foto Toa He�iba

2022

10/11

Potluck

YK-drukwerk

Algemene
Doopsgezinde Sociëteit

oktober | november 2022

uitgelicht

wereld van verschil

vooraf

’k Voel de winden Gods-cast

vinden op de website doopsgezinden.nl, en hij is ook
te beluisteren op Spotify en via Apple Music. De
komende maanden verschijnen er meer aﬂeveringen,
over verschillende onderwerpen rond het jaarthema.
In de eerste aﬂevering, ‘Je hebt het recht niet’, gaat
Ton van Brussel in gesprek met twee experts op het
gebied van mensenrechten.
Thijs van Brussel is voormalig programmamanager
mensenrechten bij PAX. Arend Hulshof is journalist
en gee� mensenrechtentrainingen aan medewerkers
van Amnesty International. Ook was hij hoofdredacteur
van het magazine van Amnesty Wordt Vervolgd.

De eerste aﬂevering van de podcastserie over het
jaarthema Wereld van Verschil staat online. U kunt hem

intrigerend

Diversiteit voor eenheid
‘Eenheid in diversiteit’ is een term die doopsgezinden
over de hele wereld graag gebruiken. Soms alsof ze er
trots op zijn. ‘Kijk ons eens: ondanks onze soms zo grote
diversiteit, zijn we een eenheid.’ Ik laat in het midden of
dat ook werkelijk zo is.
Een paar weken geleden moest ik de jaarvergadering
van de GKMI, een van de drie Indonesische doperse
geloo�gemeenschappen, toespreken. Tijdens de voorbereiding moest ik denken aan iets dat Paulus Widjaja
gezegd had tijdens zijn openingsspeech op de assemblee
van Mennonite World Conference in Salatiga in juli
jongstleden. Hij daagde ons uit verder te gaan dan
‘eenheid in diversiteit’, naar ‘diversiteit voor eenheid’.
Een intrigerende uitspraak.

Henk Stenvers
is voorzitter van
Mennonite World
Conference

In een lichaam ontstaan vanuit één bevruchte eicel
miljoenen nieuwe cellen, die zich diﬀerentiëren tot
verschillende soorten cellen en tot verschillende
organen. Ik herinner me nog goed hoe intrigerend ik
dat vond tijdens de studie geneeskunde. Als de cellen
zich niet diﬀerentiëren blij� het een niet-functionerende,
niet levensvatbare hoop cellen.

Ze spreken met elkaar over hoe de maatschappij omgaat
met mensenrechten. Waar ligt de verantwoordelijkheid
voor het handhaven van mensenrechten? Zijn dat
bedrijven, consumenten, of is het al met al toch een
overheidstaak?

We hebben het graag over de kerk als het lichaam van
Christus. Net als een menselijk lichaam hee� het lichaam
van Christus ook diversiteit juist nodig om een functionerend lichaam te zijn. Om een volledig lichaam te zijn
moeten we diversiteit koesteren en omarmen, want
alleen dan kunnen we écht een functionerende eenheid
zijn. Ook als het soms pijn doet. Want als je teen zeer
doet, snij je die dan af? Of ben je er juist voorzichtig
mee, om hem weer volledig tot het lichaam te laten
horen?
Zo kan het ook in de geloo�gemeenschap soms
schuren, pijn doen, soms tot bloedens toe. Dan juist
moet je elkaar dus koesteren, totdat heling optreedt
– in plaats van elkaar de rug toekeren. Dat vraagt om een
open houding naar de ander, verschillen accepterend,
geïnteresseerd naar wat hem of haar beweegt. Paulus
had gelijk: voor eenheid heb je diversiteit nodig!
Henk Stenvers

inhoud

‘Hij pakte ze allemaal en liep weg.’ Oververhit komt
hij naar me toe. ‘Je had je nog niet omgedraaid,
of alle krentenbollen verdwenen in z’n tas. Ik rende
er nog achteraan, maar hij was weg! Aso. Altijd
hetzelfde.’
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De weken ervoor was het aangekondigd. Een gratis
maaltijd ter ere van het voorjaar. Veel bedrijven uit
de omgeving gaven ons lekkere dingen om zo een
prachtige lunch aan te kunnen bieden. We kregen
taart van het café tegenover ons, en krentenbollen
en hartige hapjes van de bakkerij om de hoek.
We hielden de lunch buiten, voor de verandering.
Tafels werden naar buiten gesleept en overal zetten
we stoelen neer. Vanaf het moment dat de eerste tafel
de drempel had gepasseerd hingen er al mensen
rond bij de deur. Bang dat ze te laat waren. Zo ging
het altijd. Als er iets werd georganiseerd met eten:
altijd ruzie.
‘Ga even rustig zitten. Wat is er aan de hand?’,
probeer ik hem tot rust te manen. ‘Nou, je zette die
schaal neer en je draaide je om en toen kieperde hij
zo de hele bak in z’n tas. Ik kon er niet eens eentje
pakken. Klootzak. Het was Piet, die doet dat altijd.’
Ik ken Piet wel, maar niet goed. Iemand met weinig
geld, maar niet dakloos. Is er altijd bij als er iets gratis
te halen valt.
Ik probeer uit te leggen dat er genoeg is en dat ik
Piet wel even aanspreek als ik hem zie, dat het niet
zo netjes is. ‘Ik vind het gewoon asociaal, jullie doen
iets goeds voor de mensen en dan krijg je dit.’
‘Ik snap je frustratie, maar misschien had hij het heel
erg nodig.’ ‘Hij hee� gewoon een huis, die proﬁteur’,
foetert hij verder. Ik geef hem een glaasje sap en zeg
dat hij van de middag moet gaan genieten. Schoorvoetend drinkt hij z’n glaasje leeg en gaat naar buiten.
Die middag is er genoeg voor iedereen, gelukkig.
Als ik ’s middags naar huis ﬁets kom ik langs het
gebruikersparkje. Daar, midden op het veld, staat Piet.
Om hem heen een aantal verslaafden en daklozen.
Ze eten samen krentenbollen.

Kalle Brüsewitz
Hoofdredacteur
kalle.bruesewitz@ads.nl
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‘Vroeg of laat krijgen we
er allemaal mee te maken’

Eten
in de rouw
‘ Ik verloor mijn broer plotseling aan
een hartstilstand en dat had zo’n impact
op mijn leven dat ik mensen wilde helpen
om tijdens rouw beter voor zichzelf
te zorgen.’
tekst Kalle Brüsewitz – foto Ben White

Mahsa Jafari (1996) is diëtiste en hee�

een eigen praktijk: Health Impact. Ze begeleidt speciﬁek
jongvolwassenen die te maken hebben met rouw naar
een gezonde levensstijl.
‘Het begon bij mij toen mijn broer zomaar overleed.
Hij kreeg ineens een hartstilstand. Hij was heel erg jong.
Het enige dat mij is bijgebleven is dat er vlak na het
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verlies door familie en vrienden voor ons werd gekookt.
Maar ik was er helemaal niet bij en zorgde heel slecht
voor mijzelf. Ik was totaal niet bezig met mijn mentale
en fysieke gezondheid. Ik was alleen maar heel verdrietig. Later zag ik in dat ik bepaalde dingen anders had
kunnen doen. Toen ben ik diëtiek gaan studeren, en
nu probeer ik jongvolwassenen in de rouw te helpen
om zich niet zo te voelen als ik me indertijd voelde.’

Hoe zit het met emotie en de relatie tot eten?

Sommige nabestaanden gaan juist veel alcohol of drugs

‘Rouw kent veel emoties. Denk aan woede, eenzaamheid,
verdriet of wanhoop. Niet iedereen weet hoe hiermee
om te gaan. Aan de ene kant kunnen gevoelens onderdrukt worden door meer te eten, waardoor mensen de
neiging krijgen tot eetbuien. Aan de andere kant kan de
stress die bij rouw komt kijken zorgen voor verminderde
eetlust. Hierdoor is de kans op voedingstekorten groter.

gebruiken om de pijn van het trauma tijdelijk te verdoven. Natuurlijk is dat vrij algemeen het geval bij
emoties, maar het is opvallend hoe vaak rouw hierbij een
rol speelt.’

Is er iets speciﬁeks aan rouw in combinatie met eten?
‘Een aantal dingen valt op. Bijvoorbeeld het overslaan
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advertenties
Mahsa Jafari

degene tegenover mij iets over het verlies kwijt willen,
dan bied ik hem of haar uiteraard een luisterend oor.
Ik ben open over mijn persoonlijke ervaring met verlies,
dus de meeste mensen kennen mijn verhaal. Maar het
gaat in mijn werk om die ander, en ik vind het belangrijk
dat we focussen op datgene waarvoor we bij elkaar zijn.
En dat is niet de rouwverwerking, maar het werken aan
een gezonde levensstijl. Uiteindelijk is het wel heel
speciaal om met mijn ervaring anderen te kunnen ondersteunen. Vroeg of laat krijgen we namelijk allemaal te
maken met rouw.’

Wat voor soort mensen komt bij je terecht?

‘ Rouw is voor iedereen anders’
van maaltijden, doordat er geen energie of zin is om te
koken. Bij weduwen en weduwnaars zie je dat het feit

Ik neem aan dat je niet per se opgeleid bent tot
psycholoog, terwijl verlies en rouw heel he�ige en
andere emoties oproepen dan boosheid of ‘gewoon’
verdriet. Is je werk zwaar?
‘Ik ben inderdaad geen psycholoog, maar heb wel veel
persoonlijke interesse in psychologie. Vaak zijn mijn
cliënten al onder behandeling bij een psycholoog en
komen ze bij mij voor de voedingsbegeleiding. Ik geef
bij een kennismaking altijd duidelijk aan dat de focus ligt
op het verbeteren van de lee�tijl. Uit mijn ervaring blijkt
dat mensen in rouw niet altijd met die rouw bezig willen
zijn. Soms is een luchtig gesprek over voeding gewoon
ﬁjn en voelt dat minder zwaar. Daarnaast levert het ze
ook meer energie op door met hun voeding ondersteund te worden.’

Is het niet lastig om bij elk consult geconfronteerd te
worden met je eigen verdriet? Of kan je dat inmiddels
goed los van elkaar zien?
‘Nee, ik word hier niet bij elk consult mee geconfronteerd. We focussen echt op voeding en lee�tijl. Mocht
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Wat zijn belangrijke adviezen die je mensen
in de rouw gee� aangaande hun levensstijl?
‘Op vaste momenten naar bed, streven naar twee à drie
hoofdmaaltijden per dag, voldoende drinken en dagelijks
bewegen. Daarnaast natuurlijk een uitgebalanceerd
voedingspatroon met de juiste balans in koolhydraten,
eiwitten en vetten. Iedereen is anders en hee� andere
behoe�en, daarom werken gepersonaliseerde adviezen
naar mijn mening het beste. Personen in rouw zitten
in een kwetsbare periode, waarin ze vooral niet gepusht
moeten worden om van alles te doen. Het gaat er uiteindelijk om dat nabestaanden meer energie ervaren
door de juiste voedingsstoﬀen binnen te krijgen. Dat is
voor iedereen verschillend.’

Wat moet je vooral niet doen in de rouw?
‘Emoties onderdrukken. Vermijd alcohol, het gebruik van
drugs en overmatig cafeïnegebruik. Tenslotte zit de
oplossing van verdriet niet in overmatig eten, al wordt
dat vaak als coping-mechanisme gebruikt bij rouw.
Dat is logisch, maar het is belangrijk om je levensstijl
te zien als onderdeel van je rouwproces. Blijf goed voor
jezelf zorgen, ook al is dat zwaar.’
Voor meer informatie kijkt u op www.mahsajafari.nl

Daar helpen wij u graag bij. Wij zijn de administratieve
dienstverlener voor kerken en instellingen. Wij verzorgen
uw financiële administratie, salarisadministratie, traktementsberekeningen en begraafplaatsenadministratie.
Daarnaast stellen wij graag uw begroting en jaarrekening op. Bovendien geven wij deskundig advies
over verzekeringen en bieden wij ondersteuning bij
ziekte of vacatures op het kerkelijk bureau.
Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

De administratieve dienstverlener
voor kerken en instellingen

www.SilasGroep.nl/kka
Telefoon 033 – 467 10 12

Wees welkom

KKA is onderdeel van de Silas Groep

dat ze ineens alleen zijn en voor zichzelf moeten koken,
maakt dat ze dat niet doen. Het is te confronterend, of
ze zien gewoonweg het nut er niet van in om alleen voor
zichtzelf te koken. Ze delen hun maaltijden niet meer
met hun geliefde en dat kan voor ongewenste gevoelens
rondom het eten zorgen. Eten is iets sociaals en dat
krijgt tijdens rouw een nieuwe betekenis. De confrontatie
met een lege stoel, of bijvoorbeeld een bestek-set
minder, zijn triggers die veel verdriet kunnen oproepen
rond het eten.’

‘Jongvolwassen nabestaanden die een dierbare hebben
verloren en interesse hebben in gezonde voeding en
lee�tijl. Soms is dat vlak na een verlies en soms pas jaren
later. Rouw is voor iedereen anders en niet gebonden
aan een bepaalde tijd. De meeste personen willen hun
leven weer oppakken, door met hun voedingspatroon
aan de slag te gaan en zo beter voor zichzelf te zorgen.’

Dopersduin

Financieel in balans

Kerst of N
23 dec t/m ieuwjaar
v.a. €228,- 4 jan
p.p.

Oorsprongweg 3
1871 HA Schoorl
tel. 072 509 12 74
dopersduin.nl

colofon

U kunt uw bijdrage overmaken

Druk gbu media, Urk

op iban nl19 abna 0243 4938 86

Advertenties Kalle Brüsewitz

Doopsgezind NL verschijnt half

Doopsgezind NL is een uitgave van

t.n.v. Algemene Doopsgezinde

Oplage 5.000

december. Reacties voor ‘ingekomen’

de Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Sociëteit onder vermelding van

Papier Maxi Oﬀset

vóór 15 november inleveren.

(ads) en verschijnt zes keer per jaar.

‘dnl 2022’.

fsc-mix credit gecertiﬁceerd

Brieven dienen kort en zaakgericht

bijdrage toegezonden aan alle leden

Hoofdredactie Kalle Brüsewitz

Contact redactie & advertenties

het recht voor om bijdragen in

van doopsgezinde gemeenten.

Eindredactie Marijke van Duin

Singel 454 | 1017 aw Amsterdam

te korten of niet op te nemen.

Vrienden en belangstellenden die

Redactie Carolien Cornelissen,

t 020 623 09 14 | www.doopsgezind.nl

het blad willen ontvangen, betalen

Yko van der Goot, André Maris

communicatie@ads.nl

€ 40,– per jaar. U kunt zich opgeven

en Franka Riesmeijer

Abonnement Groot letter

via de contactgegevens in dit colofon.

Ontwerp & opmaak Susan
de Loor, Kantoordeloor, Haarlem

cbb 0341 565 477 of

Het volgend nummer van

te zijn. De redactie behoudt zich

Het blad wordt tegen een vrijwillige

© ads 2022

klantenservice@cbb.nl

<<
7

seminarium

S

		
amen eten en genieten
		
betekent gemeenschap
		
ervaren en opbouwen.
		
Daarbij heb ik een
bijzondere bijbeltekst voor ogen:
Nehemia 8:8-12. Niet veel christenen
zullen vertrouwd zijn met deze tekst.
Dat is heel anders bij joden.
Hoofdstuk 8 en de boeken Ezra en
Nehemia zijn van grote betekenis in
de joodse traditie. De tekst spreekt
voor zich als het gaat over ‘lekker
eten en drinken’ en de blijdschap van
samen vieren en delen. Het was
feest!
Maar wat was nu die ‘heilige’ dag
die volgens Ezra feestelijk moet
worden gevierd? Het was niet één
van de traditionele feestdagen;
van een eredienst wordt geen gewag
gemaakt. De dag wordt gekenmerkt
door de openbare lezing van de
Tora, de wet, door Ezra. De Levieten
hadden de taak de wet uit te leggen
en ‘mannen, vrouwen en iedereen
die het kon begrijpen’ ‘inzicht in het
gelezene’ te verschaﬀen (Nehemia
8:3,8). De plechtige lezing vormde
een hoogtepunt bij de stichting van
de provincie Judea na de ballingschap, zoals dat in de boeken Ezra en
Nehemia verteld wordt. Na de
publieke lezing verplichtte het volk
zich opnieuw aan de Tora (Nehemia
10). Daardoor kon het verbond met
God hersteld worden. Deze dag is
dus cruciaal voor de vorming van de
gemeenschap. Er wordt een fundament gelegd dat als bepalend
beschouwd wordt voor de toekomst
van de joden.

Voeding voor de gemeenschap
De Tora als fundament lijkt helder.
Maar waarom zijn gezamenlijk eten
en drinken en de blijdschap van
het feest zo belangrijk? De meeste
mensen delen de ervaring dat samen
eten gemeenschap doet ervaren,
gemeenschap sticht en steunt.
Niet voor niets nodigen we familie
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Samen
vieren

‘De vreugde die de Heer u gee�,
is uw kracht’
tekst Christiane Karrer – foto Jeremy Wong
uit voor bijvoorbeeld een kerstdiner.
Of vieren we een bruilo� met een
feestmaal. Niet alleen het bruidspaar
zelf vormt dan een gemeenschap,
ook de familie en vrienden van het
paar zullen in toekomst met elkaar
verbonden zijn. En er zijn talloze
vergelijkbare voorbeelden in uiteenlopende culturen. Dan gaat
het letterlijk om voeding die het
fundament van ons leven is, maar
ook om de gemeenschap die bij dit
fundament hoort en gevoed wil
worden. In Nehemia 8 wordt de
gemeenschap met nadruk in haar
sociale dimensie gezien: ook aan
hen die niets kunnen bijdragen of er
niet bij kunnen zijn, wordt feestelijk
eten en drinken uitgedeeld.

Tafelen met God
Nog iets valt op: de dag wordt twee
keer ‘heilig’ ofwel ‘gewijd’ genoemd.
In de bijbel betekent dat dat God, de
Heilige, heel dichtbij is. De mensen
voelden deze aanwezigheid in de
ontmoeting met de Tora, en begonnen te huilen en te rouwen om alles
dat verkeerd was gegaan. Maar
volgens Ezra en de Levieten was de
‘heilige dag’ reden voor blijdschap,
voor een feest met eten, drinken en
uitdelen, dat de gemeenschap
voedde. Geestelijke en lichamelijke

voeding gingen daarbij hand in
hand. ‘Ze hadden begrepen wat hun
was verteld’: werkelijk inzicht in de
woorden van de Tora en haar geboden leidt tot vreugde en feest!
De verbinding van Gods nabijheid
met een feestelijke maaltijd is
minder zeldzaam dan je in het door
protestantse soberheid beïnvloede
Nederland zou denken. De oﬀers die
volgens het Oude Testament voor
en na de ballingschap in de tempel
gebracht werden, bestonden voor
een groot deel uit gezamenlijke
maaltijden. Dat gold vooral van het
‘vredesoﬀer’. Het bloed van het dier
was bestemd voor God, sommige
delen voor de priesters, en de rest
werd door de familie of dorpsgemeenschap gezamenlijk opgegeten.
De kerngedachte van het oﬀer was
het beleven van de gemeenschap
met God, en de gemeenschap onderling. Ook het deel dat de mensen
zelf opaten was ‘oﬀer’. Het kon niet
gespaard worden, het moest gezamenlijk worden opgegeten. Vooral
Deuteronomium hecht er waarde
aan dat werkelijk iedereen, ook
slaven en slavinnen, weduwen,
wezen en vreemdelingen, aan de
maaltijd konden deelnemen
(Deuteronomium 12:11-19).

De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk
voor en gaven er uitleg bij; zo verscha�en ze inzicht in
het gelezene.
Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en
schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden
tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de Heer, uw God;
rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk
in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet
hoorde.
Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker
eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets hee�, want
deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd,
want de vreugde die de Heer u gee�, is uw kracht.’
De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden:
‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’
Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met
elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze
hadden begrepen wat hun was verteld.

Samen eten en genieten
betekent
gemeenschap ervaren
en opbouwen

– Nehemia 8:8-12 | Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Inzicht, genieten en uitdelen
Volgens mij biedt de oude tekst in
Nehemia 8 ook hedendaagse lezers
volop inspiratie. Neem alleen al hoe
nauw lichaam en geest hier met
elkaar verbonden zijn! Inzicht in
de Tora – voor christenen zou dat
inzicht in het Evangelie of in het
woord van God kunnen zijn – is
diepe grond voor vreugde en feest.
Inzicht, waarbij de geestelijke kant
niet gescheiden wordt van de aardse,
van eten, drinken en blijdschap.
De lichamelijke kant wordt volop
gewaardeerd, maar ook die staat
niet op zichzelf. Feestplezier, luxe en
genieten kunnen immers op den
duur leeg voelen, als ze niet gegrond
zijn in een diepere menselijke
vreugde. De nabijheid van God
wordt in de woorden van de Schri�
ervaren, én bij het feestmaal.
De hele dag is ‘heilig’.
De reactie van de toehoorders toen
– verdriet en rouw – past goed bij
een bepaalde vroomheid die vooral

bij christenen in de reformatorische
traditie te vinden is: zondebesef,
rouw, boete in het licht van het
menselijke falen tegenover Gods
geboden. De duidelijke reactie van
Ezra en de Levieten in Nehemia 8
is treﬀend: stop met huilen. Bij een
‘heilige dag’, bij inzicht in Gods
boodschap, in Zijn geboden, bij
de ontmoeting met God, past
blijdschap en feest. Dit geldt voor
heel de gemeenschap. Uitdelen aan
allen die niets hebben, of er niet bij
kunnen zijn, lijkt als vanzel�prekend
bij de feestvreugde te horen. Ook de
diaconale taak van de gemeenschap
groeit hier uit de kracht van de
vreugde.
‘De vreugde die de Heer u gee�, is
uw kracht’ is een soort motto van
Nehemia 8. Vreugde als geloo�kracht, niet gescheiden van
blijdschap en genot, en grond
van gemeenschap met God en
mensen.

Christiane Karrer is docent
bijbelse theologie aan het
doopsgezind seminarium | VU
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het object

column

Avondmaalsbekers | Holwerd

Mensen van het boek zoekt Yko van der Goot naar woorden voor gedeeld geloof.

Kerken worden wel gezien
als schatkamers van
eeuwen waarop meerdere
generaties hun stempel
hebben gedrukt.

Een bonte verzameling

Marco Blokhuis is als
erfgoedspecialist voor
het protestantisme
verbonden aan
Museum Catharijneconvent.

Hee� uw gemeente ook
bijzonder erfgoed?
Geef het door aan de
Kunstcommissie van
de ads, info@ads.nl.
Wellicht kan deze
rubriek er aandacht
aan besteden.
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ok zijn het plaatsen
		
waar veel wordt
		
bewaard en ‘opgepot’
		
wat elders allang zou
zijn verdwenen. Daardoor is niet
altijd meer bekend hoe het voorwerp
in de kerk is terechtgekomen.
Zo bevindt zich in de vermaning in
Holwerd een aanzienlijke verzameling tinnen Avondmaalsgerei.
Dat doet vermoeden dat een deel
afkomstig is uit het naburige
Ternaard; alleen is niet bekend welk
gedeelte. Ook van een als adventskandelaar gebruikte katholieke lofkandelaar is de herkomst niet meer
bekend. Hetzelfde geldt voor een
gekalligrafeerde tekst van het Onze
Vader, gemaakt door Jelle Jans
Pelmulder (1817-1900). Deze schoolmeester te Bornwird sympathiseerde
met de A�cheiding en emigreerde
in 1855 naar Iowa in de VS. Horen
dergelijke voorwerpen hier wel thuis?

Van zes zilveren Avondmaalsbekers
uit 1781 is de herkomst wel bekend.
De aanwezigheid ervan is bijzonder
omdat er nauwelijks zilveren voorwerpen van vóór de 19e eeuw in
vermaningen gevonden worden,
afgezien van enkele grotere steden
zoals Kampen en Utrecht. De
doopsgezinden in Holwerd kregen
de bekers van de plaatselijke
gereformeerde gemeente, omdat die
geruime tijd gebruik gemaakt had
van de doopsgezinde kerk.
De reden was dat de oude middel-

Jodendom, christendom en islam staan bekend als religies van het boek. In de rubriek

tekst Marco Blokhuis – foto Museum Catharijneconvent
eeuwse kerk die in slechte staat
verkeerde, in 1776 werd afgebroken.
De doopsgezinde gemeente bood
de vermaning aan en van 7 januari
1776 tot november 1778 kerkten de
gereformeerden daar op zondagmorgen en de doopsgezinden op
zondagmiddag. Streng gereformeerden spraken er schande van.
Als weerwoord preekte toenmalig
predikant S. Halbertsma (Holwerd
1739-1779) over Spreuken 27, vers 10:
‘Een vriend in de buurt is beter dan
een broer ver weg’. Het gereformeerde kerkelijk leven kon dus
gewoon doorgaan. Op de vierde
beker staat dan ook te lezen:
‘Daar drie en Dartig Menschen
getrouwt, en Sestig kleine Kinderen
(!) in Menno’s Kerke gedoopt zijn’.

De bekers, genummerd van 1 tot
en met 6, sluiten qua vormgeving
aan bij het bekende type Avondmaalsbeker op een geproﬁleerde
voet. Ze zijn gemaakt door de
Leeuwarder zilversmid Aene
Feenstra (werkzaam 1775-1807) die
zich vooral toelegde op boekbeslag
en gedachtenislepels. De bekers zijn
een uitzondering binnen zijn
oeuvre; meer kerkelijk werk is van
hem niet bekend.
Het hee� wel even geduurd,
misschien vanwege het emeritaat
van Halbertsma in 1779, voordat het

geschenk er was. Ds. Petrus Steenwijk, gereformeerd predikant te
Holwerd van 1780-1797, schreef de
dichtregels die op de eerste drie
bekers werden gegraveerd. Op de
andere drie staat een verantwoording van het geschenk. Vooral de
dichtregels maken de bekers uniek
en geven een goed tijdsbeeld van
de relatie tussen doopsgezinden
en gereformeerden in Holwerd.
‘Verdraagzaamheid’, ‘Reklijkheid’
en ‘Vrijheid van Geweeten’ zijn
deugden die de doopsgezinde
gemeente worden toegedicht.
De waardering van de gereformeerden komt duidelijk naar voren in
het eerste couplet: ‘O Christen die
zoo ijvrig pleit / Voor Liefde en voor
verdraagzaamheid / Wat kweet ge U
braaf van deze Plichten / Toen Gij mij:
welk een gunstgenot! / Den Eerdienst
aan mijn’ lieven Godt, / Liet in uw
Beedehuis verrichten, (….)’.
In het licht van de geschetste
tolerante houding van de doopsgezinde gemeente in Holwerd moeten
de ‘katholieke’ kandelaar en de
‘afgescheiden’ tekening bij een
waardebepaling niet direct afgeschreven worden als ‘niet-doopsgezind’. Het zijn voorwerpen die
aansluiten bij de geschiedenis van de
gemeente en die het verhaal van de
tolerantie verder vertellen. <<

Lees smakelijk

mensen
van het boek

‘ Zeg mij wat je leest en ik zal je zeggen
wie je bent.’

D

		
at is een variant op:
		
‘Zeg me wat je eet
		
en ik zal je zeggen
		
wie je bent.’ 		
Zou het waar zijn? Kun je aan
iemands eetgewoonten werkelijk
zien wie iemand is? Ik houd wel van
wat afwisseling. Soms lichte kost,
soms een stevige maaltijd. Soms
hapsnap, niet altijd gezond. Zo gaat
het ook met lezen.

Eten en lezen. Het oerverhaal staat
in het bijbelboek Ezechiël (3:1-3).
De profeet krijgt een goddelijke opdracht: ‘Mensenkind, eet op wat je
wordt voorgehouden; eet deze rol op
en ga naar de Israëlieten om te
profeteren.’ Ik opende mijn mond
en kreeg de boekrol te eten, en de stem
zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je
buik met deze rol, die Ik je geef.’
Ik at de rol op; hij was zo zoet als
honing.
Deze woorden komen terug in het
boek Openbaring (10:9,10), al maakt
het eten daar de buik bitter en levert
het brandend maagzuur op.

De bijbel spreekt over het eten
van teksten en de smaak van woorden. Het is een manier om uit te
drukken hoe Gods woorden
verinnerlijkt worden; woorden die

tekst Yko van der Goot – foto Taylor Flowe

uitmonden in de verkondiging dat
zuur en bitterheid uiteindelijk
overwonnen worden door het zoet.

De zoetheid van het Boek is
letterlijk terug te vinden in een
middeleeuws ritueel rondom het
leren lezen. Alberto Manguel schrij�
in Een geschiedenis van het lezen over
een ritueel in de joodse gemeenschap: ‘Bij het Wekenfeest, Sjavoeot,
wanneer herdacht wordt dat Mozes
de Thora uit Gods handen hee�
ontvangen, werd de jongen die
ingewijd zou worden, omhuld met
een gebedskleed en door zijn vader
naar de leraar gebracht. De leraar
nam de jongen op schoot en liet
hem een lei zien waarop het
Hebreeuwse alfabet was geschreven,
een passage uit de Schri� en de
woorden: ‘Moge de Thora je levenswerk zijn.’ De leraar las de woorden
voor, en het kind herhaalde ze stuk
voor stuk. Vervolgens werd de lei
met honing bestreken, en het kind
likte die op, waardoor het de heilige
woorden lijfelijk in zich opnam.’ 1

gangbaar. Koningin Elizabeth I van
Engeland (1533-1603) gebruikte deze
beeldspraak ook toen ze schreef
over het lezen van heilige boeken:
‘Ik wandel vele malen in de aangename weiden van de Heilige
Schri�, waar ik de gezonde groene
kruiden van zinnen pluk, ze eet door
ze te lezen, ze nadenkend kauw en
ze langdurig plaats in de zetel van
het geheugen (…), opdat ik milder
de bitterheid van dit ellendig leven
moge proeven.’ 2 Indrukwekkende
woorden over gezond en duurzaam
lezen.

Maar wie leest nu nog in wandeltempo? De bittere smaak van het
bestaan moet lie�t snel weggewerkt
worden. Wij verslinden letters; in
de haast vergeten we te kauwen en
soms verslikken we ons erin.
Moge het ons goed bekomen. <<

Yko van der Goot is emeritus
predikant

Het beschrijven van lezen in
termen van eten werd gaandeweg

1 Alberto Manguel, Een geschiedenis van het lezen,
Amsterdam 2005, 3e druk, p. 89
2 Idem, p. 202
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media & cultuur

In de rubriek media & cultuur verschijnen besprekingen
van boeken, muziek, ﬁlms, tentoonstellingen en andere culturele uitingen.

podcast

Srebrenica

Wapens, woorden of tijd?

afvragen of ik nog steeds paciﬁst zou
zijn als ik daar was geweest. En dan
is er die allesomvattende vraag voor
alle getuigen die aan het woord
komen in de serie: Hoe vind je de
vrede terug in jezelf na zoveel
trauma? Met wapens, met woorden,
of is het de tijd die wonden heelt?
Charlie Philippo
De val van Srebrenica, NPO Radio 1
podcast met Marjolein Koster en Misha
Melita. Te beluisteren via de website
van de NPO en de bekende podcastplatforms.

boeken
Hoe behoud je de vrede als je geen
steun krijgt? Hoe blijf je onpartijdig
als je onder vuur ligt? Hoe bewaar je
de vrede als je in het nauw gedreven
wordt? In de NPO Radio 1 podcast
De val van Srebrenica gaan twee
jonge journalisten op zoek naar de
gebeurtenissen tijdens de val van
die Bosnische stad in juli 1995.
De geschiedenis wordt per dag
verteld aan de hand van getuigen.
Het zijn zowel persoonlijke verhalen
van Bosniërs als van militairen van
Dutchbat.
Het is ondertussen alweer bijna
dertig jaar geleden. Voor hele generaties is het niet meer dan een
hoofdstuk in het geschiedenisboek,
maar de gebeurtenis hee� veel
levens voor altijd veranderd. Het is
ook een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van Nederland.
Desondanks zagen de twee journalisten (die zelf in 1995 vier jaar oud
waren) totaal glazige blikken bij
lee�ijdgenoten als ze ernaar
vroegen.
Ik was zes in 1995, dus ik kreeg er
weinig van mee in die tijd, maar de
verhalen van zowel Bosnische moslims als Dutchbatters in deze podcast
grepen mij erg aan. Ik ging mezelf
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aangrijpend
Tegen racisme

De schrij�ter, geboren in 1934,
vertelt in De poster met de blauwe
ogen over haar leven als kind in
Nederlands-Indië en over de Jappenkampen waar zij met haar moeder,
broertje en zusje verbleef. De tekeningen die zij als kind in het kamp
maakte verlenen de tekst een
persoonlijk en ontroerend accent.
Aangrijpend is het moment dat
moeder en kinderen naar een ander
kamp moeten, omdat de Japanse
bezetter, net als de nazi’s in Europa,
joden apart willen zetten. Moeder is
weliswaar niet joods, maar kiest
ervoor bij de kinderen te blijven en
liegt dan dat zij ook joods is.
Wertheim beschrij� niet alleen haar
ervaringen maar ook haar bewustwording: hoe het voelde om overgeleverd te zijn aan een macht die
met willekeur over je heerst. Zij
bese� gaandeweg dat de ‘inlandse’
bevolking dit stelselmatig hee�
moeten ervaren onder de Nederlandse overheersing. Hiermee is het
thema van dit bijzondere boekje
gegeven: overheersing en racisme.

Ook latere ervaringen met betrekking tot racisme en vooroordelen
komen dus aan de orde, bijvoorbeeld
in Californië waar zij in de jaren 60
woonde.
Ervaringen worden afgewisseld met
beschouwingen, zoals: welke mechanismen zijn werkzaam in verband
met racisme? Het doorgronden
daarvan is bittere noodzaak om
racisme, vooroordelen en geweld uit
te bannen. Verwezen wordt naar de
socioloog Wim Wertheim, vader van
de auteur, die onderscheid maakt
tussen uitbuitingsracisme en
concurrentieracisme.
Het slothoofdstuk is getiteld: ‘Wij
zijn allen combi’s!’ Hierin wordt
overtuigend betoogd dat de menselijke identiteit zich niet laat opsplitsen of reduceren tot één aspect,
bijvoorbeeld huidskleur.
Dit kleine boekje vol persoonlijk
leven hee� een grote zeggingskracht. De originele titel slaat op de
propaganda waarmee de Japanse
bezetters de Indonesiërs aanspoorden belandas (blanken) aan te geven.
Ook is het boek actueel, gezien de
huidige aandacht voor de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië
(1945-1949) en de situatie van immi-

De druppels bij de besproken items geven de waardering
van de recensent weer. Die kan uiteenlopen van één druppel
(niet best), tot vijf druppels (uitstekend).

granten in onze cultuur – of zij
nu uit voormalige koloniën als
Suriname komen of ‘gastarbeiders’
zijn.
André Maris
De poster met de blauwe ogen. Getuigenissen tegen rassenwaan, Anne-Ruth
Wertheim, uitgeverij Starﬁsh Books,
€ 22,50

nieuw leven
Traumaverwerking

‘Mijn nieuwe leven begon daar, in
Ter Apel, en ik had toen nog geen
idee hoe het er daadwerkelijk uit zou
komen te zien.’ Met de huidige
noodtoestand in Ter Apel wordt het
boek Thuis draag ik bij me pijnlijk
relevant en actueel. Het zoomt niet
alleen in op de gruwelijke aanleiding
om te vluchten en de mensonterende situaties onderweg, maar het
gee� ook een eerlijk en hard beeld
van het leven dat volgt na aankomst
in Nederland, in Ter Apel.
Wassim, Romeo, Laila en Ahmed
ontvluchten hun thuisland Syrië. Het
zijn vier tieners die elkaar ontmoeten
in Turkije, wanneer ze klaarstaan om
de oversteek naar Griekenland te
maken met een kleine rubberboot.
Dit boek is hard, schrijnend en
in your face. De lezer wordt niet
gespaard. Alles wordt beschreven
en benoemd. Of het nu om martelingen in het thuisland gaat of om
uitbuiting onderweg. Maar het gaat
ook over hoop, over kameraadschap
en wat een uitgestoken hand met
iemand kan doen.
Cecile legt daarnaast haarﬁjn uit hoe
moeilijk het is te aarden in een
nieuw land, na zoveel traumatische
gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Dikwijls worden asielzoekers en statushouders geacht
dankbaar en opgelucht te zijn.

Te vaak wordt vergeten dat zij zich
niet alleen ongewild een nieuwe taal
en cultuur eigen moeten maken,
maar ook te dealen hebben met
traumaverwerking, woede, verdriet
en onmacht.
Dit boek zou verplichte kost moeten
zijn voor iedereen die het woord
‘gelukszoekers’ nog in de mond dur�
te nemen. Hopelijk draagt Thuis
draag ik bij me bij aan meer begrip,
hulp en sympathie voor vluchtelingen die naar Europa reizen of
momenteel in de buitenlucht
moeten slapen bij Ter Apel.
Janneke Leerink
Thuis draag ik bij me, Cecile Korevaar,
uitgeverij Blossom Books, € 18,99

zoektocht

Bevrijdend onzeker
‘Ons dagelijks leven zit vol zekerheden. De meeste daarvan zijn
schijnzekerheden. Dat de economie
betrouwbaar is, dat er feestreden
genoeg zal zijn om met elkaar oud
en nieuw te vieren. We weten natuurlijk wel dat dit soort zekerheden niet
absoluut zeker zijn, maar het is bijna

niet te doen om in onzekerheid te
leven. En dus leven we alsof onze
schijnzekerheden zeker zijn.
Hetzelfde zou je kunnen zeggen over
geloven in God, de zekerheid dat er
zoiets bestaat als een God. Ook hier
geldt dat je er nooit helemaal zeker
van kunt zijn, het bestaan van God
is per deﬁnitie onzeker.’
In de inleidende woorden van
Onzeker weten zet één van de drie
auteurs de lezer direct op scherp. De
auteurs dagen uit om onzekerheid
als uitgangspunt te nemen. Onder
de vlag van radicale theologie laten
ze een rijke mix van postmoderne
ﬁlosofen – onder anderen Derrida
en Levinas – en kunstenaars aan het
woord. Ze keren traditionele zekerheden binnenstebuiten en ontdekken
juist in het christendom ruimte voor
een bevrijdend niet-zeker-weten.
Het gemorrel aan zekerheden zal
voor velen bevrijdend zijn, voor
anderen juist choquerend. Toch is
het boek meer dan de moeite waard
gelezen te worden, vooral omdat het
niet in een ‘hokje’ (vrijzinnig, orthodox) te stoppen is. Het radicale wordt
in Onzeker weten eerder gepresenteerd als een zoektocht.
Zo is er het verhaal van Gotthold
Ephraim Lessing (jazeker, die van
Nathan der Weise), Duits schrijver en
dichter (1729-1781). In dat verhaal
komt Lessing voor God te staan.
God gee� hem een keuze. In zijn
rechterhand hee� hij de waarheid,
in zijn linker de zoektocht naar waarheid. Lessing kiest voor de zoektocht. De absolute waarheid is
immers voor God alleen. Laat de
mens zich bezighouden met de zoektocht ernaartoe.
Jehannes Regnerus
Onzeker weten. Een inleiding in de radicale
theologie, Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman, uitgeverij Kok
Boekencentrum, € 20,–
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proe�chri� Avondmaal

Wat betekent Avondmaal vieren voor ons
doopsgezinden? Wat zijn de verschillen met
een seculiere groepsmaaltijd? tekst Iris Speckmann – foto David Weber

Bijeen om te eten

F

		
ilosoof Julian Baggini
		
zegt: ‘Binnen een levende
		
traditie zijn er altijd ver		
schillen tussen regio’s […]
Wanneer eenmaal is oﬃcieel exact
is vastgelegd wat mozzarella di bufala
campana en camembert de Normandie
maakt tot wat ze zijn, is het afgelopen met de innovatie. Vastlegging
betekent verstarring. Wanneer je iets
beroo� van de kans op verdere
ontwikkeling, breng je het om zeep.
Je doodt het en zet het op sterk
water.’* Verscheidenheid is volgens
Julian Baggini een teken van
vitaliteit, als het gaat om culinaire
tradities. De grotere of juist meer
subtiele verschillen tussen regio’s,
en zel� tussen verschillende keukens
in een culinaire traditie, maken nu
juist deel uit van wat het product zo
fascinerend en smaakvol maakt.

Als dat zo is voor camembert of

* Julian Baggini,
De deugden van de tafel.
Een ﬁlosoﬁe van het eten,
Amsterdam, 2014,
pp. 144-145
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mozzarella, zou dat dan ook zo
kunnen zijn voor Avondmaalstheologie? Eerder schreef ik in
Doopsgezind NL een stuk over doopsgezinde kookboeken, en hoe die
door de jaren heen veranderden.
In de jaren tachtig van de vorige
eeuw waren doopsgezinde gerechten
sober, in lijn met het politieke en
morele bewustzijn van die jaren.
Tien jaar later volgden de kookboeken de globaliseringstrend
en gaven ze een beeld van de

verscheidenheid van de doperse
wereld keuken wereldwijd. In het
laatste populaire kookboek, Mennonite Girls Can Cook, draait vooral om
de postbaarheid op Instagram en om
vintage en lol. De ‘échte’ doopsgezinde keuken bestaat eigenlijk
niet: wat wij in Nederland ‘doopsgezind’ koken noemen, doet voor
een minder chauvinistische buitenstaander aan als een veramerikanisering van gerechten uit (Oost-)
Europa. Is borsht of zwieback typisch
doopsgezind? Dat is een gewetensvraag als je soortgelijke recepten ook
in joodse kookboeken vindt.

Maar zou de doopsgezinde Avondmaalstheologie dan wel terug te
brengen zijn tot één essentie, een
unieke en tijdloze kern? Doopsgezinden neigen ertoe deze vraag
met ‘ja’ te beantwoorden. Avondmaal
bij doopsgezinden, dat is Enigheid
houden, vieren dat je allemaal één
bent, bij elkaar hoort. Dat klinkt
mooi, maar is dat nu typisch eigen
voor doopsgezinden, en is daarmee
alles gezegd? Als het gaat om de
enigheid en verbondenheid met
elkaar, waarom wordt dat ritueel dan
vaak zo stemmig aangekleed?
Avondmaal lijkt ook bij doopsgezinden toch wat meer te zijn dan alleen
een gezellig of saamhorig gemeenschapsmaal. Het is meer dan een
gezellig hapje eten met elkaar.

Wie kijkt naar de geschiedenis van
de doperse Avondmaalstheologie,
zal ontdekken dat er zel� onder de
eerste dopers behoorlijke verschillen
waren in de interpretatie van het
Avondmaal. In de zestiende eeuw
benadrukte de doper Hubmaier
het ingrediënt van martelaarschap:
rondom het Avondmaal gaven de
deelnemers vooral blijk van hun
bereidheid voor elkaar te sterven, en
zo met hun dood Christus aan elkaar
voor te leven. Menno Simons daarentegen legde weer net een ander
accent dan Hubmaier door het
Avondmaal ‘heilig bruilo�smaal’ te
noemen, daarmee teruggrijpend op
een gangbaar mystiek beeld. Voor
hem was het Avondmaal als een
bruilo� met Christus; Christus als
het hoofd van het lichaam, o�ewel
de gemeente.

In de jaren tachtig van de vorige
eeuw – die politiek en maatschappelijk bewuste jaren – benadrukten de
theologen vooral de politieke en
sociaal-ethische betekenis van het
ritueel met brood en wijn. Voor
hen was het Avondmaal vooral een
belijdenisdaad, waarbij men zich
bereid verklaarde zich, overal waar
men ging, in navolging van Christus
in te zetten voor de vrede. Dat klinkt
mooi en goed, maar de toon die
men in die jaren binnen de oecumenische dialoog koos was opmerkelijk
fel voor een kerk die zo hoog opgaf

meer dan een gezellig hapje eten met elkaar
van de eigen vredestaak. Alsof we
terug waren in de tijden van de barre
vervolgingen in de reformatietijd
– zo deden genoemde theologen of
deze doperse visie volstrekt uniek
was onder de kerken en ook de enig
denkbare visie op de zaak.

De laatste jaren komt daar weer
een kentering in: het verlangen
naar meer authenticiteit, innerlijk
geleefde spiritualiteit en lichamelijker en tastbaarder geloo�vormen,
maakt dat sommige doperse theologen (vooral in Noord-Amerika)
ontvankelijker zijn voor de oecumenische dialoog, juist ook op het
gebied van Avondmaal. Avondmaal
is onder deze theologen niet meer
enkel een belijdenisdaad, of een
sociaal-ethisch ritueel, maar een
gebeuren en een handelen dat iets
zichtbaar en tastbaar kan maken
van Gods aanwezigheid. Dergelijke
theologische ontwikkelingen lijken
echter niet door te dringen tot het
niveau van de dagelijkse praktijk
in de gemeenten, althans niet in
Nederland. Gemeenten laten zich

niet snel iets gezeggen door theologen. Aan de andere kant is er
onder theologen een beweging
gaande waarin zij, nog nadrukkelijker
dan voorheen, willen aansluiten bij
de theologie die in de gemeenten
geleefd wordt. Ze maken in toenemende mate gebruik van allerlei
antropologische methoden – observaties en interviews – om vervolgens
theologische suggesties te doen die
daar beter bij stroken.

Mijn promotieonderzoek was
een van de vele voorbeelden van
deze benadering. Ervan uitgaande
dat Avondmaalsinterpretaties meer
tijdgebonden zijn dan we doorgaans
denken, en ook erg bepaald zijn door
de context waarin Avondmaal wordt
gehouden, besloot ik de ervaring
en beleving van een hedendaagse
Avondmaalspraktijk te onderzoeken
naast ervaringen van seculiere
groepsmaaltijden. Door die benadering kwam een rijkdom aan
betekenissen van het Avondmaal in
beeld, omdat de vergelijking met
seculiere vormen van samen eten

duidelijk maakte welke cultureelantropologische betekenissen het
Avondmaal gemeen hee� met
reguliere maaltijden. Maar vanuit
de onderlinge vergelijking kwam ook
des te scherper aan het licht wat de
tegenwoordige eigenheid van het
Avondmaal is. Zo konden vijf
suggesties en betekenissen worden
aangedragen waarmee bestaande
academische interpretaties van het
Avondmaal kunnen worden aangevuld.

Het proe�chri�
Bijeen om te eten.
Het doopsgezind
Avondmaal vergeleken
met seculiere groepsmaaltijden
van Iris Speckmann
is te downloaden
via het online research
portal van de VU.

Volgens Baggini kan erkenning
en cultivering van de lokale variaties
van mozzarella of camembert de
levendigheid van deze kaastradities
bevorderen. Dat is wat ook ik beoogde met het in beeld brengen van de
diversiteit binnen de ervaringen en
interpretaties van het Avondmaal.
Hopelijk draagt mijn onderzoek
eraan bij dat de doperse traditie van
het Avondmaal zich kan ontwikkelen
naar de behoe�e en smaak van de
gebruikers, op een manier die recht
doet aan wat het eeuwenlang tot zo
een sterk gebruik hee� gemaakt. <<
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kinderbijbels

Kinderbijbels

Onder
de loep
‘Welke kinderbijbel raad jij aan?’
Dat vroegen (groot)ouders en predikanten
misschien wel het vaakst in mijn tijd als
jeugdwerker van de ads. tekst Janneke Leerink
Nu ik bijna wekelijks jeugd- en
kinderboeken recenseer, zijn kinderbijbels nog steeds een terugkerend
onderwerp. Laten we eerlijk zijn:
hoewel er pareltjes tussen zitten,
worden er ook grote hoeveelheden
moralistische draken op de markt
gebracht. Zie dan maar eens een
neutraal of een vrijzinnig exemplaar
te pakken te krijgen, in dat woud van
tenenkrommende teksten over de
Lieve Heer.
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Duiding
In een poging om de verhalen te
verduidelijken en te versimpelen,
wordt dikwijls veel richting gegeven
aan hoe de lezer het verhaal zou
moeten interpreteren. Is dat duiden
dan zo verkeerd? Zeker niet, dat mag
best. Maar zoals er vele christelijke
stromingen zijn, zo zijn er ook vele
manieren om bijbelverhalen aan
kinderen uit te leggen. De meeste
doopsgezinden neigen naar een
vrijzinnige benadering, of blijven
misschien zel� nog liever zo dicht
mogelijk bij de originele tekst.
Toch is het eeuwig zonde dat de
kinderbijbel Moet je horen van Nico
ter Linden, de vrijzinnige meesterduider voor tieners, niet meer in de
verkoop is. Hij wist met zijn versie
haarﬁjn uit te leggen dat ‘waarheid’
niet hetzelfde is als ‘echt gebeurd’.
In een tijd waarin gelovigen vaak de
opmerking ‘dat kan helemaal niet’
voor de voeten geworpen krijgen,
was dat een verfrissend geluid. Dus

iedereen die een tweedehands versie
van dat boek op de kop kan tikken,
adviseer ik dat te doen.

Allerkleinsten
Bij het versimpelen van een (bijbel)
verhaal ontkom je er niet aan dat ook
een deel van de boodschap vereenvoudigd wordt. Toch is dat niet hetzelfde als de boodschap verpakken in
een dikke deken van moralistische
vingerwijzingen. Het is wel degelijk
mogelijk om een bijbelverhaal aan te
passen aan de allerkleinsten zonder
nadrukkelijk te sturen. Dat is Herma
Vogel en Gitte Spee uitstekend
gelukt met hun kleuterbijbel. Zowel
de tekst als de illustraties gaan uit
van de belevingswereld van jonge
kinderen en laten ruimte voor
vragen. Door de korte en duidelijke
zinnen is het dan ook een zeer
geschikte ‘eerste’ bijbel voor beginnende lezers van een jaar of zeven.
Tegelijkertijd lenen de korte verhalen
en vrolijke illustraties zich ook prima
voor een voorleessessie aan peuters
of nog jongere kinderen.

Gehele kindertijd
In diezelfde sfeer is ook Kinderbijbel van D.A. Cramer-Schaap met
illustraties van Annemarie van
Haeringen één van mijn absolute
favorieten. Het is een bijbel met een

brede doelgroep en kan de hele
lagereschooltijd en nog iets daarna
meegaan. Wie een oude CramerSchaap hee� liggen trekt misschien
een wenkbrauw op, maar deze
klassieker is door de jaren heen met
regelmaat aangevuld en herschreven
vanuit een veranderende tijdsgeest.
Toen het boek in 1957 verscheen was
het meteen een opvallend moderne
en vrijzinnige kinderbijbel, o.a.
doordat de schrij�ter ervoor koos
om waar mogelijk de verhalen te
laten vertellen door kinderen. Zo
maken we kennis met de kleine Kaïn
en Abel. Cramer-Schaap verzon er
soms ook kinderen bij, zoals Tiras, de
zoon van een torenbouwer in Babel.
Binnenkort verschijnt er weer een
herziene versie. Mijn advies is daar
nog even op te wachten, want juist
het feit dat Cramer-Schaap zelf de
overtuiging had dat kinderbijbels
voortdurend moeten worden
aangepast aan de tijdsgeest – en
daartoe ook opdracht gaf bij haar
eigen kinderbijbel – vind ik de
charme van haar werk.

Jeugdgroep
Het vinden van de juiste balans bij
kinderbijbels voor tieners en jongvolwassenen is altijd ingewikkeld.
De tekst moet toegankelijk zijn, maar
mag tegelijkertijd niet te kinderachtig worden.
Wat mij betre� zou elke jeugdgroep
de Startbijbel moeten aanschaﬀen,
welke voldoet aan beide eisen. Het is
een bijzonder mooie uitgave van

De Bijbel in Gewone Taal, voorzien
van ruim 180 illustraties van Irene
Goede. De opmaak van de pagina’s
doet eerder denken aan een goed
geïllustreerd leesboek dan aan een
traditionele bijbel. De pagina’s zijn
ruim opgezet, er zitten duidelijke
tussenkopjes in en hier en daar een
verhelderend informatief kader.
De Bijbel in Gewone Taal is een bijbelvertaling uit 2014 en werd niet
door iedereen met open armen
ontvangen. Toch hee� hij ook duidelijke aanhangers, van wie ik er een
ben. Deze bijbel is vertaald vanuit de
grondtekst, maar er worden geen
moeilijke woorden of -zinsconstructies gebruikt. Hierdoor ontstaat
ruimte om gelijkwaardig met elkaar
in gesprek te gaan over de inhoud.

Creatieve uitgaven
Tot slot ben ik zeer gecharmeerd van
het Oude Testament in dichtvorm
van Maria van Donkelaar, met
prenten van Sylvia Weve. Toen Jonas
in de walvis zat biedt op sappige en
stoere wijze een goed overzicht
van de verhalen die in onze joodschristelijke cultuur zo ontzettend
veel invloed hebben gehad op de
wereld om ons heen. Ook zonder
kerkelijke achtergrond is dit boek
heerlijk om te lezen. Voor elke
lee�ijd zit er iets prettigs in: het
voorleesritme, het taalgebruik, de
grapjes en de stripachtige illustraties.
Ook de Zoekbijbel met bijpassend
Doeboek van Marijke ten Cate
verdient een vermelding. Het is de
‘Waar is Wallie’ onder de kinderbijbels. In dit grote zoekboek vind je
acht grote uitklapbare zoekplaten
over bekende bijbelﬁguren. Niet alle
kinderen houden van het verhalende
karakter van de meeste kinderbijbels.
Dit zoekboek daagt uit om zelf op
onderzoek uit te gaan, bekende
verhalen op te speuren en weetjes
te lezen. En op zoek te gaan naar de
koppige ezel die op elke zoekplaat te
vinden is. <<

> Toen Jonas in de walvis zat, Maria van Donkelaar
& Sylvia Weve, uitgeverij Gottmer, € 19,99
> Het grote Bijbel Zoekboek, Marijke ten Cate,
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, € 14,95
> Kinderbijbel, D.A. Cramer-Schaap & Annemarie
van Haeringen, uitgeverij Ploegsma, € 29,99
> Startbijbel, Diverse auteurs, illustraties Irene Goede,
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, € 32,50
> Een ark vol verhalen, Herma Vogel & Gitte Spee,
uitgeverij Ploegsma, € 23,99

Janneke Leerink is docent Nederlands

bijbel

En dat al dat eten al helemaal
in het begin begon. Die appel.
Zo glanzend. Zo rood. Zo geurig.
Je had die slang er eigenlijk niet voor
nodig, om die appel te plukken en je
tanden erin te zetten. Te midden van
het kostelijkste fruit van de wereld,
het hele zoetgeurende, kleurrijke
paradijs… at jij alleen die ene
verboden vrucht. Met die ene hap
begon het verhaal. Eten. Samen. Hap
na verleidelijke hap. Een gedeelde
geschiedenis, gebaseerd op een
gedeelde maaltijd.

Over leven

En dat de bijbel vol staat, vól,

Dat je na een lange en ongetwijfeld
barre tocht door de woestijn wordt
verwelkomd door Abraham…
…die zich geen moment bedenkt en
naar zijn kudde snelt om het vetste
kalf uit te zoeken en voor je te
slachten. Boter! Melk! Vers brood!
Het hele kamp in rep en roer, omdat
jij, vreemdeling, uit de woestijn komt
aangestrompeld. Bijvoorbeeld.

Dat je op je sterfbed ligt te
watertanden van de overheerlijke
geuren die opstijgen uit de schaal
die je zoon je voorhoudt. Vers
gevangen wildbraad. ‘Geef mij toch
van dat rode, dat rode daar’, weet je
nog slikbekkend 1 uit te brengen
tegen je harige zoon. En met de
eerste hap vallen je de schellen van
de ogen: niet de zoon die je dacht,
niet het gebraad dat je rook… maar
gód wat was het lekker. Iedere hap
waard.

Dat er hongersnood is, en dat jij
dan nét bij die ene weduwe aanklopt
die nog één schep meel hee�,
genoeg voor een laatste koek voor
haar en haar hongerlijdende zoon.
En dat jij die dan opeet, en dat het
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tekst Wieteke van der Molen
foto Kelly Sikkema

voedsel zich wonderbaarlijk vermenigvuldigt, tot de nood voorbij is.
Dat er dagen, nee, jaren zijn dat het
eten regent, letterlijk. Manna,
kwartels, het komt gewoon uit de
lucht vallen en jij hebt genoeg. Altijd
precies genoeg.

Of die allereerste potluck in de
geschiedenis, met die menigte op
de berg. Dat vijf broden en twee
vissen, of was het andersom, precies
genoeg was. Mensen zijn er nóg niet
over uitgepraat. Dat er als je allemaal
iets meebrengt, al is het maar íets,
een hapje, er dan toch genoeg is.
Voor iedereen. Altijd. Of in ieder
geval daar, op die berg, op die
wonderlijke dag. En dat het altijd
mooi weer was, en het gras groen,
en de mensen je broeders en dat
de leeuw bij het lam en, en, en…

met verhalen over eten. Dat er in
elke kerk, van welke gezindte ook
over gepreekt wordt. Over Pesach en
Agape en Avondmaal. Over wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging,
over gastrecht en gastvrijheid. Dat
het delen van je voedsel bijbels is.
Iets dat navolging verdient. En dat
dat met verve wordt gedaan, in élke
kerk. Avondmaal, eucharistie, noem
maar op. Dat er allerlei hoogverheven gewoonten en tradities
zijn ontstaan, die allemaal stuk voor
stuk hele boekenkasten vol met
bestuderingen hebben opgeleverd.
Theologie. Dissertaties. Kerkscheuringen. Duidingen. Waarheden. Gelijk, ongelijk. In die
heiliging van samen eten gebeurt
iets. Iets gewoons, alledaags, wordt
even stilgezet en bijzonder gemaakt.
Iedereen moet eten immers. Ja.
Maar ineens sta je stil: het is niet
zomaar wat, dat eten. Dat het er is,
is een zegen. Iets om te delen. Iets
om dankbaar voor te zijn. Tegen de
achtergrond van alle tekort, alle
honger, is het ontnuchterend
belangrijk om samen eten te verbijzonderen, stil te zetten, te

Mensen zijn er nóg niet
over uitgepraat
heiligen. Hier gebeurt iets! Sta stil!
Sta stil en eet. Het is niet altijd licht
verteerbaar.

In het kielzog van al dat geheiligde
stilstaan bij samen eten, ontstonden
binnen de talloze kerken allerlei
meer laagdrempelige vormen van
samen eten. Mogelijk juist weer als
tegenhanger tegen die heiliging en
verstilling, want zo gaat dat vaak.
Gemeenschapsmaaltijden, vaspa 2,
fellowship meal, stiltemaaltijden,
potluck. Bijbelse kookboeken zijn
geschreven, waaruit met graagte
gekookt en gegeten wordt. Gerechten op basis van bijbelteksten.
Zo krijgt elke maaltijd iets zinvols.
Betekenis. Maar niet te verheven.
Informeel. Met altijd de afwas
daarna, die je ontnuchterend,
dienend, gewoon weer met beide
benen op de grond zet. En precies
dat laatste is misschien wel het
meest bijbelse van allemaal. Niet
de afwas (daar wordt maar weinig
over geschreven), maar het nuchtere,
dienende, met beide benen op de
grond.

Want hoe opgeklopt en belangrijk
de navolging van al die bijbels ingezette gewoonten en tradities later
ook werd, de bijbel zelf is in de
meeste gevallen vooral heel praktisch
en nuchter. Zo ontstond de potluck
met die broden en vissen eigenlijk
toevallig en uit puur praktisch oog-

Met altijd de afwas
daarna

punt: het was te ver en te laat om
nog naar het dorp te gaan om eten
te kopen voor iedereen. Laten we
dan maar kijken wat er is. Laten we
het daar maar mee doen. Zo ontstaat
een wonder: juist spelenderwijs,
nuchter, praktisch. Haast ongemerkt.
Of eigenlijk, in dit geval: ongemerkt.
Pas na aﬂoop, toen iedereen genoeg
had, werd de omvang van het
wonder duidelijk: potverdikke, er was
genoeg. Er was zel� over.

Of neem die instelling van dat
andere hoogverheven maal: de
Pesach-maaltijd. Exodus 12 stelt dat
ieder gezin één bokje moet nemen.
En dan volgt, heel praktisch:
Gezinnen die te klein zijn om een
heel dier te eten, nemen er samen
met hun naaste buren een, rekening
houdend met het aantal personen
en met wat ieder nodig hee�. En
daarna gaat het verder over hoe het
klaargemaakt moet worden en
gegeten. Dat deze tekst inmiddels
het hart van de joodse identiteit
vormt en via het Avondmaal ook het
onze beroert… En dat aan de voet
van die grote belangrijke identiteitsvormende instelling zo’n nuchtere,
praktische, huishoudelijke mededeling staat. Ontroerend. Menselijk.
Bemoedigend. Iets dat zo groot is,
en dat even pauzeert om rekening
te houden met kleine mensen.
Alsof het hele verhaal even inhoudt,
ademhaalt en zich bekommert. En
juist daarin doorlee�. Omdat het
leefbaar is. Voor iedereen. Want
uiteindelijk gaat samen eten daar
over. Over leven. <<

1 ‘Slikbekken’ is
West-Fries voor
‘watertanden’
2 Vaspa is een
gezamenlijke maaltijd
met zeven gangen
bij de Russische
mennonieten in
Canada. Bij iedere
gang worden
verhalen gedeeld.
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over potluck

Ik heb in mijn gemeenten wel potluckmaaltijden gehouden,
maar wat is het eigenlijk? En is het zo doopsgezind?

stapel
broodjes

H

		
is een gezamenlijke maaltijd waarbij
		
iedere deelnemer, of groep/gezin/
		
huishouden, eten meeneemt. Meestal
		
iets dat zelfgemaakt is en waarvan men
denkt dat het de hoeveelheid is die men zelf zou eten.
Het fenomeen potluck is overgewaaid uit de Verenigde
Staten, waar het populair geworden is via bijeenkomsten
van verenigingen en kerkgenootschappen.

Met dit in het achterhoofd heb ik in het verleden
in de doopsgezinde gemeente Apeldoorn een keer een
potluck gehouden, en er meerdere georganiseerd. Het
ﬁjne was dat iedereen zich verantwoordelijk voelde voor
de maaltijd en zoveel boterhammen meenam als zij of
hij wilde eten, plus één sneetje meer voor het geval
iemand tekort zou komen. De broodjes werden in de
keuken verzameld en op borden gelegd. Toen het tijd
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was om te gaan eten kon iedereen kiezen uit een
variëteit aan broodjes die met allerlei kostelijkheden
waren belegd. Voor (karne-)melk, thee en koﬃe werd
gezorgd. Je kon zo heel veel verschillende smaken aan
brood en beleg proeven, én de liefde die iedereen in
de broodjes had gestopt. Potluck is een geslaagde
manier van samen eten.

Hoe zou dit nu theologisch/doopsgezind onderbouwd
kunnen worden? Bijbels-theologisch zouden we kunnen
zoeken in teksten over mensen die bij elkaar zijn om te
eten, bijvoorbeeld rond Pesach, de Emmaüsgangers,
het Avondmaal. Maar volgens mij zou een nog passender
verbinding gevonden kunnen worden in het verhaal van
de vijfduizend (of vierduizend) mensen die te eten
krijgen, waarna er zel� nog over is (Mt.14:13-21; Mk.6:3044 en Mk.8:1-9). Juist in de verhalen over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging is het aannemelijk dat de
vijf broden en twee vissen niet voldoende waren voor
de vijfduizend (vierduizend) mensen. En dat naar een
ander interpretatie gezocht zou kunnen worden. Een
mogelijke interpretatie of model dat in deze situatie
toepasselijk lijkt en waar veel voor te zeggen valt, is de

waarschijnlijkheid dat de mensen zelf iets te eten met
zich mee hadden genomen, om dat vervolgens met
elkaar te delen zodat iedereen genoeg had en er zel�
nog over was. Het verhaal van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen zou
gezien kunnen worden als een potluck in de bijbel.

Laten we nu het fenomeen potluck inbedden in een
doopsgezinde context. En laten we ervan uitgaan dat
voor doopsgezinden de gemeente belangrijk is, en dat
samenzijn rond een maaltijd en samen eten in de basis
bijdragen aan gemeente-zijn. Het gaat dan niet zozeer
over een theologische context, maar veel meer over het
met elkaar delen wat men hee�. Het is een heel praktische benadering waarin omzien naar elkaar voorop staat.
Laten we eens kijken naar een maaltijd die door een
groep wordt georganiseerd en waar mensen gewoon
kunnen aanschuiven. Dat gebeurt vast regelmatig in
gemeenten. Je meldt je voor de maaltijd aan en schui�
aan. Maar als doopsgezinden zijn we soms best eigenwijs en willen ons steentje bijdragen. En dan willen
we vaak onze bijdrage niet afkopen, maar zelf iets inbrengen. Een potluck-mengvorm wordt aangekondigd
met de bekende uitnodiging: ‘We willen samen lunchen;
neem zelf brood mee, voor melk en soep wordt gezorgd’.
Waarom zouden we als gemeente hieraan meedoen?
En hoe zouden we de verbinding onderling nog kunnen
versterken? Dat zou kunnen wanneer men zou a�preken
dat alle broodjes op tafel komen en iedereen vervolgens
een broodje mag pakken. Daardoor kan de betrokkenheid versterkt worden, want men doet dan niet alleen
iets voor zichzelf, maar ook voor een ander.

De kracht van de eigen verantwoordelijkheid, in
combinatie met de zorg voor een ander, komen in een
potluck samen. We zien dat in de verbondenheid met
elkaar en de betrokkenheid op elkaar, die ontstaan bij
een maaltijd waarvoor je zelf iets meeneemt. Want je wilt
iets van jezelf, wat jij zelf lekker vindt, aan een ander
meegeven, waarbij je ook rekening wilt houden met de
smaak van een ander. Je verplaatst je als het ware in
een ander, waarbij je kunt afwegen of je een vegetarisch
broodje wilt meenemen, of rekening wilt houden met
een lactosevrije variant van het broodje. En je wilt
bovendien niet dat een ander met honger naar huis gaat.
Met een potluck zouden we in de gemeenten, in kringen
of groepen, de verbondenheid kunnen bevorderen.
Natuurlijk is het makkelijk wanneer iemand, of een klein
groepje, voor een maaltijd zorgt. En dat kan ook heel
gezellig en vruchtbaar zijn. Maar ik denk dat met een
potluck de verbondenheid nog groter wordt.
Om er in deze tijd er nog een schepje bovenop te
doen, zou ik een nieuwe variant van een potluck willen
aandragen. Die heb ik nog niet uitgeprobeerd, maar het
zal zeker de moeite waard zijn om dat een keer te doen.
Organiseer een potluck in de gemeente, waarbij iedereen
de hoeveelheid broodjes meeneemt die hij of zij zelf wil
eten, plus de hoeveelheid die de gast – die men meeneemt – naar verwachting wil eten. Laat je dan verrassen
door wat er allemaal bij zo’n versie van een potluck kan
ontstaan! <<

Verbondenheid bevorderen
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Onze plek in de schepping

tekst & foto Jaap Schiere

Begin september hield de Wereldraad van Kerken
zijn 11e algemene vergadering in Karlsruhe, Duitsland.

Maraprojecten Tanzania
De Marawerkgroep kampt net als velen met een
kindersteunfonds bijvoorbeeld, al
teruglopend budget. tekst Els de Quant – foto’s Leo Bakker
		
m toch projecten te
		
kunnen blijven uit		
voeren en nieuwe
		
projecten op te
starten, werkt de Marawerkgroep
samen met diverse fondsen. Dowilvo,
het Weeshuisfonds, de bazar van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer,
zijn enkele voorbeelden. Afgelopen
zomer is een heel mooi project
gerealiseerd bij de Kanisa Mennonite
Tanzania, in Shirati. Het Community
Centre van de KMT aldaar kampt
al heel lang met serieuze stroomstoringen, en een oplossing met
zonne-energie lag erg voor de hand.
Een ontwerp was gauw gemaakt.
We richtten ons tot het Fonds Van
Zanten voor de ﬁnanciering. Op zich
heel bijzonder, want dit fonds richt
zich vanuit haar traditionele doelstelling op energiezaken. En we
hadden te maken met een energieprobleem bij een broeder-/zusterkerk
in Tanzania. Het Fonds steunde
direct dit mooie project en we
konden aan de slag. Dat was nog
niet zomaar geregeld… Uiteindelijk
moesten de spullen en de monteurs
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uit Dar es Salaam komen, 1200 km
verderop, dwars door de Serengeti.
Maar het is gelukt, de hele installatie
staat en men is er bijzonder blij mee.
Elke dag volop stroom, voor licht, de
computers, de keuken. Kortom, een
lichtend voorbeeld!

Moeder en kind
Een tweede voorbeeld is het project
van het Bethsaida Health Centre
(www.bethsaidachd.org), een particuliere kliniek in Musoma, Tanzania.
Helaas draagt de overheid niets bij
aan de bedrij�voering, ondanks vele
toezeggingen. Aangezien Bethsaida
in een arme regio staat is er altijd
een verschil tussen uitgaven en
inkomsten. Aanvullende fondsen zijn
altijd nodig, bijvoorbeeld voor medicijnen. Maar zeker ook voor grotere
zaken, zoals de bouw van een nieuw
gebouw voor moeder -en kindzorg
met een kraamafdeling. De bestaande ruimte is namelijk veel te klein
geworden. Hoewel WereldWerk en
alle doopsgezinde fondsen op
medisch en verpleegkundig gebied
in de broederschap, maar ook het

heel veel jaren hebben bijgedragen,
is de Stichting Vrienden van
Bethsaida voor de realisatie van het
nieuwe gebouw ook op zoek naar
grote fondsen. Via Doopsgezind
WereldWerk kwamen wij in kontakt
met AFAS. Op dat moment was het
gebouw voor driekwart af. AFAS
So�ware is een familiebedrijf uit
Nederland (www.afas.nl). AFAS hee�
met bijna € 25.000,– het gebouw
helpen afmaken en ook een muur
helpen bouwen rond het terrein dat
bij Bethsaida hoort. Een prachtig
resultaat. <<
Workshop Karlsruhe ‘K’aslemal, onze eigen
plek in de schepping’.

Toen wij twaalf jaar geleden met
Christian Peacemaker Teams (CPT)
en Doopsgezind WereldWerk betrokken raakten bij mensenrechten en
misdaden tegen de menselijkheid,
was direct duidelijk dat ‘leven’ meer
is dan een woord of taal alleen. Dat
geldt ook voor het bijbelse verhaal.
De oecumenische gemeenschap van
de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe bevestigde die gedachte, in
haar heel eigen manier van vieren en
delen, zeer bewust van alle tegendraadse pijn waarin leven wil doorbreken.
Tegen de verwarrende achtergrond
van een haperende organisatie en
onze gewelddadige wereld, kwamen
wij met ruim vierduizend christenen
naar Karlsruhe onder de titel:
Christus’ liefde beweegt de wereld tot
verzoening en eenheid.
Wij, dat waren Iris Speckmann en
Marijke van Duin (ADS), Miguel
Salaníc (Latijns-Amerikaanse
Inheemse Oecumene CLAI-AELAPI),
Roelof Akse (doopsgezind predikant)
en ondergetekende. Samen éénduizendste van het kleurige totaal.

We waren deel van twee workshops,
verschillende regio-vergaderingen,
bijzondere vieringen met kleur,
beweging, muziek en meestal
heldere teksten, en voortdurend veel
onverwachte en innemende contacten. Van een sprankelende Russischorthodoxe broeder in het oosten tot
een ingetogen blinde zuster uit
Galisco, Mexico in het westen, om
er slechts twee te noemen.
Na ruim een week ‘met-van-alles’
maakte ik een voorzichtig positieve
kring mee van een veertigtal deelnemers uit Vlaanderen en Nederland, met als voorlopige conclusie:
‘Er zijn zaken gedaan, ook betreffende Oekraïne, Palestina en het
klimaat. Niets is echt opgelost, maar
men voelt de uitdaging en verbondenheid van de oecumene als gehele
en levende schepping.‘
Terug naar twaalf jaar geleden. Het
begin van CPT-WWs Wayana Callof-Life was in de dagen van de
WCC-conferentie in Kingston,
Jamaica: Just Peace – Rechtvaardige
Vrede. Dat was de a�luiting van het
Decennium ter Overwinning van
Geweld.
Vervolgens werd de tiende algemene
vergadering van de WCC gehouden
in Busan, Zuid-Korea: God of Life,
lead us to Justice and Peace, tevens
de start van de Pelgrimage voor
Gerechtigheid en Vrede. Daar
klonk de Latino-inheemse stem
‘Utz k’aslemal/goed leven’ en in de
Verenigde Naties de wereldwijde
inheemse stem met een afwijzing
van juridisch gesanctioneerde onder-

drukking en uitsluiting van mens
en natuur.
Wij vonden bevestiging in Karlsruhe
dat Wayana Call-of-Life haar eigen
plek hee� gevonden in de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.
Het gaat erom vóór alles krachten
van leven uit te lichten, lie�t met alle
zintuigen, voorbij de gebruikelijke
woorden/taal. Daarin ligt de basis
van leven en helende kritiek op
politiek-historische aannames, en
bovenal deelname in verzachting
en transformatie van pijn zoals die
bestaat in mensen en moeder
schepping. Dat was en is naar onze
mening ook de taal van verzoening
die Jezus sprak en spreekt. <<

Zie www.wayana.nl

WereldWerk-festival
zaterdag 22 oktober 2023 – Dopersduin
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.45 uur
12.30 uur
13.30 uur
14.45 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.20 uur

inloop met koﬃe/thee
opening/welkom
workshopronde 1
inleiding Erno Pickee
lunch
workshopronde 2
koﬃe/thee
de Quiz
vrij spelen met hapjes en drankjes
muzikale input Lisette Ma Neza
a�luiting

Tijdens het gehele festival bestaat de mogelijkheid
375 school-kits te vullen!
De kosten voor het festival bedragen € 15,–. Een warme maaltijd
kan bijgeboekt worden voor slechts € 13,50 (graag bij aanmelding
aangeven). Aanmelden voor het WereldWerk-Festival bij
WereldWerkfestival@gmail.com

23

opvang

groeten uit…

Z eerijp
Z eerijp
Z eerijp

Z ijldijk
Z ijldijk
Z ijldijk

Deel van het team

Ditmaal krijgen we de groeten uit Zeerijp en Zijldijk van
ds. Saapke van der Meer. Deze twee gemeenten zijn te vinden
in Oost-Groningen, dichtbij de Duitse grens.
tekst Franka Riesmeijer Wat is jouw favoriete plek in Zijldijk en Zeerijp?
foto’s Simon Gorter
‘Ik ben in het Friese Stiens geboren en opgegroeid, en
herken in en om Zeerijp en Zijldijk de weidsheid van
het landschap. Als ik vanuit Leeuwarden naar Zijldijk rijd
– de kerk in Zeerijp is niet meer in ons bezit – geniet ik
eerst van de weidsheid van het Friese landschap, met
in de omgeving van Drachten het coulisselandschap, en
vervolgens van de weidsheid van het landschap tussen
Groningen en Zijldijk. Ook de karakteristieke Groningse
boerderijen met twee schuren zijn imposant. Achter het
mooie landschap wordt het gebied helaas getekend door
de gevolgen van de gaswinning. Veel mensen hebben te
maken met scheuren in hun huizen, en ook de prachtige
boerderijen zijn niet gespaard gebleven.’

Wat is een deﬁniërende karaktereigenschap van
de mensen in Zeerijp en Zijldijk?

Deze rubriek
laat iets zien van
Nederland en van
de vele bijzondere
doopsgezinde
gemeenten die
ons land rijk is.
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‘Er wordt van Groningers gezegd dat ze nuchter zijn
en dat kan ik beamen. Het betekent ook dat ze niet het
achterste van hun tong laten zien. Maar wie doet dat
wel? In onze gemeente zijn de mensen erg op elkaar
betrokken. Als er iets met iemand aan de hand is, wordt
daar zorg en aandacht aan besteed. Die betrokkenheid
geldt overigens niet alleen voor de mensen binnen, maar
ook voor mensen buiten de eigen gemeente.’

Welke regionale lekkernij raad jij iedereen aan?

werken wist ik al van het bestaan van de Groninger koek,
en nu krijg ik op huisbezoeken die lekkere koek ook
regelmatig voorgeschoteld. Ik vind het heerlijk, maar je
moet wel van gember houden. Gelukkig is dat bij mij
het geval.’

Is er sprake van een wisselwerking rond de grens
met Duitsland?
‘Sinds 1 mei hee� de provincie Groningen een regiopredikant in de persoon van Nick Everts. En sinds
1 september heb ik me bij hem aangesloten als de
tweede regiopredikant. In de communicatie proﬁleert
Nick zich als regiopredikant van Groningen, Drenthe
en Oost-Friesland in Duitsland. Dat is terecht. Van
oudsher onderhoudt Groningen warme betrekkingen
met de Duitse doopsgezinde gemeenten Norden,
Leer-Oldenburg en Emden. We hebben elkaar als
doopsgezinden nodig, dus is het goed om bij de
buurgemeenten, over de landsgrens heen, te kijken.’

Wat maakt de doopsgezinde gemeente hier uniek?
‘De betrokkenheid op elkaar heb ik al genoemd. En
dat ondanks de a�tand, wat tamelijk uniek is. Onze
gemeente is een streekgemeente. De leden wonen
verspreid over een groot gebied: van Delfzijl en Appingedam tot Loppersum en Uithuizen en Uithuizermeeden,
en alle plaatsen daar tussenin.’ <<

T

‘Ze stonden te dansen op de personeelsborrel.’
Mennorode vangt in twee huisjes momenteel
zestien mensen uit Oekraïne op.
tekst Kalle Brüsewitz – foto Mennorode

		
oen de oorlog uitbrak
		
verzamelden de kerken
		
in het dorp zich en
		
vroegen ze ons mensen
op te vangen. Natuurlijk gaven wij
daar gehoor aan, net als veel andere
organisaties en kerken’, vertelt
Marleen Bokhorst, marketingmanager van Mennorode. ‘Op zich is het
feit dat we mensen opvangen niet zo
bijzonder, maar ik moet zeggen dat
de saamhorigheid van de kerken in
Elspeet wel opvallend is. Niet alleen
kwam overal kleding en huisraad
vandaan, maar ook houden tot op
de dag van vandaag Elspeters zich
met de vluchtelingen bezig. Het
verzoek om opvang kwam dus niet
van de burgerlijke gemeente of
van het coa, nee, het zijn de kerken
uit Elspeet die samenwerken met
Mennorode om de vluchtelingen

‘De Groninger koek. Voordat ik in deze gemeente kwam
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www.mennorode.nl

een goede plek te bieden. En dat
doen we niet voor een paar weken
tot de hype weer over is. In ieder
geval tot het eind van het jaar
hebben we ruimte gemaakt, en we
schatten nu al in dat dat verlengd
gaat worden. We willen er zijn zolang
het nodig is.
‘Het gaat heel goed op dit moment.
De groep is stabiel, het zijn alleen
vrouwen met kinderen. Alle vrouwen
hebben werk bij ons gevonden. Ze
willen graag werken en werken hard.
Ze maken echt deel uit van het team.
Vorige week stonden ze te dansen
op de personeelsborrel. Ze waren er
allemaal. Alleen de taal is wel een
probleem. Vrijwel niemand spreekt
Engels of Duits. Met handen en
voeten en een goede vertaalapp
redden we het. En in de huidige tijd

van personeelstekort is het heel
gunstig dat we goede krachten aan
ze hebben.’
‘We hebben vaker op deze manier
mensen aan ons gebonden. Nu zijn
het Oekraïners en hebben we te
maken met een acute situatie die
veel in het nieuws is. Maar er werkt
ook een jong stel uit Polen bij ons,
dat met hun busje op de camping
staat. En vorig jaar nog hadden we
twee dames uit Portugal. Dat ging
overigens niet goed, want die
hadden niet zo’n professionele
houding. Maar ieder mens is anders
en dan maakt het helemaal niet uit
of je uit Elspeet, Zaporizja, Poznan
of Porto komt. Iedereen is welkom,
en als we iets voor elkaar kunnen
betekenen zullen we het in ieder
geval proberen.’ <<

‘Het gaat
heel goed
op dit
moment’

soepsteen

Doperse soep
In het verhaal De Soepsteen voegt
iedereen iets toe aan de soep,
tot het een geheel is. Dat kan ook
in de broederschap!

tekst Franka Riesmeijer
foto’s Atte Bootsma (boven) & Ramon Philippo

I

		 n dat kader vroegen we een
		 aantal predikanten, theologie		 studenten en jeugdwerkers naar
		 hun zoete, pittige en gezouten
meningen over welke ingrediënten
ultiem doopsgezind zijn.
Nick Everts
Het ingrediënt van Nick Everts,
predikant in Groningen, biedt
meteen een sterke smaak en veel
eigenzinnigheid: ‘Ik denk weleens
dat wij met het dopen van mondige
mensen ook steeds ‘mondiger’
mensen krijgen. Mensen die zich
weinig tot niets laten voorschrijven
en al helemaal niet voor wat betre�
geloof. Vaak is dat me lief, maar
soms zou het ook wat meer of
minder mogen. Die doperse eigenzinnigheid proef ik als mensen vast-
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houden aan eigen idealen, zel�
als men afwijkt van een ander. Of als
iemand onder woorden brengt wat
hem of haar zinnig lijkt.
Er zijn momenten dat ik verlang
naar meer van die eigenzinnigheid.
Bijvoorbeeld als ik merk dat de
huidige doopsgezinde diensten
nauwelijks anders zijn dan die van
protestantse kerken. Steeds sterker
groeit dan in mij het verlangen om
op een dopers eigen en zinnige wijze
buiten de kaders te experimenten.
De doperse eigenzinnigheid is me
ook weleens te overheersend. Als
bijvoorbeeld samenwerken of eenvoudiger organiseren niet lukt,
omdat het a-woord (autonomie)
gesproken wordt. Of als de bereidheid ontbreekt om voorbij het eigen
gelijk te kijken. Die doperse eigenaardigheden verpesten de smaak.’
Esther van Hoeve
Esther van Hoeve, jeugdwerker in
Wageningen: ‘Een aantal jaren
geleden bezochten mijn man en ik
de doopsgezinde kerk in Pingjum.
Het was open-kerken-dag en we
werden door twee dames ontvangen
met koﬃe en thee. We bekeken het
kerkje en onder de koﬃe vertelden

de dames honderduit over hun
gemeenschap, de quilts die na de
oorlog uit Canada waren gekomen,
en over ‘onze Menno’. Het was alsof
ze het over de liefde van hun leven
hadden: ‘Menno dit’ en ‘Menno dat’.
En af en toe keken ze even naar het
portret van Menno Simons dat in de
kamer hing. Die Menno-verering is
niet typisch doopsgezind denk ik.
Maar het gevoel van ‘ons’ wel. Het is
een hechte gemeenschap die al
generaties lang met elkaar optrekt.
Als ik mijn kind ophaal van een
AKC-kamp kennen veel ouders
elkaar van toen ze zelf nog naar
kamp gingen, of als student samen
in een ho�e woonden.’
Minke Bootsma
Het ingrediënt van Minke Bootsma
is een stevige basis met gemeenschapszin: ‘De doopsgezinde
gemeenschap is voor mij een plek
waar iedereen welkom is. Het is
vooral ook een plek waar je kan zijn
wie je bent en waar je geaccepteerd
wordt zoals je bent. Verder staan
mensen altijd voor je klaar en is er
altijd een helpende hand in de buurt,
ook al is de gemeenschap in sommige gevallen verspreid over het land.

Ik vind het bijzonder hoe een groep
mensen, die op veel vlakken erg van
elkaar verschillen, hierdoor toch
verbonden kunnen zijn. Het is een
gemeenschap waar ik al mijn hele
leven deel van uitmaak en waarin ik
mij van jongs af aan thuis heb
gevoeld. En dat is de grootste reden
dat ik mij heb laten dopen. Voor mij
is de essentie van dit alles het beste
te voelen op plekken als Dopersduin
tijdens de vakantieweken, maar dus
zeker ook als er toch connectie is
terwijl iedereen door het land
verspreid zit.’
Henriëtte van Dunné
Predikant Henriëtte van Dunné vertelt
over haar ingrediënt in verhalende
vorm: ‘Dit stukje schrijf ik aan een
wankel tafeltje op het balkon van ons
vakantieappartement op Corfu. Een
paar dagen geleden liepen we langs
een kerk in Kerkyra, die de dag ervoor nog dicht was. Nu stonden
er buiten allemaal feestelijk geklede
mensen, en aan weerszijden van
de ingang waren tafels gedekt met
prachtige taartjes en ander eten, en
met kleine versierde zakjes zoals voor
bruidssuiker. We werden naar binnen
gewenkt en daar stond de priester in
het zwart gekleed bij een groot doopvont. Ernaast lag een geborduurde
opgevouwen handdoek klaar, een
doosje met een gouden kettinkje
erin, een wijwaterkwast en nog wat
ﬂesjes. Nieuwsgierig geworden
zochten we op internet naar de
liturgie voor de doop. Het belangrijkste onderdeel is dat de baby als

een nieuw mens uit het water komt
en als symbool nieuwe kleren aankrijgt. Dat is voor mij typisch doopsgezind. Onze doop op belijdenis,
waarbij je de oude mens achter je
laat en opnieuw mag beginnen.
Wat voor mij zo belangrijk is aan de
volwassenendoop is dat de Geestesdoop eraan vooraf gaat. Je wordt
aangeraakt door de Heilige Geest;
dat doet iets met je hele wezen en
dan bevestig je die ervaring – een
proces dat soms jaren kan duren –
met je doop.’

tra. In de jaren daarna kwam ik in
contact met de doopsgezinden en
ben ik langzamerhand over gestapt,
wat in 2019 uitmondde in mijn
aanstelling als predikant voor drie
Zaanse doopsgezinde gemeenten.
Wat mij zo aantrok was de vrijzinnigheid: geen vraag of opmerking over
bijbel en geloof, twijfel kan en
zekerheid wordt afgewezen. In plaats
daarvan gaat het over gesprek dat
daarop volgt.’

Vicky van der Linde
Vicky van der Linde, student theologie, voegt aan de soep toe dat we
aan de slag moeten: ‘Een belangrijk
element voor mij van doopsgezind
zijn is practice what you preach, ofwel
doen wat je verkondigt. Wanneer ik
in een overweging een gemeente
aanspoor het voorbeeld van Jezus
te volgen, door op te komen voor
mensen in de samenleving die het
minder goed hebben, is het wel zo
ﬁjn dat er diaconale initiatieven zijn
om daad bij het woord te voegen.
In onze noordelijke regio hebben we
afgelopen zomer een aantal weken
een noodopvang gehad voor asielzoekers. Mijn gemeente verzorgt
sinds een aantal jaren eens per
maand een maaltijd voor dak- en
thuislozen, en sinds kort zijn wij
begonnen met een inloopspreekuur
om mensen die op zoek zijn naar
werk praktisch te helpen. Deze
initiatieven wakkeren het activisme
in mij aan om te streven naar een
gelijkwaardige, vreedzame wereld.
Ook versterken ze mijn geloof in een
God die zorgt dat mensen omzien
naar elkaar.’
Kok Klever
Kok Klever, predikant in de Zaanstreek: ‘Ruim dertig jaar geleden
stapte ik als Rooms-katholiek
pastoraal werker mijn eerste baan in
het basispastoraat in. Tien jaar later
werd ik geestelijk verzorger in
diverse verpleeghuizen en zorgcen-

Yvette Krol
Het ingrediënt van Yvette Krol,
predikant te Almere, roert duidelijk
alles samen: ‘Doopsgezind zijn
betekent voor mij boven alles deel
uitmaken van een gemeenschap. Mij
verbonden weten met anderen. Deel
zijn van iets dat groter is dan ik
alleen. Een club van mensen die met
elkaar willen nadenken over wat
goed leven betekent, daar samen
handen en voeten aan willen geven
en zich daarbij ook willen laten inspireren door wat groter is dan onszelf.
Een club waarin iedereen gelijkwaardig is en niemand de baas. We doen
het met elkaar. Wat ik niet weet, weet
een ander weer. Dat de waarheid niet
vastligt, maar dat we samen
zoekende zijn.’

>>
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soepsteen

Iets zouter graag
tekst Pieter Post – foto Ramon Philippo

Is het typisch doopsgezind
dat doopsgezinden zich doopsgezind ‘voelen’
er nauwelijks mensen zijn voor goed bestuur
trouwe leden overbelast worden
ze nauwelijks bijbelse kennis hebben
honderd jaar lang de ‘Winden Gods’ zingen
dat Boeddhabeeldjes de huizen sieren
en er geen kruis te vinden is
dat dat een teken aan de wand is
dat ze vervreemd zijn van klassiek-theologische
begrippen:
‘‘Heilsgeschiedenis?’ Nooit van gehoord.’

Pieter Post is predikant
van de DG HeerenveenTjalleberd
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dat ze vooral sociaal en praktisch willen zijn
dat ze theologische bedrij�ongevallen riskeren
en niet-theologen tot dominee of predikant
bombarderen
dat geschiktheid en bekwaamheid geen criterium
meer is
en jonge theologen vertrekken naar de PKN
dat de kwaliteit van gemeenten tanende is

en ze een aansprekende theologie hebben
maar geen theoloog die daarover publiceert
dat ze vrede verkondigen
want ze weten hoe conﬂictueus ze kunnen zijn
dat ze niet met één mond spreken
koudwatervrees hebben voor een gemeenschappelijke
geloo�verklaring
geen hoopvolle boodschap uitdragen namens alle
gemeenten
geen antwoord hebben op de secularisatie
dat ze naar binnen gekeerde gemeenschappen vormen
ze vastzitten aan een geïnstitutionaliseerde kerkstructuur
(jonge) mensen zich in een broederschapshuis laten
dopen
en ik dat toejuich.
Even proeven… Beetje ﬂauw… Tikkeltje meer pit graag:
mespuntje zout (van de aarde worden)!
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