aan 
een boom en begonnen op hem in te slaan. Sommige 
moslims wilden hem doden, maar de imam weerhield 
hen daarvan. Uiteindelijk vertrokken ze weer en lieten 
mijn vader ernstig gewond achter. Dit soort incidenten 
komen helaas veel vaker voor… Een doopdienst in de 
openlucht is daarom niet alleen een feestelijke, maar ook 
een risicovolle gebeurtenis.
Onze doopdienst werd afgesloten met de viering van het 
Avondmaal. Daarna was er een gezamenlijke maaltijd 
met meer dan 100 nieuwgelovigen en zoekers. We zijn 
dankbaar dat alles goed is verlopen.”
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Meld je aan voor podcast 40 dagen hier & nu
De Veertigendagentijd klinkt misschien nog ver weg, maar vanaf woensdag 
2 maart tot en met zaterdag 16 april is het al zover. Op zondag 17 april 
vieren we Jezus’ opstanding. 40 dagen hier & nu helpt je met dagelijkse 
podcasts om tijdens de Veertigdagentijd bewust toe te leven naar Pasen. 
De podcasts kennen een afwisselende inhoud. Naast een overdenking en 
een bijbeltekst, is er een verdiepingsvraag, praktische suggestie of leuke 
uitdaging, een lied of een kort gebed. Dit jaar wordt aangesloten bij het 
oecumenisch bijbelleesrooster. Zo helpen de dagelijkse podcasts je om 
Jezus te volgen in jouw hier en nu. De podcast-serie is ook zeer geschikt om 
als gemeente samen te volgen, juist nu fysieke ontmoetingen lastig zijn. 
Voor zo’n gemeenteproject komen diverse andere materialen beschikbaar 
voor vieringen, kringen en vespers. 40 dagen hier & nu is een initiatief van 
Kerkpunt, LPB Media, Verre Naasten en Lume. Meer weten en aanmelden? 
Kijk op www.40dagenhierennu.nl. 

Van binnen naar buiten
Thuis en in de kerk hoor jij vast veel over Jezus. Wat is het mooi en 
bijzonder dat je Hem daardoor beter leert kennen! Maar dit Goede 
Nieuws van Jezus' liefde voor ons moet niet alleen maar binnen 
blijven... Het moet naar buiten! Zodat nog veel meer mensen Jezus 
leren kennen. Deze tekening laat dat een beetje zien. 

Werkconferentie 
Missie binnenstebuiten

Missie binnenstebuiten is het thema van deze Naast en geïnspireerd op de werk- 
conferentie Missie binnenstebuiten die zaterdag 19 maart plaatsvindt in Utrecht. 
Deze werkconferentie heeft als doel om inspiratie, tips, praktijkvoorbeelden en  
ervaringen rond missionair kerk-zijn met elkaar te delen. En kerken te helpen om 
aan de slag te gaan met mission. Wat voor kansen zijn er voor het evangelie in onze 
tijd? Hoe brengen we het nieuws naar buiten? Willen we als kerk wel ‘binnenste-
buiten’ keren? Reinier Kramer is de dagvoorzitter en er zijn bijdragen van René van 
Loon, Jeanette de Waard en Tim Vreugdenhil. Verre Naasten is medeorganisator van 
de werkconferentie. Wilt u deelnemen, alleen of met een groepje vanuit de kerk?  
Van harte welkom! Meer informatie en aanmelden: www.missiebinnenstebuiten.nl

Los de rebus op!      
Weet jij wat hier staat ?

Jezus zei verder tegen de leerlingen:

Tekst uit Markus 16:15

?

Kleur jij 'm in?

http://www.40dagenhierennu.nl
http://www.missiebinnenstebuiten.nl
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strip + colofon en nu wij!

Lees 'Opener dan ooit'

Tijdens de reeds genoemde werkconferentie 
spreekt Tim Vreugdenhil weer een zogeheten 
missionaire trendrede uit. Dat deed hij al eens 

eerder in 2020. 

Het nieuwste boek van Vreugdenhil met als 
titel 'Opener dan ooit' vormt de basis voor de 

missionaire trendrede van dit jaar. Als  
de thematiek van deze Naast je aan het hart 

gaat, dan is het zeker een aanrader om  
dit boek te lezen. 

Meld je aan voor de 
werkconferentie

Op pagina 28 van deze Naast staat een 
kort bericht over de werkconferentie 

'Missie binnenstebuiten'. 

Een aanrader om samen met anderen uit 
jouw gemeente (of individueel) deel te 

nemen. Meer informatie en aanmelden 
via www.missiebinnenstebuiten.nl.

En nu wij! Inspiratie om
– op basis van de inhoud
van deze Naast over missie 
binnenstebuiten – zelf aan 
de slag te gaan.
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Laat je inspireren door Mensenkinderen

Lydia van Maurik en Bas van  
Nienes (samen vormen zij de band

 Mensenkinderen) spelen een muzikale rol tijdens 
de werkconferentie. Laat je nu al 

inspireren door de formidabele 
muziek die ze maken.  

Zoals bijvoorbeeld dit lied  
'Wij leven van de wind'.

Naast is het hét magazine over mission-werk wereldwijd vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt  
en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in samenwerking met Verre Naasten.
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 ik  
geloof

r zijn hier in Zuid-Afrika veel mensen die 
zorgdragen voor daklozen. We hebben daar 
ook een speciale dag voor; Mandela Day. Op 
die dag doneren veel Zuid-Afrikanen hun tijd of 
geld. Zoals de Bijbel ons ook leert in Spreuken 

19:17: ‘Wie barmhartig is voor een arme leent aan de 
Heer, die zal hem zijn weldaad vergoeden.’

Meestal geven we dan eten, kleren of zelfs onderdak 
aan de daklozen. Prachtig natuurlijk, maar dit is 
niet per se wat zij nodig hebben… Want als we echt 
durven kijken, zien we het gebrek aan hoop en liefde, 
dan zien we de trauma’s. Dan ontdekken we dat 
sommige mensen dakloos zijn vanwege verslavingen, 
criminaliteit, prostitutie, gebroken families of 
mishandeling. 

Sommige daklozen zijn mentaal ziek en hebben 
medische aandacht nodig. Anderen hebben simpelweg 
een thuis nodig. Dekens kunnen hen warmhouden, 
maar nemen de pijn niet weg. Als christenen trappen 
we vaak in de valkuil van het materialisme.  
Wij zijn wat dat betreft niet anders dan de rest van de 
wereld. Maar door daarin mee te gaan, door te focussen 
op materiële hulp, ontnemen we de daklozen de 
waarheid; de waarheid die hen kan vrijmaken! 

De les die ik leerde? We moeten stoppen met het 
negeren van daklozen. We moeten tijd met hen 
doorbrengen, zodat ze leren vertrouwen en open 
durven zijn. Ze moeten ervaren dat er voor hen gezorgd 
wordt, en bovenal dat ze kinderen van God zijn! Dit 
vraagt geduld, wijsheid, gebed en toewijding van ons. 
Laten we bidden dat God ons helpt om een licht in de 
wereld te zijn!”

→  Portia Mnisi uit Zuid-Afrika 

Kijk voor meer informatie over Portia op  
www.wijzijnlume.nl
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