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‘Het is vals. Kom, we gaan naar huis. Waar is de auto?’ 
Hij zat al een paar minuten op z’n stoel te wippen. 
Duidelijk niet aan het genieten. Hij keek om de paar 
seconden op zijn horloge en dan weer wat onrustig 
om zich heen. De rest zat stil te genieten. Het was 
prachtig. Virtuoos soms. 

Vanaf het moment dat ze vij�ien jaar geleden 
’s nachts uit bed viel, werd alles anders. Een kwieke 
vrouw die vol in het leven stond en alles kon en deed. 
Al van jongs af aan zorgde ze voor de buurt en de 
omgeving. Ze was politiek actief en werkte hard. 
Maar die nacht ging er iets mis in haar hoofd. 
Er moest voor haar gezorgd worden. Niet gelijk, 
maar het werd de opmaat van een heleboel ellende. 
De fysieke en psychische problemen stapelden 
zich op. 

Haar man werd mantelzorger. Ze waren al zo lang 
samen, en dat bleven ze. Ook die keren dat hij het 
even niet meer aan kon en zij naar een tehuis moest, 
was hij altijd bij haar. Ook toen hij niet meer mocht 
rijden, omdat hij z’n auto op een goed moment 
zomaar op de snelweg in de vangrail had geparkeerd. 
Op z’n sloffen de bus in. Samen klagen over het 
slechte eten. En zij zat alweer in de medezeggen-
schapsraad. De kok werd ontslagen.

Toen zij volledige zorg nodig had kwam ze permanent 
in een tehuis te wonen. Hij woonde ergens anders, 
maar daar was hij nooit. Hij was bij haar. Sjansen 
met de zusters. Zodat zij een extra stuk taart kreeg 
en hij niet zelf hoefde te koken. 
Het duurde heel lang. Zij werd steeds slechter en hij 
steeds ouder. De zorg kwam niet meer op hem aan. 
Maar hij week niet van haar zijde. Ook niet voor even.

In de auto terug gaf hij toe: ‘Het was niet vals. Maar 
ik wil naar huis. Volgens mij vindt ze het helemaal 
niet fijn dat ik er niet ben.’ De rest van de mensen in 
de auto zei niks. Zij wisten dat zij het prima vond, 
zel� goed voor hem. Hij was degene die het maar 
niks vond. Hij wilde naar haar. Dat wist iedereen. 
Maar ze zeiden niks. En ze reden hem terug. 
Naar haar.

Kalle Brüsewitz
Hoofdredacteur
kalle.bruesewitz@ads.nl

vooraf
inhoud

te kijken. Ook is advies ingewonnen bij externen met 
verstand van bladen. Uiteindelijk hee� een jury alle 
namen doorgenomen en is een besluit genomen. 
De nieuwe naam draagt een stuk doperse geschiedenis 
met zich mee en er spreekt verlangen uit. Hiermee 
verbinden we verleden, heden en toekomst met elkaar. 

De inhoud van het blad blijven we natuurlijk altijd 
kritisch bekijken en een nieuwe naam betekent niet 
automatisch een heel nieuw blad. Er komen wat nieuwe 
rubrieken en we houden wat oude dingen in stand. 
Met de eerder al doorgevoerde verandering van papier, 
formaat en lettertype zijn de bladen klaar voor de 
toekomst!

nieuwe naam
Doopsgezind NL en Doopsgezind Plus

1613

Na een paar maanden van prijsvraag en juryberaad is er 
nu uitsluitsel. De nieuwe namen voor het magazine van 
de doopsgezinden – nu nog – Doopsgezind NL en de 
pastorale bijdrage – nu nog – Doopsgezind Plus, zijn 
bekend. We onthullen nog niet wat het is geworden, 
maar het eerste nummer van 2023 zal de nieuwe naam 
al dragen. Bij de nieuwe naam hoort ook een nieuw 
beeldmerk. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Er kwamen tientallen inzendingen binnen met ideeën 
voor de nieuwe naam voor het blad. Er zaten veel 
goede opties tussen. Omdat een nieuwe naam heel veel 
betekent is besloten niet op stel en sprong een besluit 
te nemen, maar er met een aantal mensen goed naar 

ideeën?
Gemeenteberaad 2023

Op 10 juni 2023 vindt het jaarlijkse Gemeenteberaad 
plaats op Mennorode. Het is een dag voor alle doops-
gezinden en voor iedereen die zich met de doopsgezin-
den verbonden voelt. Er komen (geloo�)inhoudelijke 
thema’s aan de orde en is tevens een moment van 
ontmoeting, viering en inspiratie.

Voor de editie van 2023 is de ADS op zoek naar interes-
sante invalshoeken en ideeën voor workshops, thema’s 
en/of sprekers. 
Welk onderwerp zou u aan de orde willen stellen, welke 
workshops zou u graag willen zien op het Gemeente-
beraad? De organisatie verwelkomt goede ideeën om 
zo samen het Gemeenteberaad 2023 memorabel 
te maken.
 
Hee� u een goed idee? Laat het weten door te mailen naar 
communicatie@ads.nl

Het Gemeenteberaad is een initiatief van het bestuur van de 
ADS. De uitvoering wordt gedaan door het ADS-bureau in 
samenwerking met de doopsgezinde geloo�gemeenschap. 

advertentie

uitgelicht



 anna Postma fluistert, terwijl we 
 bij de koffieautomaat staan in 
 de nogal drukke en chaotische 
 eetzaal van woonzorgcentrum 
 Oldeslo in Den Haag. 
‘Het is wat rommelig soms, maar 
daar worden mensen mild van. Als 
je fouten mag maken is dat goed 
voor een mens.’ 

man in een groot huis. Mooi huis, 
maar veel te groot voor ons.’ 
We zijn inmiddels in haar kamer aan 
het einde van een gang beland. 
‘Ze hebben me de achterste gege-
ven, ze dachten vast dat ze last van 
me kregen. Ik ruim even de was op. 
Jij bent groot, dus jij moet in de 
lage stoel. De was kan niet op het 

balkon, want dan krijg ik op mijn kop 
van de verzorging. Ik heb me netjes 
aangekleed, want ik wist dat jij zou 
komen. Dat hoefden ze me vanmor-
gen niet nog eens te vertellen.’ 
Ze kijkt me lachend aan.

Communicatie
Inmiddels is Janna’s dochter Margit 
binnengekomen. Zij hee� het 

grootste deel van de zorg op zich 
genomen. Margit is Janna’s jongste 
dochter en het enige kind van Janna 
en haar huidige man Wim.
‘Ik ben vooral een brug tussen de 
zorgverleners en mijn moeder, en 
het eerste aanspreekpunt. Alles aan-
gaande de zorg overleggen ze met 
mij. En ik ben ook een brug tussen 
mijn ouders. Die blonken al nooit uit 
in communicatie, maar nu is het nog 
lastiger. Daarom is het heel goed dat 
Janna nu hier is. Ze wordt hier heel 
goed opgevangen, en het feit dat ze 
de plek kent van vroeger is heel 
prettig.’
‘Margit is niet zo geleerd als de 
anderen, maar ze kan heel goed 
communiceren. Dat is fantastisch.’ 
Margit glimlacht elke keer als Janna 
het gesprek overneemt. Janna wil 
veel vertellen, over vroeger, haar 
jeugd.

‘Ik ben niet bang voor de dood. Ik 
ben banger voor ziekte. Mijn vader 

werd ook dement en dat was heel 
lang niet meer leuk. De kwaliteit van 
leven was totaal verdwenen. Dat was 
heel moeilijk voor mijn moeder. Ik 
heb om die reden alles geregeld. 
Hoe heet dat ook alweer…?’ 
‘Een wilsverklaring’, valt Margit haar 
bij. ‘Mijn moeder hee� altijd aan-
gegeven dat ze niet zover heen wil 
raken als haar vader. Daarom hebben 
we heel duidelijk opgesteld wat we 
gaan doen en op welk moment, 
zodat we de kwaliteit van leven zo 
lang mogelijk kunnen behouden.’

Geheugen
‘Ik beet die zuster in haar bil…’, valt 
Janna in, ‘…daarom ben ik niet bang 
voor de dood. Toen ik heel klein was 
en in Zuid-Amerika woonde, ben ik 
een paar keer met een ernstige ziekte 
in het ziekenhuis terechtgekomen. 
Daar heb ik gemerkt hoe snel de 
dood kan komen. Daardoor heb ik 
toch al het gevoel dat ik extra tijd 
heb gekregen. Er was één zuster die 

Janna is emeritus predikant en in 
de eerste fase van dementie. ‘Ik heb 
hier vroeger gewerkt, hè. Wist je 
dat? Ik weet het nog, natuurlijk. Ze 
woont nu een jaar in het van oudsher 
doopsgezinde woonzorgcentrum in 
Den Haag. Alleen, ‘in een studenten-
kamer’, zoals ze het zelf omschrij�. 
‘Ik woonde hier vlakbij met mijn 

‘ Het is zo fijn dat het hier 
 niet volmaakt is.’

Imperfectie 
maakt mild

>>
54

Leven met dementie

>>

tekst Kalle Brüsewitz – foto Jasper Pondman
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‘Ik probeer er nog wat van te maken’
ik haatte. Dus toen die zich even over 
mij heen boog, beet ik haar. Ik weet 
het nog precies.’ 

Margit: ‘Ze weet nog veel dingen van 
voor tien jaar geleden, maar daarna 
is het soms lastig. Ik merk dat en ik 
merk ook dat Janna weet dat het zo 
is. ‘Ja, merk je dat?’ Janna luistert 
aandachtig naar haar dochter. ‘Ja, ik 
merk het. Weet je bijvoorbeeld dat 
ik ook in Oldeslo gewerkt heb, toen 
ik jonger was? Voor mij is het heel 
anders. Ik wist van jongs af aan dat 
ik best een oude moeder had (Janna 
was 43 toen Margit geboren werd), 
en dat er een moment zou komen 
dat ze er niet meer zou zijn. En dat 
dat moment eerder zou komen dan 
bij lee�ijdsgenoten. Ik kende ook de 
geschiedenis van dementie in de 

familie. Maar dat ik een kleine 
vij�ien jaar nadat ik het ouderlijk 
huis had verlaten voor haar zou 
moeten gaan zorgen, is lastig. De 
gesprekken veranderen ook. Ik merk 
nu een soort onrust en een gevoel 
van haast. En besef dat ik alles wat 
ik wil vragen, ook over vroeger, nú 
moet vragen, want zometeen weet ze 
het niet meer of is ze er niet meer.’

Voor elkaar
Janna: ‘Ik snap dat ook, en ik vind 
het heel knap en fijn. Ik heb het 
geluk dat ik voor mijn werk heel 
veel mensen in deze situatie heb 
meegemaakt en daardoor beter 
begrijp hoe de ziekte verloopt. Het 
hee� geen zin om boos te zijn of 
verdrietig dat dit mij overkomt.
Ik probeer er gewoon nog wat van 

te maken. Ik ga naar theatervoorstel-
lingen met mijn man. En ga daar 
soms logeren, toch?’ 
Margit: ‘Ja, als we dat goed regelen, 
kan dat. Ik ben nu zelf moeder en 
het is prachtig om te zien hoe mijn 
moeder met Sterre (2 jaar) omgaat. 
Dat is anders dan hoe ze met de 
kinderen van mijn oudere (half )
zussen omging toen die peuters 
waren. Bijna alsof mijn moeder zich 
in haar huidige staat makkelijker kan 
inleven in Sterre. Ze zingen samen 
liedjes en scharrelen wat achter 
elkaar aan. Het is heel mooi om te 
zien hoe we op zo allemaal op een 
bepaalde manier voor elkaar zorgen.’

‘Ik heb mijn hele geschiedenis 
opgeschreven in een boek. Wist je 
dat? Hier, ik pak het even. Misschien 
moet ik weer eens gaan schrijven. 
Ik heb toch zo’n ding. Waar is het.’ 
Janna scharrelt wat door haar kamer 
en trekt een paar laden open. Ze 
vindt een laptop. ‘Hier, ik ga er zo 
gelijk aan beginnen.’ Ze gee� de 
laptop aan Margit. ‘Ik zal er zo even 
naar kijken, komt goed.’
Janna: ‘Het is fijn dat ik hier privacy 
heb. Ze laten je vrij om te gaan en 
staan waar je wil.’ 
‘Maar toen je hier net woonde werd 
ik gebeld door de verzorging, omdat 
je was weggelopen.’ 
‘Ja, ik wist toen nog niet dat je je 
moet afmelden als je weggaat, stom 
van me. Maar het is fijn dat het hier 
niet zo volmaakt is. Dat maakt de 
mensen mild.’ <<

In Haarlem-Zuid bevindt zich tussen 
de Haarlemmerhout en het Spaarne het 
wooncomplex Middelhout. Middelhout 
bestaat uit twee gebouwen met in totaal 
31 wat luxere appartementen en 4 pent-
houses. Het complex hee� een doops-
gezinde achtergrond en ligt dichtbij het 
verzorgingshuis Spaar en Hout. 
Momenteel zijn er mogelijkheden om op 
kortere termijn een appartement te huren. 
Hee� u belangstelling, dan kunt u zich 
op de wachtlijst laten plaatsen. 
U kunt zich daartoe richten tot:
 

makelaarskantoor Boonstra Heijmeijer
Fonteinlaan 7 | 2012 JG Haarlem
023 531 91 92

Als u meer wilt weten over de woningen, 
de faciliteiten, de omgeving en met wie u 
hierover contact kunt opnemen, zie 
www.middelhout.nl

Huurappartementen in Haarlem 
met doopsgezinde oorsprong
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Boek via onze website 
met 12% korting
· Geniet van rust en ruimte
· Per fiets of te voet genieten van de Veluwse 
   bossen, direct vanaf het hotelterrein
· Onder vermelding van 
   “advertentie doopsgezind” bij het boeken, 
    ontvangt u een voucher voor een gratis 
    consumptie.

U kunt telefonisch reserveren via 0577 498 111, 
of extra voordelig met 12% korting via 
www.mennorode.nl.

MENNORODE
Apeldoornseweg 185      8075 RJ Elspeet
Telefoon 0577 498111     www.mennorode.nl

Prikkel uw 
  zintuigen bij 
Mennorode

Wordt wakker in de kalmte van het bos. 
Geniet van een heerlijk ontbijt en trek er op 
uit.Ontdek de Veluwe per fiets of te voet. 
Kom uzelf en uw fiets opladen terwijl u 
geniet van  een heerlijke lunch. U wordt altijd 
gastvrij ontvangen bij Mennorode! Ontspan 
in onze gezellige bar of op het sfeervolle 
terras. Laat u verrassen door onze chef. 
Dineren in ons a la carte restaurant betekent 
genieten van heerlijke gerechten veelal 
bereid met lokale ingrediënten. 

Kortom een bezoek bij Mennorode staat 
garant voor een gastvrij, puur bezoek.

Midden 
op de 

Veluwe
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Vergaderingen zijn boeiend en 
levendig. Samen worden lef en 
veerkracht ontwikkeld. Niemand 
verwacht snelle oplossingen, want 
een transformatie, een transitie,
kost tijd. 

Iedereen draagt bij
Kijk maar naar het volk Israël dat 
veertig jaar door de woestijn trekt. 
Ze reizen in een gebied zonder kaart 
waar alle vanzel�prekendheden zijn 
weggevallen. Dat maakt onrustig en 
angstig. De woestijn stelt op de 
proef en daagt uit. Er is veel geklaag 
en gemopper. Dat houdt pas op 
wanneer de Israëlieten in opdracht 
van de Eeuwige samen de tabernakel 
bouwen. Een ark voor de goddelijke 
presentie. Een bewegend heiligdom. 
Iedereen draagt bij aan die plek en 
er komt een enorme potentie en 
creativiteit vrij. De tabernakel lijkt op 
zo’n secure base. Hij gee� een gevoel 
van bescherming, maar is ook een 
bron van inspiratie voor het aangaan 
van nieuwe uitdagingen. Hij leidt het 
volk Israël door de woestijn naar een 
toekomst die ze nog niet kennen.

Als je vertrouwt op de Eeuwige en 
op elkaar is er veel mogelijk. Wat zou 
het mooi zijn wanneer kerkenraad 
en gemeente een secure base zijn 
voor de predikant. Een plek van 
‘comfort en challenge’ (comfort en 
uitdaging) waar de predikant gesti-
muleerd wordt zich verder te ont-
plooien en met zijn of haar talenten 
bij te dragen aan de missie van de 
gemeente. En omgekeerd geldt 
natuurlijk ook dat de predikant een 
secure base mag zijn voor gemeente 
en kerkenraad. Samen produceren 
ze dan energie om te durven, te 
exploreren en uitdagingen aan 
te gaan. Samen ontwikkelen ze 
veerkracht en weerbaarheid in tijden 
van transitie. 

Opa brengt Norah aan het eind van 
de logeerpartij met de trein weer 
naar huis. Om de vijf minuten kijkt 
ze op de klok. Zijn we er al? In 
Utrecht is het weerzien een groot 
feest. Moeder en dochter hebben 
wat te vieren. Het was voor hen 
beiden een oefening in vertrouwen. 

Dat vertrouwen gun ik gemeenten, 
kerkenraden en predikanten ook. 
Met de zegen van de Eeuwige als 
dragende kracht. 
Veel heil en zeggen gewenst voor 
2023! <<

  a afloop van een 
  tweedaagse team-
  training voor 
  predikanten, neem 
ik haar vanuit Elspeet mee naar 
Groningen. Onderweg in de auto 
babbelen we honderduit. Norah 
hee� er zin in. Ze blij� niet vijf 
nachtjes, nee, ze wil veel langer 
blijven en dan pas mag mama 
komen. 

’s Avonds wanneer het donker is en 
we richting bedje gaan, komen er 
andere gedachten naar boven. 
‘Ik ga mama straks wel missen hoor’, 
zegt ze een beetje pips. ‘Mama mag 
morgen ook wel komen.’ Eenmaal
in bed ga ik naast haar liggen in 
afwachting van de slaap. Wanneer ik 
na verloop van tijd zachtjes probeer 
weg te sluipen, wordt ze wakker en 
zegt: ‘oma, ik dacht even dat je 
mama was’. Ik beschouw het als een 
compliment en blijf bij haar totdat 
ze echt in slaap is gevallen. 

Bij mama ben je in goede handen. 
Dat is wel duidelijk. Zij zorgt voor je 
en met haar kun je ook de spoken 
van de nacht trotseren. Mama is haar 
veilige basis. Ook wel een ‘secure 
base’ genoemd. Een persoon die 
je niet alleen een gevoel van bescher-
ming en geborgenheid gee�, 

maar ook stimuleert om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Het gaat 
om ‘caring and daring’ (zorgen en 
durven). Mama als uitvalsbasis om 
de wereld te verkennen, grenzen te 
verleggen en te experimenteren.

Wederzijds vertrouwen
Als supervisor gun ik predikanten 
ook zo’n basis. Een bedding om in 
verbinding met de gemeente het 
onbekende tegemoet te treden. 
Tijdens de nascholingen op Menno-
rode bespeur ik bij predikanten een 
enorme bevlogenheid en hoop. 
Een verlangen om nieuwe wegen
te bewandelen en te pionieren. 
Tegelijkertijd is er veel zorg over de 
toekomst. Angst en onzekerheid 
maken dat gemeenten vasthouden 
aan het oude en niet durven te 
bewegen. 

Wat hebben predikanten nodig om 
in de gemeente in goede handen te 
zijn zodat ze kunnen pionieren? 
Wederzijds vertrouwen, duidelijkheid 
over de gemeenschappelijk te volgen 
koers, maar ook ruimte voor het 
niet-weten. Ruimte voor de eigen 
kwaliteiten, kwetsbaarheid en het 
mogen maken van fouten. Een 
regelmatige check-up met open en 
eerlijke feedback. Het loslaten van 
niet-realistische verwachtingen. 

Onze kleindochter van drie komt logeren. 
Moeder brengt haar naar Mennorode. 

Niet-realistische 
verwachtingen loslaten

Een oefening in vertrouwen

Veilige basis
Predikanten zijn niet de redders van 
een gemeente. Daar is iedereen 
verantwoordelijk voor. Een kerken-
raad die de bestuurlijke, zakelijke en 
organisatorische kanten goed regelt. 
Maar het allerbelangrijkste is een 
gemeenschappelijke geloo�cultuur. 
Het je geborgen weten in het 
geheim van het geloof. Dat is de 
basis om bij elkaar in goede handen 
te zijn. 
 
In een cultuur van vertrouwen hoef 
je je zwakheden als predikant niet 
te verbergen. Je dur� om hulp te 
vragen en hoe� niet op je hoede 
te zijn. Je gunt elkaar het voordeel 
van de twijfel. Er wordt niet voort-
durend gecontroleerd. Als het gaat 
over huisbezoeken telt niet de 
kwantiteit, maar kwaliteit. In verga-
deringen bespreek je elkaars wel en 
wee. Er is zicht op de kwaliteiten, 
valkuilen en gevoeligheden van 
predikant en kerkenraadsleden. 
Ieder accepteert de inbreng van 
anderen op het terrein waarop jij 
verantwoordelijk bent. Het potentieel 
wordt aangesproken. Ieder wordt 
uitgenodigd om ideeën uit te 
spreken en voorstellen te doen. 
Moeilijke en controversiële onder-
werpen belanden niet onder de tafel. 
Gevoelige kwesties krijgen aandacht. 
Politieke spelletjes zijn uit den boze. 

Marion Bruggen 
is supervisor bij 
het doopsgezind 
seminarium

tekst Marion Bruggen – afbeelding Paula Modersohn-Becker

Kniende Mutter und Kind, 
1906, Alte Nationalgalerie, 
Staaliche Museen zu Berlin, 
Berlijn



  ijdens de Global Youth 
  Summit (GYS) in Indonesië 
  afgelopen zomer, ontdekte 
  ik dat deze vraag speelt in 
alle hoeken van onze internationale 
kerkgemeenschap en wordt gedeeld 
door jonge mensen wereldwijd. 
De GYS vond plaats in Salatiga als 
onderdeel van het grotere Doops-
gezind Wereldcongres, en had als 
doel drie dagen lang levensverhalen, 
geloof en dagelijkse worstelingen 
delen, vanuit verschillende continen-

elkaars levens, contexten en ideeën 
voor de toekomst.

Zo vertelde Isaac (23) uit Ghana 
over de laaggeletterdheid en hiërar-
chische structuren in zijn samen-
leving. Voor wie niet kan lezen, 
vertelde hij, is het lastig om de bijbel 
te leren kennen, laat staan om 
bijbelverhalen te delen met de 
gemeenschap. Valery (24) uit Kenia 
uitte haar zorgen over de grote 
armoede en honger in sommige 
lagen van haar maatschappij. Met 
zulke zorgen over de dag van mor-
gen, zo vertelden de Afrikaanse 
afgevaardigden, liggen tiener-
zwangerschappen en het gevaar van 
verslaving op de loer. Hoe, vroeg 
Jonah (28) uit Nigeria zich af, kan 
de oudere generatie kerkleiders de 
inhoud en vorm van het kerkelijk 
leven relevant en aantrekkelijk 

maken voor de dagelijkse realiteit 
van jongeren? 

De vertegenwoordigers van 
Zuid-Amerika, onder wie Juan 
Manuel (30) uit Colombia, vertelden 
over hun worsteling met de norma-
tieve kerkcultuur en de vele verlei-
dingen van het dagelijkse leven voor 
jonge mensen, zoals dansen op 
wereldse muziek, de keuze voor een 
tatoeage of piercings en het drinken 
van alcohol. Nidia (26) uit El Salvador 
kwam met verhalen over bende-
geweld, en meer specifiek geweld 
jegens vrouwen dat een groot 
probleem vormt in haar omgeving 
– naast een harde discussie rond 
de keuzevrijheid voor abortus. 

Worstelingen met wereldse ver-
langens, armoede en seksueel 
geweld bleken ook in Azië voor veel 
jongeren een realiteit. Helemaal in 
een verharde politieke context waarin 
christenen in de minderheid zijn en 
soms zel� actief vervolgd worden. 
Zo hoorde ik het verhaal van Sunil 
(30), geboren in de laagste kaste in 
India, die een jaar lang via het 
YAMEN-programma* in Indonesië 
hee� kunnen wonen en werken, 
maar wiens toekomst bij terugkomst 
in India onzeker is. Dit omdat de 
overheid hee� besloten geen buiten-
landse financiële steun aan christe-
lijke instanties meer te accepteren. 
Ook vertelde Esther (28) over de 
uitzichtloosheid van de politieke 
situatie in Hong Kong en de 
problemen van veel jongeren met 
hun mentale gezondheid in de 
repressieve context daar.

Hoewel levend in een totaal andere 
omgeving, bleek mentale gezond-
heid ook voor de Noord-Amerikaan-
se vertegenwoordigers een van de 
grootste zorgen. Tijdens de overgang 
van kind naar volwassene, zo vertelde 
Malin (18) uit de Verenigde Staten, 
worstelen jongeren met vragen over 
hun identiteit, het hebben van diep-

gaande relaties en de behoe�e 
ergens bij te horen. Ondanks het 
grote aanbod van jongerenactivitei-
ten door de kerk, gaf Christen (26) 
uit Canada aan het idee te hebben 
dat weinig jongeren écht betrokken 
zijn bij wat er in de gemeenschap 
speelt. Soortgelijke geluiden hoorde 
ik ook onder mijn mede-Europea-
nen. In samenlevingen die seculari-
seren en individualiseren, waar grote 
onzekerheid is over de toekomst te 
midden van klimaatverandering en 
woningnood, maar waar ook over-
vloed en weelde bestaan, kampen 
jongeren met vragen over hun 
identiteit en het gebrek aan gemeen-
schapsgevoel. Zo noemde Gaëlle (24) 
uit Frankrijk de weinige jongeren in 
haar kerk en herkende ook Lucas (27) 
uit Zwitserland de desinteresse van 
jonge mensen in religie. 

De sociale, economische en politie-
ke contexten waarin wij als jonge 
mensen opgroeien, verschillen sterk 
van elkaar. Niet alleen blijkt dat uit 
de zorgen die wij hebben over onze 
toekomst – word ik morgen wakker 
met brood op de plank, de mogelijk-
heid om mijn mening te uiten, heb 
ik het idee dat ik mag zijn wie ik 
ben? – ook worden sommige 
verschillen duidelijk door de 
verschillende manieren waarop we 
over God nadenken, christen zijn en 
aanbidding uiten. Dans ik mijn 
zorgen van mij af als de Latino’s, 
prijs ik de Heer voor datgene waarin 
hij voorziet als een van de Afrikanen, 
of bezin ik mij in stilte als een 
Europeaan? 

Ondanks de wijdverspreide obsta-
kels waar jongeren van nu tegenaan 
lopen met betrekking tot gemeen-
schap zijn en bij de kerk horen, lijken 
drie thema’s terug te komen: gene-
ratieverschillen, gebrek aan gemeen-
schapsgevoel en mogelijkheden om 
samen te komen. Tegelijkertijd hoor 
ik verhalen van hoop: veel nieuwe 
vrienden die ik heb gemaakt zijn zelf 

zeer actief in hun gemeenschap, 
denken na over oplossingen en zijn 
hoopvol. Zo bouwt Floyd (29) uit 
Argentinië aan wegen richting de 
kerk, waar die voorheen niet 
bestonden. Zo begon Sada (28) uit 
Nepal zijn eigen kerkband, waar die 
er eerst niet was. En reist de Mexi-
caanse Sam (33) terug naar zijn 
thuisland India om daar een wees-
huis op te richten dat onderwijst in 
praktische vaardigheden. In dit 
proces zijn jongeren, bewust of 
onbewust, de definitie van kerk en 
gemeenschap aan het herformu-
leren. 
Er is een nieuwe generatie met 
ideeën over de toekomst die actief 
nadenkt over de vragen van kerk-
gemeenschappen wereldwijd. Zijn 
wij bereid te luisteren? <<

* Het Young Anabaptist Mennonite Exchange Network biedt 
jonge christenen van buiten de Verenigde Staten en Canada 
de mogelijkheid een jaar lang in een ander land te wonen 
en werken.

ten en contexten. Naast bijzondere 
ontmoetingen, ontzettend veel 
plezier en leren over andere manie-
ren van geloven, was een belangrijk 
onderdeel van de conferentie het 
luisteren naar de uiteenlopende 
zorgen van jongeren wereldwijd 
omtrent hun geloof en maatschappij. 
In gesprek met andere jongerenver-
tegenwoordigers uit zo’n 38 verschil-
lende landen leerden we meer over 

Jongeren zijn de toekomst. 
Vaak genoeg worden we daaraan 
herinnerd, maar staan we er ook 
voldoende bij stil – en voor open? 

Worstelen met vragen 
rond identiteit

Zorgen om morgen
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jongeren van de wereld
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Je kunt je nauwelijks voorstellen dat er 
ooit mensen zonder boek geweest zijn. 

  aar inmiddels is 
  er zo’n overvloed 
  aan leesstof dat 
  de wijsheid van 
Prediker zich opdringt: ‘En tot slot, 
mijn zoon, nog deze waarschuwing: 
er komt geen einde aan het aantal 
boeken dat geschreven wordt, en 
veel lezen mat het lichaam af.’ 
(Pred.12:12)

De ware lezer hee� zich door deze 
woorden nooit laten ontmoedigen. 
Sterker nog, de mens kan niet 
zonder boeken. Het Boekenweek-
geschenk van 2022 onderstreepte
dat graag. Ilja Leonard Pfeijffer 
schrij�: ‘De realiteit is vormeloos 
en gespeend van iedere vorm van 
betekenis, dus om te begrijpen wat 
het betekent om mens te zijn is het 
noodzakelijk zich te verplaatsen in 
vertellingen die zin suggereren en 
vorm aanbrengen in de chaos.’ 
En zo tekent Pfeijffer de hoofd-
persoon: ’Verhalen zijn voor haar 
een manier om grip te krijgen op 
het zogenaamde echte leven.’ 

Uit de pen van Pfeijffer klinkt 
het misschien als een openbaring, 
maar het is precies wat mensen altijd 
hebben gedaan. Elkaar verhalen 
vertellen om het bestaan samenhang 
te geven, om zin te ontdekken in 

alles wat zich aan ons voordoet als 
een aaneenrijging van zinloze toeval-
ligheden. Daarom zoeken we ons 
heil bij elkaar en bij boeken, in de 
kerk bovenal bij de bijbel, bron van 
verhalen van een raadselachtige 
verbondenheid van mensen en God. 

Naar de waarschuwing van 
Prediker om het wat rustiger aan te 
doen met lezen is nooit geluisterd. 
Daar hee� hij het zelf naar gemaakt: 
‘Prediker was een wijs man en hee� 
het volk veel kennis bijgebracht. Hij 
hee� gewikt en gewogen en veel 
spreuken opgesteld. In treffende 
spreuken probeerde Prediker de 
waarheid getrouw onder woorden te 
brengen.’ (Pred.12:9,10) 
Dank daarvoor. Maar een Prediker 
wil natuurlijk wel gehoord en gele-
zen worden. 

Van hem moeten we trouwens 
geen samenhangend betoog 
verwachten. Hij sprokkelt vooral 
spreuken. Veel spreuken. Heel 
vermoeiend. Als verzamelaar weet hij 
er alles van: ‘Er is een tijd om te 

Moment voor een punt

column

Yko van der Goot is emeritus 
predikant 

Jodendom, christendom en islam staan bekend als religies van het boek. In de rubriek 
Mensen van het boek zoekt Yko van der Goot naar woorden voor gedeeld geloof.

NB Dit is de laatste aflevering van de rubriek Mensen van het boek

mensen
van het boek

M

1 Ilja Leonard Pfeijffer, Monterosso mon amour, 2022, p.9
2 Alberto Manguel, De kunst van het lezen, Amsterdam 2011, 
 p. 161 e.v.
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bewaren en een tijd om weg te 
gooien.’ (Pred.3:6) Een tijd om te 
lezen en een tijd om te versnipperen. 
Wie zei ook alweer: ‘Lucht en leegte, 
alles is leegte.’ Ja, waar doe je het 
voor.

Een beetje schrijver laat zich 
hierdoor uiteraard niet uit het taal-
veld slaan. Die speelt met woorden 
en stoeit met punten en komma’s. 
Want een verhaal schrijven is één 
ding, maar het zetten van een punt 
is nog een hele kunst. 
Een punt: ‘Nietig als een flintertje 
stof, een pennenprik, een kruimeltje 
op het toetsenbord.’ Niettemin 
‘de ongekroonde koning van ons 
schrij�ysteem’, zegt lezer en schrijver 
Alberto Manguel over ‘dit trouw-
hartige en finale spikkeltje’. 
Je zou er tranen van in de ogen 
krijgen. Zo nietig, en zo onmisbaar. 
Je aarzelt. En dan. Punt. <<

tekst Yko van der Goot – foto Yoann Siloine
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‘Ik ben de opstanding en het leven; 

wie in Mij geloo�, zal leven, 
ook al is hij gestorven’ 

In de rotsvaste overtuiging dat hij thuis zou komen 
bij zijn Schepper, is overleden mijn lieve man 

en onze vader,

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

op de gezegende lee�ijd van 83 jaar

 * Zaandam † Zaandam
  21 augustus 1939  9 november 2022

drs. Johannes Middelhoven
Jan

  Liesbet Middelhoven-Rem
      Ivy
  Huib
  Johan
  Hein en Elize

Correspondentieadres: 
Huib Middelhoven
Dr. C.W.H. van Raaltenpark 52 | 1506 LW Zaandam

De a�cheidsbijeenkomst hee� inmiddels plaatsgevonden.

De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden zoekt een

predikant (m/v)

Door het vertrek van één van onze twee predikanten zijn wij op 
zoek naar een nieuwe voorganger: een doopsgezind proponent 
of een persoon die een andere relevante universitaire studie 
hee� afgerond.

Wij verwachten dat de predikant:
> op bevlogen wijze voor jong en oud de zondagse diensten 
 kan verzorgen;
> het doopsgezind eigene kan verbinden met de complexe tijd 
> van nu;
> in staat is wezenlijke stappen te zetten voor de continuïteit 
 en groei van de gemeente, en mee te werken aan de nieuw
 te ontwikkelen visie en beleid; 
> dit alles kan realiseren in een goede team-samenwerking 
 met collega-predikant, jongerenwerker en koster.

De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is een levendige 
en in lee�ijdsopbouw diverse gemeente met leden, vrienden en 
belangstellenden die deelnemen aan gespreksgroepen, kringen
en allerlei andere activiteiten. Met elkaar zijn wij op weg naar een 
actieve, nieuwe invulling van het gemeente-zijn waarbij we open 
staan voor experimenteren. Wij staan voor een gemeente die 
inclusief is met respect voor elkaar. 

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van de Doops-
gezinde Gemeente Leeuwarden, www.doopsgezindenleeuwarden.nl

voor 0,4 �e



boeken

hoopvol
‘Zingend het kamp verlaten’

‘Wanneer ik sta, in een hoekje van 
het kamp, mijn voeten geplant op 
jouw aarde, het gezicht geheven naar 
jouw hemel, dan lopen me soms de 
tranen over het gezicht, geboren 
uit een innerlijke bewogenheid en 
dankbaarheid die zich een uitweg 
zoekt.’
Hoe is het toch mogelijk dat die 
jonge joodse vrouw, Etty Hillesum, 
in de hel van de oorlog tot al die 
diepe, beschouwende inzichten 
kwam? Vragen van verwondering die 
Judith Koelemeijer tien jaar geleden, 
op verzoek van uitgever Gaarlandt en 
de Etty Hillesum Stichting, deed 
besluiten een biografie over Etty 
Hillesum te schrijven.
Op 9 maart 1941 begint de dan 
27-jarige Etty Hillesum een dagboek. 
Terwijl de nazi’s in Amsterdam steeds 
openlijker naderbij komen, getuigt 
zij van een imponerende geestelijke 
vrijheid. Haar aantekeningen over 
liefde, erotiek, familierelaties, geloof, 
zinloze haat en lotsverbondenheid 
zijn hoogstpersoonlijk, zeldzaam 
eerlijk, en tegelijkertijd volstrekt 

jaar als basis. De coronapandemie 
bleek een natuurlijke aanleiding om 
dat ook daadwerkelijk te doen. Het 
boek begint met Pasen, 2020; 
het liturgisch jaar is dan een paar 
maanden op weg. De kerken waren 
dicht, de door hem zo geliefde 
zondagse mis moest hij missen. 
En, zo zei hij die avond in Utrecht, 
de geboden digitale alternatieven 
bekoorden hem niet. Dus schreef hij 
elk zondag, met de bijbehorende 
schri�lezingen als basis. Soepel trekt 
hij daarbij vergelijkingen met boeken 
die hij las en films die hij zag, maar 
ook met persoonlijke gebeurtenis-
sen. Zo verhaalt hij uitvoerig over 
zijn bekering tot het katholieke 
geloof en zijn doop in 1999. Op deze 
manier schrij� hij de oude schri�-
lezingen naar het hedendaagse. Dat 
doet hij op een zeer zorgvuldige en 
gedegen manier. 
Wanneer hij over zichzelf schrij� 
gebruikt hij de jij-vorm. Dat is wat 
vervreemdend, maar went al snel. 
En het laat me zel� makkelijk reflec-
teren op de thema’s die voorbij-
komen. 
Wat telkens terugkomt is het missen. 
Het missen van de mis. Het missen 
van Jezus. Het missen van God. 
Geloven, zegt Otten, begint bij het 

missen. En dat beschrij� hij met 
zoveel liefde dat het raakt. 
Willemijn Heerlien

Zondagmorgen – Over het missen van 
God, Willem Jan Otten, uitgeverij 
Skandalon-Halewijn, € 25,99

netwerken
Marktdenken in de politiek

Neoliberalisme – Een Nederlandse 
geschiedenis biedt een intrigerende 
blik achter de schermen van de 
Nederlandse politiek. De auteurs 
maken korte metten met veel 
huidige vooronderstellingen omtrent 
de opkomst van het neoliberalisme. 
Zo kreeg het niet ten tijde van 
Reagan en Thatcher, maar al decen-
nia eerder voet aan de grond in 
Nederland. En waren het niet zozeer 
politici die als motor fungeerden 
voor deze ontwikkeling, maar 
informele netwerken bestaande uit 
hoge ambtenaren, journalisten en 
wetenschappers. Neoliberalisme 
beschrij� toegankelijk hoe verschil-
lende groepen gelijkgestemden al 
vanaf de jaren 30 trachtten het 
neoliberale gedachtegoed te ver-
spreiden. Eerst waren dat vooral 
ondernemers, maar vanaf de jaren 

50 ontstonden er informele net-
werken van economen, journalisten, 
zakenlieden en politici.
Mellink en Oudenampsen hebben 
diepgaand onderzoek gedaan naar 
deze netwerken. Vanuit sleutelrollen 
binnen de ambtenarentop – op enig 
moment tegelijkertijd de secretaris-
sen-generaal op Economische Zaken 
en financiën, de president van De 
Nederlandsche Bank en de voorzitter 
van het Centraal Planbureau – zijn zij 
erin geslaagd het door hen gewenste 
beleid binnen de bestaande politieke 
kaders te bewerkstelligen. Om uit-
eindelijk met de Paarse kabinetten 
– nota bene geleid door een sociaal-
democraat – onder het mom van een 
technocratische operatie het meest 
verstrekkende neoliberale beleid 
door te voeren.
Neoliberalisme neemt je op zeer 
leesbare wijze mee in de oorsprong 
van het alomtegenwoordige markt-
denken binnen de Nederlandse 
politiek. Voor wie ook maar enige 
politieke interesse hee�, is het boek 
absoluut verplichte kost.
David Vermelis

Neoliberalisme – Een Nederlandse 
geschiedenis, Bram Mellink en Merijn 
Oudenampsen, uitgeverij Boom, 
€ 29,90

voelen
Blije beesten

In een etalage zag ik dit prachtig 
geïllustreerde boek op een verho-
ging staan. De afbeeldingen van 
octpussen, papagaaien en schelpen 
spraken mij meteen aan. Als je het 
boek openslaat heb je meteen zin 
om het helemaal door te bladeren. 
De schrijver weet je te verleiden om 
te gaan lezen, door grappige kopjes 
als ‘de licht ontvlambare leeuw’. 
De meeste kinderen houden van 
dieren, maar vaak weten ze nog niet 

waar beesten gelukkig of verdrietig 
van worden. Dit boek helpt om dat 
te veranderen. Het is gevuld met 
prachtige verhalen over dieren die 
duidelijk laten zien dat ze van alles 
voelen, net als wij. 
Je leest over empathische bonobo’s, 
treurende orka’s, blije parkieten, 
jaloerse apen, zorgzame honden en 
schatten van ratten.
Ik vind het jammer dat de teksten
in het boek relatief moeilijk te lezen 
zijn voor jonge kinderen. Wel zijn 
ze afwisselend verhalend en infor-
matief. Ook wisselt de schrij�tijl, 
waardoor een jonger kind sommige 
gedeelten toch zel�tandig kan lezen. 
Maar meestal zal een volwassene 
nodig zijn om stukken voor te lezen. 
Kinderen in de bovenbouw zullen dit 
boek wel zel�tandig kunnen lezen. 
Als juf ben ik daar blij mee. Het is 
belangrijk dat we informatieve 
boeken aanbieden aan kinderen. Veel 
scholen hebben vooral verhalende 
boeken, terwijl in elke klas leerlingen 
zitten die echt liever informatief 
lezen. Ook voor het groeien in 
begrijpend lezen zijn dit soort 
boeken goed. 
Nienke Opmeer

Ik voel ik voel wat jij niet ziet, Lotte 
Stegeman, illustraties Mark Janssen, 
uitgeverij Luitingh-Sijthoff, € 22,99

universeel.
Sinds de eerste publicatie van haar 
dagboeken en brieven hebben de 
geschri�en van Etty Hillesum 
wereldwijd miljoenen lezers geïnspi-
reerd. Maar wie was eigenlijk die 
vrouw die schuilgaat achter haar 
mooie woorden? Koelemeijer wist 
een schat aan nog onbekend 
materiaal te verzamelen. In haar 
biografie gee� zij een verrassend 
nieuw perspectief op Etty’s rusteloze 
jeugd, haar linkse studentenjaren, 
haar uiteindelijke keuze om ‘het lot 
van haar volk te delen’ en niet onder 
te duiken. Koelemeijer maakt van 
Etty geen heilige, maar een kind uit 
een getroebleerd gezin. Etty vindt 
rust in haar kamertje aan de Gabriël 
Metsustraat, in hartje Amsterdam: 
studerend, schrijvend, ‘luisterend 
naar binnen’. 
In deze verpletterend goede en 
soepel leesbare biografie komt de 
mens Etty Hillesum tot leven. 
Ondanks alle ellende die ze ziet en 
ervaart in Westerbork en Auschwitz, 
klinkt een hoopvolle boodschap.
‘We hebben zingend het kamp 
verlaten.’ Als een antwoord op de 
haat – actueler dan ooit.
Jehannes Regnerus 

Etty Hillesum – Het verhaal van haar 
leven, Judith Koelemeijer, uitgeverij 
Balans, € 34,95

gemis
God en de zondagsdienst

In april van dit jaar woonde ik een 
debat bij tussen Willem Jan Otten 
en Marieke Lukas Rijneveld, ergens 
in een kerk in Utrecht. Die avond 
citeerde eerstgenoemde meerdere 
passages uit zijn nieuwe boek 
Zondagmorgen. Het maakt me 
nieuwsgierig naar de rest. 
Otten had al langer de wens om een 
boek te schrijven met het liturgisch 

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

  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).

media & cultuur
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Andere vormen 
zoeken

  at zegt Nick Everts, 
  de nieuwe predikant 
  van de gemeente 
  Groningen, tevens 
voor 30% regiopredikant. ‘Veel tijd 
en energie gaat naar het vasthouden 
van wat er is, vasthouden aan be-
staande structuren en verbanden. 
Helaas. We moeten de blik meer 
naar buiten richten. Ons niet alleen 
bezighouden met hoe we voor elkaar 
zorgen, maar ook hoe we voor de 
ander zorgen. Daarmee bedoel ik 
onder meer de mensen die geen 
verbinding meer voelen met een 
traditionele doopsgezinde gemeente, 
maar wel behoe�e hebben aan ver-
dieping en spiritualiteit. Dat daar 
vanuit regionaal perspectief naar 
gekeken wordt is belangrijk, nood-
zakelijk zel�.’ 

Nick Everts is jong en brengt als 
breed georiënteerde queertheoloog* 
een frisse kijk mee op hoe het verder 

Spanning tussen traditie en vernieuwing

evenals Renze Yetsenga. Hij doet 
pastoraat in de gemeente Wester-
kwartier en ook in Groningen. Zo 
nu en dan preken we nog. Die kleine 
gemeenten doen wat ze kunnen om 
voor elkaar te zorgen. Denk maar 
eens aan de gemeente Middelstum. 
Daar is van alles gebeurd. De kerk 
hee� geleden onder de gasboringen, 
is gerestaureerd en volgens verkocht 
aan de Stichting Behoud Groninger 
Kerken. De gemeente huurt nu de 
ruimte voor haar diensten, komt nog 
bijeen en ziet om naar elkaar.’

Nieuwe loten 
Het idee van een regiopredikant is 
in het GDS-gebied al eens aan de 
orde geweest, maar kwam destijds 
niet verder dan een gedachte. De 
gemeenten waren gehecht aan hun 
eigen predikant, hun eigen geschie-
denis, hun eigen plek. De noodzaak 
werd niet gezien en gevoeld. 
Nick: ‘Nu is het besef er wel, ook bij 
de bestuurders van de ‘grotere’ 
gemeenten. Men realiseert zich dat 

er iets moet gebeuren, men ziet de 
noodzaak van een transitie. Vergelijk 
het maar met klimaatverandering en 
de transitie die daardoor ontstaat. 
Ik zie het huidige doperdom als een 
stam die verdroogt in het huidige 
(religieuze) klimaat. Er moet een 
nieuwe loot komen, die afgestemd
is op de veranderende tijden en 
omstandigheden. De doperse tradi-
tie is kostbaar en de moeite waard 
om vast te houden, maar kan ons 
ook in de weg zitten om tot veran-
dering te komen.’

Nick voelt de uitdaging om als regio-
predikant op zoek te gaan naar het 
levend houden van de doperse geest. 
‘Zoveel mogelijk behouden is eigen-
lijk geen optie meer, volgens mij. 
We stoppen dan alle energie en tijd 
in oude structuren; geven om zo 
te zeggen nog meer water aan die 
verdorde stam. Maar ik denk dat we 
onze energie vooral moeten steken 
in vernieuwing, in het zoeken naar 
nieuwe loten aan de oude stam. Als 
ik kijk naar de doopsgezinde traditie, 
dan zie ik een paar waardevolle 
elementen: waar sta jij voor en kun 
je dat onder woorden brengen; 
durf je dat ook te belijden; kun je 
elkaar daarin stimuleren en dat 
vervolgens omzetten in daden? 
Dat is de ‘core business’ van de 
doopsgezinden en daar willen we 
verder mee, maar wel op een nieuwe 
manier.’ Voor Nick betekent het dat 
hij, naast zijn aandacht voor het 
bestaande, ook vanuit regionaal 
perspectief zal kijken naar vernieu-
wing en verandering.

moet met het gestaag verdwijnend 
doperdom in de regio. 

Te kleine gemeenten
Het aantal doopsgezinde gemeenten 
in het GDS-gebied neemt in rap 
tempo af. Waren er twintig jaar gele-
den nog dertien gemeenten, inmid-
dels zijn het er nog maar acht waar-
van er slechts vijf een eigen part time 
predikant hebben. In een aantal 
voormalige gemeenten bestaat nog 
een kleine kring, maar voor diensten 
of gespreksgroepen is men op een 
van de grotere gemeenten aange-
wezen. Hoe zorg je in deze ont-
wikkeling nog voor elkaar? 

Een aantal emeriti doet hier en 
daar nog wel iets aan begeleiding 
of ouderenpastoraat. Saakjen van 
Hoorn: ‘Ik begeleid zo nu en dan 
de kring in Eenrum, maar dat geef
ik binnenkort over aan Nick. Wel 
doe ik nog wat ouderenpastoraat, 

Zorg voor wat er nog is
De kerk hee� altijd te maken gehad 
met spanning tussen traditie en 
vernieuwing. Zolang de noodzaak 
voor vernieuwing er niet was, kreeg 
de traditie misschien wat teveel 
aandacht: vasthouden aan wat ver-
trouwd was. 
Dat zegt ook Saapke van der Meer, 
predikant in Zeerijp-Zijldijk. Naast 
haar aanstelling van 40% voor de 
gemeente hee� ze ook 35% gekregen 
voor de regio. 
‘We zijn nog maar pas begonnen als 
regiopredikanten, maar het is waar. 
Als we nu niets doen, is straks het 
doopsgezinde geloof hier in de regio 
verdwenen. We moeten proberen om 
jongere generaties aan te spreken, 
andere vormen te zoeken. Daarnaast 
vind ik het belangrijk om zorg te 
hebben voor de mensen die er nog 
zijn. Nick en ik richten ons ieder op 
een deel van het GDS-gebied. Zo 
heb ik contact gezocht met mensen 
van de voormalige Hutgemeente in 
Emmen met de vraag of ze behoe�e 
hebben aan een bijeenkomst. Daar is 
heel positief op gereageerd en dat 
gaat binnenkort ook gebeuren.’

Tja, in goede handen zijn, zorgen 
voor elkaar – hoe zal dat zijn in de 
toekomst? Blij� de blik toch naar 
binnen gericht of gaat er werkelijk 
iets veranderen? 
En toch, de kleine doopsgezinde 
gemeente van Stadskanaal, die in 
de loop van 2023 wil stoppen, nam 
in september jl. een drietal vluchte-
lingen uit Ter Apel een aantal weken 
op in haar kerkje. Saapke van der 
Meer was erbij betrokken. Soms 
gebeurt in het kleine, bijna verbor-
gene iets moois dat misschien de 
kern is van wat geloven betekent in 
deze tijd. <<
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tekst Tea G. Rienksma – foto’s Wikicommons (boven), Duncan Wijting (r.boven), Sanne Meijer (r.onder)

samenwerken
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* Queer betekent 
letterlijk ‘vreemd’. 
Deze vorm van theo-
logie kwam op uit de 
LHBTI+ gemeenschap 
en richt zich op dwars-
denken en -theolo-
giseren aangaande
de klassieke theologie.

‘ In het GDS-gebied proberen 
 de gemeenten goed voor elkaar 
 te zorgen. Maar de blik is ook 
 naar binnen gericht.’

Groningen

Middelstum

Zijldijk



Op 22 oktober jl. werd het jaarlijkse Doopsgezind 
WereldWerkfestival gehouden in Dopersduin. Er deden 
ongeveer 60 mensen uit het hele land mee aan de 
verschillende workshops en activiteiten. Ook waren er 
vertegenwoordigers van EMRO (European Mennonite 
Relief Organisations). Zij hadden een bijeenkomst 
voorafgaand aan het festival. 

Het was prachtig om te zien hoe de deelnemers met 
elkaar in contact kwamen tijdens het vullen van school-
kits. De andere workshops boden de kans te luisteren 
naar mensen die betrokken zijn bij de Wereld van 
Verschil. Ook konden deelnemers nadenken over hoe
ze zelf een ‘wereld van verschil’ mogelijk zouden kunnen 
maken. 

Dank aan alle workshopleiders en alle deelnemers 
die deze dag mogelijk hebben gemaakt! <<
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Sinds september 2018 ben ik predikant in de doopsgezinde 
gemeente Zeerijp-Zijldijk. Plaatsen als Appingedam, Delfzijl, 
Loppersum en Uithuizen liggen in mijn werkgebied. 

Aardbevingsproblematiek
in Groningen

De aanslagen van de afgelopen tijd hebben in Oekraïne 
grote schade toegebracht aan de infrastructuur. Warmte en 
licht zijn op veel plekken niet meer vanzel�prekend.

van 2,3 en 2,7 op de schaal van 
Richter, en in oktober twee in 
Wirdum met een kracht van 3,1 
en 2,2. 

Beleving
Hoe ervaart een individu nu de 
situatie? Ik neem als voorbeeld een 
familie uit Loppersum, dat wel de 
hoofdstad van het aardbevings-
gebied wordt genoemd. De dochter 
is gehoord in de parlementaire 
enquête. Haar ouders hadden niet 
alleen te maken met schade aan 
hun huis, maar ook met schade aan 
het huis van haar opa. Procedures 
en gesprekken met instanties liet hij 
aan hen over. Begrijpelijk voor een 
man van rond de tachtig jaar. 
De dochter merkte wel een zekere 
onrust aan haar opa. Hij wilde niet 
weg uit het huis waar hij woonde: 

  inds ik in deze regio werk 
  is er een wereld voor me 
  opengegaan. En niet
  in positieve zin. Ik zie 
om me heen hoeveel mensen lijden 
onder de aardbevingsschade.

Om twee redenen konden we afgelo-
pen zomer niet om de aardbevings-
schade in de provincie Groningen 
heen. Om te beginnen werd de 
parlementaire enquête gehouden die 
doorliep tot half oktober. Wie deze 
enquête (gedeeltelijk) hee� gevolgd, 
hee� kunnen zien hoeveel leed er 
achter de aardbevingsschade schuil-
gaat. Cijfers geven de omvang van 
de schade weer: wekelijks worden 
meer dan duizend schadegevallen 
gemeld. Bovendien vonden in 
september twee aardbevingen
in Uithuizen plaats, met een kracht 

Onveilig

Oekraïne Warme Winter Actie
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hij had er met zijn vrouw 65 jaar 
gewoond en er zijn kinderen op-
gevoed. Ze gee� ook aan dat de 
impact voor haar ouders groot was: 
de schade was dubbelop. Dat ziet ze 
vaker. Veel mensen hebben naast 
hun eigen dossier ook het dossier 
van degene voor wie ze mantelzorg 
doen. Uiteindelijk zijn haar ouders 
verhuisd naar Drenthe. 

Wat was nu in die periode, naast alle 
regelzaken, voor haar de zwaarste 
last? 
Ze antwoordt dat je ziet dat anderen 
zich onveilig voelen terwijl je niet 
kunt zeggen dat het wel goedkomt. 
Want je wéét niet of het wel goed-
komt. En dat is meteen de kern van 
het probleem: mensen weten niet 
óf, en zo ja wanneer, er weer een 
aardbeving komt, en weten ook niet 
óf, en zo ja wanneer, de schade aan 
hun huis wordt hersteld. <<
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getransporteerd naar onder meer Zaporizhia. 
Ook zijn de eerste vij�ien houtkachels al uitgedeeld. 
Tenslotte is het de bedoeling dat in januari 2023 
ongeveer 50 comforters naar Oekraïne worden gebracht. 
Deze comforters zijn dikker dan gebruikelijk en daardoor 
warmer. Dat is geen overbodige luxe in de komende 
winterkou. <<

In deze actie werkt Doopsgezind WereldWerk samen 
met Mennonitisches Hil�werk en Multiply uit Duitsland, 
Schweizer Mennonitische Mission uit Zwitserland, 
Caisse de Secours uit Frankrijk en Mennonite Central 
Committee.
Uw financiële steun is meer dan nodig om deze en 
toekomstige acties voor Oekraïne mogelijk te maken. 
U kunt uw bijdrage overmaken op nl27 trio 0786 8803 33 
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer 
o.v.v. ‘Warme Winter Actie’.

Daarom is op een recente bijeenkomst van EMRO 
(European Mennonite Relief Organisations) in Dopersduin 
besloten gezamenlijk € 100.000,– vrij te maken voor 
warmte en licht in Oekraïne. Dit bedrag is bedoeld voor 
de constructie van simpele houtkachels en voor de 
aanschaf van stroomgeneratoren, raamfolie en brand-
stof. De hulpgoederen zullen waar mogelijk in Oekraïne 
worden gekocht of via bekende en betrouwbare partners 
worden aangescha� en getransporteerd. 

Het is de bedoeling dat de houtkachels en de stroom-
generatoren in eerste instantie worden geplaatst in 
gemeenschappelijke ruimtes. Zo wordt voor de mensen 
een plek gecreëerd waar het warm en licht is. Bovendien 
kunnen ze er hun mobieltjes opladen, zodat ze contact 
kunnen houden met familie, vrienden en buren. 

Op dit moment zijn de eerste generatoren al op weg 
naar Mukachevo om van daaruit verder te worden 

tekst Saapke van der Meer – foto Wikicommons tekst Waldemar Epp

S
Saapke van der Meer
is predikant in de 
DG Zeerijp-Zijldijk WereldWerk-festival

Terugblik
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In het kerstverhaal zoals Mattheus 
dat vertelt, dreigt Jezus echter direct 
na zijn geboorte al in verkeerde 
handen te vallen. Maar ons bekende 
kerstverhaal is gebaseerd op het 
Lucas-evangelie waaraan de traditie 
extra dramatische elementen hee� 
toegevoegd, als barse herbergiers, 
winterkou en sneeuw – met als resul-
taat een tranentrekkend doch lieflijk 
geheel. 

Lucas vertelt een verhaal over 
sociale uitsluiting. Het door God 
gezonden kind is niet welkom in de 
wereld. In de stad Bethlehem is geen 
plaats voor hem, daarom moeten 
zijn ouders een slaapplaats zoeken 
bij vee. Alleen de hoge hemelen, ver-
tegenwoordigd door de engelen, 
en mensen op de laagste ladder van 
de samenleving, de herders, hebben 

oog voor hem en erkennen zijn 
goddelijke afkomst. Ja zel� de os en 
de ezel zouden geweten hebben wie 
deze baby is, vertelt de traditie die 
daarvoor Jesaja aanhaalt: Een rund 
herkent zijn meester, een ezel weet 
wie zijn voederbak vult, maar Israël 
mist elk inzicht, mijn volk lee� in 
onwetendheid (Jesaja 1:3). De boze 
buitenwereld mag dan koud en 
onhartelijk zijn, binnen in de stal bij 
zijn liefhebbende ouders, de herders 
en de dieren, is het kindje Jezus in 
veilige handen. 

Het kerstverhaal, zoals Lucas en 
de traditie dat vertellen, is een 
toegankelijk verhaal. Het raakt direct 
aan onze gevoelens en stelt concrete 
vragen aan onszelf. Voor wie houden 

wij de deur dicht? Wie wordt in onze 
maatschappij buitengesloten? Geen 
wonder dat op dit thema tal van 
kerstverhalen gecomponeerd zijn 
en ook Hollywood weet er wel raad 
mee. Eenzame pelgrims, rare 
snuiters, vreemdelingen, vluchte-
lingen en andere reizigers voor wie 
geen plaats is in herberg, huiskamer 
of AZC. Of erger nog, die niet 
welkom zijn bij de kerstnachtviering 
in een kerk. 

Zo brengt het kerstverhaal van 
Lucas de boodschap van Jezus in een 
notendop: in Gods nieuwe wereld is 
iedereen welkom, in het bijzonder 
armen en verdrukten, vrouwen en 
vreemdelingen; al wie achtergesteld 
wordt, wie niet meetelt in de 
‘gewone wereld’. Met daarbij de 
oproep om juist voor hen oog te 
hebben en plaats te maken in onze 
herberg. 

Hoewel het sociale verhaal van 
Lucas uiteraard niet zonder politieke 
implicaties is – lees alleen al het 
loflied van Maria (Lucas 1:46-55), is 
in het kerstverhaal zoals Mattheus 
het vertelt machtspolitiek het hoofd-
thema. Na de opmaat waarin een 
engel in een droom aan Jozef ver-
schijnt, noemt Mattheus de geboorte 
van Jezus haast tussen neus en 
lippen door (Mattheus 1:28). Direct 
daarna wordt het verhaal grimmig. 
Net als bij Lucas zijn het ook bij 
Mattheus buitenstaanders, de wijzen 
uit het Oosten, die Jezus herkennen 
als hemels kind en koning, terwijl
de directe omgeving, de bewoners 
van Juda en Bethlehem, hem niet 
accepteert. Meer nog, ‘de wereld’, 
vertegenwoordigd door koning 
Herodes, ziet in hem een vijand en 
probeert zich van hem te ontdoen. 
Zo ontspint zich een strijd om de 
macht.

Koning Herodes, altijd al bang 
dat een ander hem van de troon zal 
stoten, hee� immers vernomen van 

de wijzen dat er een koningskind 
geboren is. Logisch dat hij in de 
pasgeborene een concurrent ziet en 
vreest dat hij zijn macht in de toe-
komst aan het zogeheten konings-
kind zal kwijtraken. Dat wil hij koste 
wat kost voorkomen. Daarom besluit 
hij alle jongetjes van twee jaar en 
jonger in Bethlehem en de wijde 
omgeving te laten vermoorden. 
Door goddelijk ingrijpen wordt Jozef, 
alweer in een droom, gewaarschuwd. 
Samen met vrouw en kind wijkt hij 
uit naar Egypte. Pas jaren later keert 
het gezin terug naar de Romeinse 
provincies van Israël. Maar omdat 
Jozef niet naar zijn oorspronkelijke 
woonplaats Bethlehem in Judea dur� 
terug te keren, reist hij verder naar 
Nazareth in Galilea. 
En zo komt het dat Jezus in Beth-
lehem geboren wordt, maar in 
Nazareth opgroeit.

In de vertelling van Mattheus 
echoot het verhaal van de uittocht 
van Israël uit Egypte. De moord op 
alle pasgeboren jongetjes van de 
Israëlieten waaraan de kleine Mozes 
door ingrijpen van zijn zus weet te 
ontkomen, is bevolen door Farao: 
een heerser met nietsontziende 
machtshonger die zijn moordzuch-
tige handen uitstrekt om zijn macht 
te behouden, zoals eeuwen later 
Herodes hetzelfde zal doen. De 
roeping van het volk Israël, dat Gods 
zoon genoemd wordt, om uit Egypte 
te trekken en te leven in het land van 
belo�e. Nu wordt Jezus, die ook 

Gods zoon genoemd wordt, uit 
Egypte geroepen om zijn volk 
bevrijding te brengen. 

Wat toen gebeurde, vertelt 
Mattheus, gebeurt nu opnieuw: een 
machtsstrijd tussen de heersers van 
‘de wereld’ en God. Een strijd die 
niet op het traditionele slagveld met 
ruiters en paarden wordt gestreden. 
Gods inzet op het wereldse schaak-
bord bestaat niet uit een groots 
leger, maar uit een weerloos kind, 
dat eenmaal opgegroeid zal zagen 
aan de poten van de macht. Niet met 
geweld, niet met het zwaard, maar 
met een boodschap van vrede. 

Het verhaal van Mattheus nodigt 
minder uit om bewerkt te worden 
tot een feel good kerstfilm. Maar het 
onderliggende thema, de strijd 
tussen goed en kwaad, is universeel. 
Dat thema kom je tegen in talloze 
films en boeken. Meestal in grootse 
epossen verbeeld, met veel wapen-
gekletter, omdat je daar als regisseur 
mee kunt scoren. Maar soms ook op 
de manier van het evangelie, waarin 
een kleine stem de grote macht uit-
daagt en op een ongewone manier 
doet buigen. Een kleine stem, die 
soms lijkt te breken, net als Jezus, 
maar nooit werkelijk tot zwijgen 
gebracht kan worden, omdat andere 
kleine stemmen de woorden over-
nemen en doorvertellen. Woorden 
van vrede op aarde. Zijn die woorden 
bij ons in goede handen? <<

bijbel

Hoe armoedig de geboorte van 
Jezus volgens Lucas ook is – geen 
plaats in de herberg, een voerbak 
als wiegje – met die engelen en 
herders erbij is Jezus wel meteen 
in goede handen. 

Gods inzet

Geen plaats in herberg, 
huiskamer of AZC

tekst Carolien Cornelissen 
foto Grayson Joralemon



De film In Blue is een 
ultieme vorm van in goede 
handen zijn

‘ Wat mijn werk aangaat, het geval van de aardappeleters
 waarvan gij de lithografie zaagt is een motief dat ik 
 trachtte te schilderen, medegesleept zijnde door 
 de eigenaardige verlichting van de groezelige hut.’

Omgaan met kritiek

  e titel slaat op het blauw van de unifor-
  men van stewardessen en stewards bij 
  onze nationale luchtvaartmaatschappij. 
  Ook kennen we de blues als muziek. 
De veertigjarige stewardess Lin begeleidt een plotselinge 
bevalling tijdens een vlucht. Dat is nogal stressvol, maar 
ze doet het goed. Vervolgens krijgt de taxi in Boekarest 
waar ze in zit, een aanrijding – Lin had de chauffeur 
stevig aangespoord om haast te maken. Straatschoffie 
Nicu is het slachtoffer, maar gelukkig mankeert hem 
niks. Hij spreekt een mondje Engels en is gehaaid 
genoeg om deze Westerse dame onder druk te zetten. 

De zestienjarige Nicu en Lin trekken trekken die dag 
samen verder op. Nicu laat Lin enkele plekken van de 
stad zien. Maar hij stopt ook zijn zusje, die in een wees-
huis zit, een banaan toe. Het wereldje van Nicu is rauw, 
vol verslaving en op zoek naar verlossing. 
Je zou kunnen zeggen dat Lin een moeder is zonder kind 
en Nicu een kind zonder moeder. Tegelijkertijd is Lin 
– knap gespeeld door Maria Kraakman – een aantrekke-
lijke vrouw, en Nicu een puber bij wie de hormonen 
door het lijf jagen. Het is zeker niet alleen maar gezellig 
tussen de twee, maar er ontstaat wel een verstand-
houding. Bij het vertrek gee� Lin haar telefoonnummer 
aan de jongen. Weer thuis in haar flat – de hond logeert 

‘[…] Dat bij attentie daarop ik de vorm 
der torsen uit het oog verloren heb is 
mijn eigen kritiek. Koppen en handen 
waren echter met veel zorg gedaan en 
– daar die ’t voornaamste waren en de 
rest geheel haast donker ben ik 
misschien meer te excuseeren dan ge 
denkt dit geschilderd te hebben zoo als 
ik het deed.’ 

Aldus Vincent van Gogh in een brief 
aan Anthon van Rappard, augustus 
1885. Ze hebben een briefwisseling 
over elkaars kunstwerken; Van Gogh 
reageert op Van Rappards schilderij 
Arbeiders op de steenbakkerij Ruim-
zicht. Van Rappard had blijkbaar 
kritiek op Van Goghs werk. 
Van Gogh gaat in de verdediging. 

nog bij Lins moeder – krijgt Lin een berichtje van Nicu: 
‘I miss you.’ Dan verzoekt Lin om plaatsing op een 
volgende vlucht naar Boekarest. 

In de film leren we een voor ons onbekende wereld 
kennen. ‘Zal ik je de hoogtepunten van Boekarest laten 
zien?’ vraagt Nicu. ‘Nee, ik wil zien waar jij woont’, is 
de reactie van Lin. Dat ziet er a�chuwelijk uit: onder-
grondse buizenstelsels waar daklozen een ‘eigen plekje’ 
hebben, een bundeltje spullen. Wat een contrast met de 
keurige, steriele flat van Lin in Nederland. Om te kunnen 
filmen in deze ondergrondse tunnels van Boekarest 
maakte de regisseur gebruik van de diensten van een 
lokale, bekeerde crimineel. Voor vij�ig euro en evenzo-
veel hamburgermenu’s voor de ‘tunnelbewoners’ bood 
deze de filmploeg bescherming. 

Waar het om gaat in deze film, is dat zo heel verschil-
lende mensen in totaal tegengestelde omstandigheden 
iets voor elkaar gaan betekenen. Een onverwachte ver-
binding die hun beiden kracht gee�. De afloop zal ik 
natuurlijk niet verklappen (Lin en Nicu gaan in elk geval 
niet samenleven). Het einde had ik niet verwacht, maar 
klopt volledig naar mijn smaak. <<

‘Een andere kwestie – waar ik dagelijks 
me in verdiep – is juist die waarvan gij 
– ik meen ten onregte – beweerdet dat 
ik ze verwaarloos: het weergeven van 
den vorm in haar modelé, haar groote 
lijnen & massas, waarbij men niet in de 
eerste maar in de laatste plaats aan de 
contour denkt.’ Een gekrenkte reactie. 

Twee getalenteerde kunstenaars 
die allebei hard werken en elkaar 
proberen te helpen groeien. Maar 
de kritiek van Van Rappard wordt 
niet gezien als hulp, maar als af-
wijzing. Van Gogh verdiept zich toch 
dagelijks in zijn werk – waarom kan 
zijn vriend dat niet zien? Waarom 
krijgt hij geen waardering? Het is 
niet perfect, zegt hij zelf ook, maar 
hij hee� wel zijn best gedaan. 

Dat is de toon die je hoort in de 
brief. Terwijl deze twee collega-
kunstenaars een a�praak lijken te 
hebben gehad om elkaar te helpen. 
Door kritisch naar elkaars werk te 
kijken, te zeggen wat beter kon, wat 
goed was, waar aandacht naartoe 
zou moeten. Van Rappard wilde 
meer aandacht voor de menselijke 
figuren, Van Gogh zegt dat die al zijn 
aandacht hebben. 
Is het onaardig geweest van Van 
Rappard, of bedoelde hij het als 
aandachtspuntje? 

Omgaan met suggesties, kritiek en 
verbeteringen is iets waar we 
allemaal mee te maken hebben. 
Zo groeien we. Soms ben je er dank-
baar voor, soms reageer je gekwetst. 
Wordt je werk gewaardeerd? Is het 
in goede handen bij je collega, 
vriend of familielid? Word je opge-
bouwd of afgebroken? 
Ik merk dat ik het geruststellend vind 
dat ook Van Gogh prikkelbaar kon 
zijn door kritiek. Een grootmeester 
in de kunst – even gevoelig over zijn 
werk als wij soms zijn. Het werk van 
zijn handen, waar hij zoveel uren aan 
had gezeten, met zoveel aan-
dacht aan had gewerkt, met zoveel 
zorg gedaan. En dan het verdriet 
dat zijn vriend Van Rappard dat niet 
ziet. Het is zo menselijk, zo herken-
baar… <<

D

Onverwachte
verbinding

Het werk van zijn handen

In Blue, 2017. Regie: 
Jaap van Heusden.
Met Maria Kraakman 
en Bogdan Iancu in 
de hoofdrollen. 
De film won in 2018 
Gouden Kalveren 
voor regie, scenario en 
vrouwelijke hoofdrol.

film

tekst André Maris – foto still uit film

tekst Franka Riesmeijer
afbeelding Vincent van Gogh
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handen

Aardappeleters, lithografie, 
1885, collectie 
Rijksmuseum Amsterdam
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Bij gebrek aan een netjes opgemaakt wiegje was dit 
de juiste aanpak – men moet handelen naar de omstan-
digheden. Zorgvuldig waren de handen die het kleine 
tere bundeltje oppakten, inpakten en het te rusten 
legden, dat lees ik duidelijk tussen de regels door. De 
Christus was in goede handen. 

In de zorginstelling waar ik werk als geestelijk verzorger 
zijn heel veel handen aan het werk. Ze omwikkelen geen 
pasgeboren tere bundeltjes, maar kwetsbare ouderen 
die vaak van een zeer hoge lee�ijd zijn. Of misschien 
zijn het wel tere bundeltjes, maar dan van een jaar of 
negentig. Hoe essentieel is het om te mogen vertrouwen 
op zachte handen als je niet meer in staat bent het eigen 
leven vorm te geven. Mijn werk aldaar vind ik fijn, ik 
probeer met mijn postzegelaanstelling de wereld een 
beetje zachter en mooier te maken. 

Soms sta ik met lege handen. Dan zit ik naast een bed 
waar oude ogen mij machteloos aanstaren. Dan leg ik 
mijn hand op een hand en bedenk wat die hand allemaal 
hee� meegemaakt. Gestreeld, geschrobd, gezorgd, 
gevouwen, aangeraakt, weggeduwd, tranen opgevangen 
en wangen drooggeveegd. Ik hoop dan dat met mijn 
aanraking iets van mijn mensenliefde in die ander 
terechtkomt. 

Soms sta ik met mijn handen ten hemel geheven. 
Ouderen die een bos plastic bloemen uit een vaas 
trekken en elkaar ermee om de oren slaan. Dan moet 
ik lachen en huilen tegelijk. Maar vaak ook verloopt 
het verrassend harmonieus. Gesprekken van ziel tot ziel. 
Met mijn woorden omwikkel ik de ander dan als met 
zachte handen.

Waarom ik juist dit werk zo graag doe – ik vraag het zo 
nu en dan aan mezelf. Ik weet het wel. Ik kan zelf niet 
zonder liefde. Ik wil leven in een wisselwerking van 
ontferming geven en ontferming ontvangen, over en 
weer. Iets in mij vindt dat het allerbelangrijkst in het 
leven. Ach, ik ben de Christus niet, ik heb mijn haken 
en ogen, mijn duistere plekken, mijn beurse plekken. 
Maar iets van zijn Licht is in mij terechtgekomen en 
dat wil ik heel ernstig nemen. 

Deze wereld schreeuwt om goede handen. Als een 
ieder naar vermogen een hand vol Licht aan een ander 
schenkt, zal dat geschreeuw ooit eens stoppen. Hoop ik. 
Vertrouw ik. Kerstmis is in wezen niet bedoeld om veel 
te eten en mooie kleren aan te trekken, maar om het 
Licht in ons te bedanken. Daarom vieren we elk jaar 
opnieuw dat dat Licht ooit geboren is. <<

Hand vol licht
Zorgvuldig werd Hij in doeken gewikkeld
en in een voederbak gelegd tekst Anneke van der Zijpp – foto Luma Pimentel


