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Kerk en Godsdienst

Reformatorisch Dagblad

Eerste
kerkdienst
op Facebook

Meditatie
Gevaar
„Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer
jongelingschap, eer dat de
kwade dagen komen…”
Prediker 12:1

„Internet is plaats waar mensen zijn”
Kerkredactie

APELDOORN – Op internet
wordt op 10 mei de „eerste
interactieve Facebookkerkdienst” gehouden. De ‘dienst’
vindt plaats in St. Pixels, een
onlinekerk.
Vanachter computerschermen
en iPhones kunnen ‘kerkgangers’
volgende week dinsdag luisteren
naar Schriftlezingen, een preek,
kunnen zij meezingen met hymnes en gebedsverzoeken indienen. Ze kunnen ook via muisklikken reageren met woorden
als ”amen”.
Het startsein voor de dienst
wordt gegeven op de International Christian Resource Exhibition (CRE), een Britse beurs voor
kerken en christelijke organisaties en de grootste in zijn soort
in Europa.
„Of je het nu leuk vindt of
niet: Facebook is de plaats waar
mensen anno 2011 zijn”, zegt
initiatiefnemer Mark Howe. „Als
het Evangelie bestemd is voor de
hedendaagse via internet verbonden samenleving, moet er op een
passende, maar moderne wijze
plaats voor zijn op sociale netwerken.” De Brit ontkent dat St.
Pixels „cool en postmodern” wil
zijn. „We passen basale principes
voor zending in andere culturen
toe op onze eigen cultuur.”
Spreker tijdens de dienst is Andrew Graystone, directeur van

Kerk online
■ Eerste ‘kerkdienst’ via
netwerksite Facebook op
10 mei.
■ ‘Kerkgangers’ kunnen via
computer of telefoon meeluisteren en reageren.
■ Initiatiefnemer: We passen
principes van zending toe
op eigen cultuur.

het Britse Church and Media
Network. „We hebben 600 miljoen ‘naasten’ op Facebook. St.
Pixels op Facebook betekent dat
600 miljoen gebruikers van Facebook nu een kerk op zak hebben”, aldus Graystone.
St. Pixels bestaat sinds 2006
op het web. De site biedt onder
meer ”discipelschapsgroepen”,
discussieforums en de mogelijkheid om te chatten. De site wil
op internet „een heilige plek en
een getuigende gemeenschap
zijn waar mensen welkom zijn.”
Af en toe belegt St. Pixels ook
bijeenkomsten waarbij mensen elkaar in levenden lijve ontmoeten.
Facebook, momenteel een van
de grootste socialenetwerksites,
is ook in Nederland in opmars.
Gebruikers kunnen via een proel contacten onderhouden met
anderen en informatie verspreiden en ontvangen. „Nederlandse
religieuze organisaties zijn in
zeer beperkte mate aanwezig op
Facebook”, schrijft Eric van den
Berg in het onlangs verschenen
”Handboek kerk en internet”.
„Internationaal is Facebook veel
meer doorgedrongen.”
Ook op andere sociale media
zijn al ‘kerkdiensten’ georganiseerd. Zo werd in september
vorig jaar in Amsterdam een
interreligieuze
Twitterdienst
gehouden. Een jaar eerder al
belegde legerpredikant ds. F. R.
Omvlee een dienst via LinkedIn,
een netwerksite die vooral gebruikt wordt door mensen uit
het bedrijfsleven.
Ds. Omvlee heeft zijn activiteiten voorgezet onder de naam
”Social Sunday”. Van een kerkdienst hebben ze overigens niet
veel meer weg. De website van
Social Sunday spreekt over een
„ongeorganiseerd georganiseerde bijeenkomst over wat mensen
inspireert.”

Uit Sardinië
Wie ds. Jaap van der Goot
Waar Decimomannu, Sardinië
Wat geestelijk verzorger bij Nederlandse militairen die de no-flyzone
boven Libië helpen handhaven

Pasen in oorlogstijd
Het is 3.22 uur, de wekker gaat; een minuut later sta ik naast
m’n bed. Paasmorgen 2011 in Decimomannu, Sardinië.
Het is nog pikkedonker als ik naar de ” ightline” ets. De
eerste mensen zijn al in de hangar om de vliegtuigen klaar te
zetten. Iemand die de vliegers helpt met hun uitrusting, een
enkeling van het onderhoudssquadron. Geroutineerd doen
ze hun werk. Het is zo tegenstrijdig. Deze paasochtend is het
symbool van het nieuwe leven, leven in vrede. En dan op weg
gaan naar een gebied waar mensen het slachtoffer worden
van oorlogshandelingen.
Ook op het vliegveld is er een zekere tegenstrijdigheid. De
vliegers en de mensen van het OPS, het operatiecentrum, zijn
in feite de enigen die direct met de oorlog te maken hebben.
Voor alle anderen lijkt het een ver-van-m’n-bedshow. Het is
dan ook steeds weer een uitdaging om dat verschil over te
brengen. Vergeleken met Kandahar in Afghanistan is er op de
vliegbasis Decimomannu geen gevaar.
Gevaarlijk wordt het alleen voor de vlieger. Vanaf het moment
van opstaan is hij geconcentreerd bezig met de missie van
die dag. Twee en een half uur voor take-off begint de voorbereiding. Hij wordt grondig gebrieft door ”intell”, de afdeling
inlichtingen. De afdeling ”mission planning” doet allerlei
voorbereidingen voor de vlucht. Op de afdeling intell krijgt de
vlieger speciale informatie: Waar is het operatiegebied voor
vandaag? Waar moet op gelet worden? Is er sprake van een
eventuele dreiging? Welke luchtverdedigingssystemen zijn
nog intact? De kapitein van intell die mij hierover vertelt,
ervaart zijn job als bijzonder interessant. Waarvoor je jaren
getraind hebt, gebeurt nu in het echt. En fouten maken, een
systeem of bericht over het hoofd zien: het kan fataal zijn
voor de vlieger.
Het is nog donker als de twee vliegers het luchtruim kiezen.
Ik loop rond, druk mensen de hand en geef de paaswens
verder door. Bij het OPS-gebouw vraagt iemand wat Pasen nu
eigenlijk betekent. Had dat niet te maken met Jezus of zo?
Zijn maatje weet het verhaal tamelijk goed te reproduceren.
Intussen schieten de beide F-16’s door het luchtruim.
Na een dik uur komen ze in de buurt van het oorlogsgebied.
Na enkele uren boven het gebied te hebben gehangen, keren
de toestellen terug. Bij hun terugkeer staan de mensen op de
grond al te wachten om het vliegtuig op te vangen en direct
klaar te maken voor de volgende vlucht. Het credo van de
luchtmacht komt ten volle uit de verf: één team, één taak.
De volgende ochtend is het hele team met één andere taak
bezig: het paasontbijt met alles erop en eraan. Een pluim voor
onze koks.

NUNSPEET – Ada Schouten-Verrips leest haar kinderen Leanne en Frans-Mathijs voor uit een deel van haar serie ”Die eenvoudigen wijsheid leert”. Schouten: „Net zoals de Moorman een
Foto RD, Anton Dommerholt
uitlegger nodig had, hebben onze kinderen dat ook.”

„Leren Bijbellezen begint in gezin”
Bijbellezen
Janita van Hoeven-ten Voorde

NUNSPEET – Leren Bijbellezen begint in het gezin, vindt
Ada Schouten-Verrips. Voor
verstandelijk gehandicapten en
jonge kinderen schreef ze een
serie Bijbelverhalen. Zonder gespreksvragen, want „een spontaan gesprek is veel jner.”
Nu de jongste op de basisschool
zit, heeft Ada Schouten-Verrips
(41) uit Nunspeet, moeder van
zes kinderen, overdag haar handen vrij om te schrijven. Zojuist
heeft ze een boekje over de betekenis van het heilig avondmaal
voor kinderen afgerond. Vorig
jaar verscheen een soortgelijk
boekje over de heilige doop van
haar hand.
Haar belangrijkste werk is
de serie ”Die eenvoudigen
wijsheid leert”, die een aantal
jaren geleden uitkwam: twintig
Bijbelverhalen uit het Oude en
het Nieuwe Testament voor

verstandelijk gehandicapten en
jonge kinderen.
Een Bijbel speciaal voor deze
doelgroep is belangrijk, vindt
Schouten. „Gewone kinderbijbels zijn vaak te moeilijk.
Uitdrukkingen zoals „Het bloed
van Jezus Christus reinigt van
alle zonden” begrijpen gehandicapten en jonge kinderen niet.
Bloed associëren ze met pijn.
Dat is eng. Verder hebben zij behoefte aan herhaling in de tekst
en een chronologische volgorde
van de verhalen.”
Het is volgens Schouten van
groot belang dat ouders regelmatig voorlezen uit een kinderbijbel. „Leren Bijbellezen begint
in het gezin. Als kinderen heel
jong zijn, een jaar of twee, kun
je al beginnen met voorlezen uit
de peuterbijbel. Een vierjarige
heeft dan al heel wat basiskennis als hij naar school gaat.”
Met name bij het naar bed
gaan is een goed moment om
voor te lezen, stelt Schouten.
„Sommige ouders lezen een
gewoon verhaaltje voor. Daar is
niéts op tegen, maar juist voor
het slapen is een uitgelezen

Grondvlak

moment om met je kind uit
de Bijbel te lezen en erover te
praten. Kinderen wennen er zo
al jong aan om de dag met de
Bijbel af te sluiten.”
Het voorlezen uit een
(kinder)bijbel moet gepaard
gaan met een gesprek erover,
vindt Schouten. „Elk verhaal
moet naar het hart van het
kind toe, anders blijft het bij
bijvoorbeeld het mooie verhaal
van David en Goliath. Het moet
duidelijk zijn dat het gaat over
de strijd tussen goed en kwaad.
In hun hart.”
Toch heeft ze geen gespreksvragen in haar eigen serie
opgenomen. „Een spontaan
gesprek vind ik veel jner. Bij
jongere kinderen is bovendien

■ „Als ze kunnen lezen, geven
wij onze
kinderen een
Bijbel cadeau”

de aandacht al gauw weg.”
Heel bewust vermeldt Schouten in haar verhalen altijd het
Bijbelgedeelte waar de vertelling
te vinden is. „Kinderen moeten
weten dat het niet zomaar een
geschiedenis is, maar dat het uit
de Bijbel komt. Voor kleuters
loopt dat soms wel eens door
elkaar heen. Als je dan vraagt
welk Bijbelverhaal de juf heeft
verteld, zeggen ze: Jip en Janneke.”
Ouders spelen een grote rol
in het ontwikkelen van het
Bijbelleesgedrag van jongeren,
benadrukt Schouten. „Tijdens
de preek stimuleren wij onze
kinderen het Bijbelgedeelte zelf
op te zoeken. Na a oop vragen
wij hun: Wat vond je mooi?
Wat sprak je aan? Zo ontstaat er
soms een jn gesprek. Ook geven we hun als ze kunnen lezen
een Bijbel cadeau. Op die leeftijd
vinden ze dat heel interessant.”
Recent schreef Schouten een
dagboekje voor kinderen vanaf
6 jaar over dieren in de Bijbel.
Dagboekjes zijn nuttig, vindt
Schouten. „Net zoals de Moorman een uitlegger nodig had,

In Genemuiden had zaterdag, op Koninginnedag, voor de 25e keer een avond
plaats georganiseerd door het interkerkelijk comité Het drievoudig snoer.
Sprekers waren ds. C. Hogchem, ds.
W. Pieters en ds. Tj. de Jong.
De eerste keer dat het comité op Koninginnedag een bijeenkomst belegde,
was in 1987, aldus Genemuidenaar
D. van der Sluis. Plaatsgenoot D. van
Dijk was de initiatiefnemer ervan. „Met
als belangrijkste doel: op de avond van
Koninginnedag Gods Woord en onze
verbondenheid met het koningshuis
centraal stellen, en een alternatief
bieden voor allerlei andere, minder
verantwoorde festiviteiten.”
Hij en Van Dijk (laatstgenoemde is lid
van de SGP-fractie in de Overijsselse Staten) maken nog altijd deel uit van het
vier leden tellende comité. De andere
twee zijn H. Fuite en G. Post, eveneens
woonachtig in Genemuiden.
De avonden zijn inmiddels een begrip
geworden, zegt Van der Sluis. „Van
heinde en ver komen de mensen, tot
van Flakkee toe.” Ook ditmaal was het
Hervormd Centrum met 900 à 1100
bezoekers goed gevuld. „Onder wie heel
wat jongeren.”
De bijeenkomsten verlopen steeds
volgens hetzelfde stramien. „De eerste
spreker –zaterdag ds. C. Hogchem van
de Gereformeerde Gemeenten– behandelt iets uit de geschiedenis van het
Oranjehuis. De tweede spreker verzorgt
een meditatie. Deze keer deed ds. W.
Pieters, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Garderen, dat. Het
aardige was dat ds. Pieters er de eerste
keren, toen hij nog in ”Genemuûn”
stond, ook bij was.”
Laatste spreker is, traditiegetrouw,
ds. Tj. de Jong, emeritus predikant
te Staphorst. Van der Sluis: „Hij leidt
altijd de slotzang, het Wilhelmus, in.
Onze nationale psalm, zoals ds. De Jong
het noemt. Hij heeft dat de jaren door
gedaan, en altijd weer op een andere
manier – zaterdag ook weer.”
De bijeenkomst op 30 april is de enige
activiteit die Het drievoudig snoer jaarlijks ontplooit. „Als comité hebben we
ook geen statuten of zo. Eigenlijk is het

Joos van Laren,
predikant te Vlissingen
hebben onze kinderen dat ook.
Het is wel heel belangrijk hoe
je als ouder met een dagboek
omgaat. Wij laten de kinderen
zelf het Bijbelgedeelte opzoeken
en lezen. Als je daar met 10 jaar
mee begint, ben je te laat.”
Sommigen zien nadelen aan
dagboekjes, omdat jongeren de
toepassing van een Bijbelgedeelte voorgekauwd zouden krijgen.
Wat vindt Schouten daarvan?
„In de kerk hoor je ook wat de
predikant heeft bestudeerd. Ik
heb daar niet zo veel moeite
mee. Zelf Bijbellezen is heel
goed, maar kinderen blijven een
uitlegger nodig hebben.”
Wat hoopt Schouten te bereiken? „Dat kinderen de Heere
leren kennen en zien dat dat
alles in het leven is. Daarbij is
de hulp van de Heilige Geest
onmisbaar. Al zou je honderd
boeken lezen en je mist die
hulp, dan heb je nog niets.”
Dit is het tweede deel in een serie
over Bijbellezen onder jongeren.
Vrijdag deel 3.
A refdag.nl/bijbellezen

Redactie: Wim Hulsman

Drievoudig snoer Genemuiden

Grote Kerk niet-ontvankelijk verklaard.
Twee gemeenteleden van de protestantse gemeente in Drachten, ir. Douwe
de Boer en mr. Jasper de Goede, waren
naar het regionale rechtscollege gestapt
omdat ze zich niet konden vinden in
de wijze van besluitvorming rondom de
verbouwing van de Grote Kerk.
In oktober 2010 keurde de algemene
kerkenraad de restauratie- en verbouwplannen voor de Grote Kerk goed.
De kosten daarvan zijn geraamd op
800.000 euro. De bedoeling is dat
450.000 euro wordt opgebracht door
de protestantse gemeente, zonder dat
dit op de begroting drukt. De bezwaarmakers vonden dat de kerkenraad
onvoldoende de gemeente gehoord
heeft in het besluit.

Boek over kerk Oosterlittens
DEN HAAG – De enige kerk die architect Berlage ooit bouwde, in Den Haag, staat te koop.
Bekende door Berlage ontworpen gebouwen zijn de Beurs van Berlage in Amsterdam en
Foto Frank van Rossum
jachtslot St. Hubertus in Hoenderloo, op de Hoge Veluwe.

allemaal heel informeel. Maar wel mooi
om te doen. We houden bijvoorbeeld
ook een collecte, voor steeds een ander
doel. Dit jaar was dat het Da Costafonds,
voor kerkbouw in Israël. Als Genemuidenaren dragen we het oude volk een
warm hart toe.”

Enige kerk Berlage te koop
De enige kerk die architect H. P. Berlage
ooit bouwde, in Den Haag, staat te koop,
aldus het ANP. Reliplan, dat monumentaal erfgoed verkoopt, bevestigde recent
een bericht daarover in het AD.
Het gebouw aan de Andries Bickerweg in Den Haag is nu eigendom van
de Christian Sciencegemeenschap. Het
kerkgenootschap kan de lasten van het
pand, waar de kerk sinds ruim tachtig
jaar huist, niet meer opbrengen. Het
kerkgebouw staat te koop voor 2,5
miljoen euro.
De First Church of Christ Scientist,
zoals het kerkgenootschap of cieel heet,
komt van oorsprong uit de Verenigde
Staten. De groep werd in 1879 gesticht
door Mary Baker Eddy, die zou zijn
genezen van een ernstige ziekte door
te lezen in de Bijbel. Zij ontwikkelde de

leer dat de boodschap van Christus een
wetenschap is die de mens kan genezen.
Architect Berlage (1856-1934) kreeg
in 1925 de opdracht om het gebouw te
ontwerpen. De kerk werd een jaar later
opgeleverd. Het bijzondere aan het complex is dat het is gebouwd op een terrein
met hoogteverschillen. Daarvan heeft
Berlage heel bewust gebruikgemaakt in
zijn ontwerp. De grote kerkzaal biedt
plaats aan 700 bezoekers, maar gemiddeld komen er elke week nog maar
40 kerkgangers naar de dienst.
Relipan stelt dat de verkoop van
kerkgebouwen in Nederland de laatste
jaren een vlucht heeft genomen. Op
dit moment heeft de organisatie
62 kerkpanden te koop staan. Volgens
een zegsvrouw hebben al meerdere
partijen interesse getoond in het pand
in Den Haag.

PKN Drachten handelde juist
Het regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Friesland van de Protestantse Kerk heeft
onlangs een bezwaarschrift tegen het
besluit van de algemene kerkenraad (ak)
in Drachten over de verbouwing van de

Hoe langer wij in de zonden leven, des te moeilijker is het van de zonden
te scheiden. Kan een
Moorman zijn huid veranderen of een luipaard
zijn vlekken? Zo kunt u
ook wat goeds doen, die
gewend bent kwaad te
doen. Het schijnt dat de
profeet het onmogelijke
vraagt als hij stelt de boezemzonden te verlaten.
Voorwaar, bij de mensen
is dit onmogelijk, maar bij
God niet. Hoe langer wij
echter onboetvaardig in de
zonden blijven leven, hoe
zwakker en zieker worden
wij. Onze wil verduistert
meer en meer en verhardt
onze consciëntie. Hoe
langer de mens wacht zich
te bekeren, des te moeilijker het wordt. Wie vroeg
begint, bekeert zich met
de helft minder moeite.
Ook de vreselijke en
zorgelijke stand waarin
de zondaar is zolang hij
onboetvaardig is, kan ons
leren hoe nodig het is dat
de ware bekering tot God
al vroeg betracht wordt.
O, zondaar die nog geen
lust heb om te gedenken
aan uw Schepper, om te
zoeken Wie u gemaakt
heeft. Uw staat is geheel
verschrikkelijk, want het
hele gewicht van Gods
toorn hangt daaraan.

De geschiedenis van de Sint Margarethakerk in het Friese Oosterlittens is
beschreven en vastgelegd in een boek.
Aanleiding om de bundel samen te stellen, vormden de uitvoerige restauraties
aan het gebouw.
De predikant die het meest bekend
werd, is Balthasar Bekker, die van 1657
tot 1666 in Oosterlittens stond. Bekker,
een voorloper van de verlichting, was
23 jaar toen hij het beroep naar ”Easterlittens” aannam, en promoveerde als
dorpspredikant tot doctor in de godgeleerdheid. Grote bekendheid kreeg
Bekker door zijn boek ”De betoverde wereld”, dat de aanzet gaf tot de afschafng van de heksenvervolgingen.
Sinds 1961 is Oosterlittens vacant –
een eigen predikant was nancieel niet
meer op te brengen. De gemeente ging
met die van Baard en Winsum op in de
hervormde gemeente Lank Meamert.
Het nu verschenen boek kost
24,95 euro en is te bestellen via Pieter
van Gunst: pvangunst@gmail.com en
0517-341642.
Grondvlak bevat nieuws uit plaatselijke
gemeenten. Heeft u tips? Stuur een bericht
naar grondvlak@refdag.nl of naar Reformatorisch Dagblad, t.a.v. kerkredactie,
Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.
A refdag.nl/grondvlak

(”Predikaties over bijzondere teksten”, 1670)

Beroepingswerk
PROTESTANTSE KERK IN NED.
Beroepen: te Rijssen (herv.,
wijk 3), E. de Mots te Goedereede (herv.); te Vreeland
(prot.), P. Hoekstra te Hoofddorp (interim-predikant);
A refdag.nl voor actueel beroepingswerk.

„Bloedbad Egypte
gevolg van
vete om relatie”
Redactie politiek

DEN HAAG – Het bloedbad
onder kopten begin februari in
de Egyptische plaats Sharona is
het gevolg geweest van een vete
tussen een islamitische en een
koptische familie.
Dat heeft minister Rosenthal
(Buitenlandse Zaken) gisteren geantwoord op Kamervragen van
ChristenUnie, SP en CDA.
De oorzaak van de vete is volgens de minister, die zich met
name baseert op een Egyptische
mensenrechtenorganisatie, een
buitenechtelijke relatie die een
islamitische man met een koptische vrouw zou hebben gehad.
Bij een gewelddadig treffen zijn
zowel de islamitische man als de
koptische vrouw en zeven van
haar familieleden omgekomen.
Inmiddels zijn veertien verdachten, allen behorend tot de
familie van de man, opgepakt.

Hongarije toont
dankbaarheid
voor werk kerken
Kerkredactie

DEN HAAG – Vier Nederlanders hebben gisteren in de
Hongaarse ambassade in Den
Haag het Gouden Kruis van
Verdienste van de Republiek
Hongarije uitgereikt gekregen.
Drs. L. W. de Graaf (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), dr.
ir. J. van der Graaf (Protestantse
Kerk), mevr. M. P. van der Schaaf
(Christelijke Gereformeerde Kerken) en dr. F. Stellingwerf (PKN)
kregen de onderscheiding voor
het vele werk dat ze onder het
communisme hebben gedaan
voor de kerk in Hongarije.
A refdag.nl/hongarije voor de toespraak die J. van der Graaf gisteren
hield.

■ LAHORE (RD) – Honderden
moslims in het Pakistaanse Gujranwala hebben zaterdag huizen
van christenen aangevallen en
vernielingen aangericht bij een
school en een kerk.

