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Kort nieuws

Diaconaal centrum
vangnet in de Bijlmer
Diaconaal project Stap Verder in de
Bijlmer ontving eind vorig jaar een
Europese prijs voor haar werk. Het biedt
praktische hulp én een luisterend oor aan
mensen in problemen. Het initiatief van
zes kerken loopt als een trein.
n Michiel Bakker
Amsterdam | In het pand van Stap
Verder, een vroegere woning in een
elf verdiepingen tellende Bijlmerflat, is geen enkele ruimte onbenut.
In de hal annex wachtruimte staan
acht computers waarop bezoekers
via internet informatie kunnen zoeken en zaken regelen. Een wandkast
bevat kleding: gratis mee te nemen.
In twee zaaltjes geven vrijwilligers
Nederlandse les. Zes Afrikanen - één
vrouw met een baby op schoot - zitten
in een andere ruimte in een kring. Ze
doen onder leiding van een vrijwilliger Bijbelstudie. Vandaag bespreken
ze Hebreeën 3 en 4. Wie wil douchen of een was draaien, kan ook in
het centrum terecht. Elke woensdag
wordt er bovendien een warme maaltijd geserveerd, mede bereid door
enkele bezoekers. De bezoekers komen uit vele landen en hebben vaak
tal van problemen door bijvoorbeeld
schulden, verslaving of illegaliteit.
In het kantoor van coördinator
Erika Feenstra liggen twee kleurige
ansichtkaarten op tafel, bedoeld

voor bezoekers die in vreemdelingendetentie zijn beland. Op de kast
prijkt de Europese oorkonde die Stap
Verder eind vorig jaar kreeg voor het
werk in het stadsdeel Zuidoost (zie
kader).
Spreekuur
Feenstra woont al twintig jaar in de
Bijlmer. Ze deelt haar werkkamer
met Cor Ofman, die het pastoraal-diaconaal spreekuur coördineert en de
betrokken vrijwilligers coacht. „We
zijn er voor iedereen. In de praktijk
komen er vooral migranten. Onder
hen zijn veel illegalen, maar ook bewoners met een verblijfsstatus die
bijvoorbeeld in de schulden zitten
en niet door de papierwinkel heen
komen.”
Stap Verder ging in oktober 2010
van start op initiatief van zes kerken
- protestants, rooms-katholiek, evangelisch - in Amsterdam-Zuidoost.
De rooms-katholieke Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën sloot zich eveneens aan. Ook houdt Dokters van
de Wereld regelmatig spreekuur in
het pand. Feenstra: „Deze organisatie maakt bezoekers wegwijs in ons
zorgstelsel en helpt mensen zonder

Stap Verder

Europese prijs
Eurodiaconia is een organisatie
die diaconieën in Europa helpt
elkaar te inspireren en die bij het
Europees Parlement lobbyt voor
verbetering van sociale omstandigheden. Eind vorig jaar onderscheidde de organisatie het Amsterdamse project Stap Verder,

dat hulp biedt aan mensen in het
stadsdeel Zuidoost, met de Eurodiaconia Award. Het project was
genomineerd door Kerk in Actie.
In 2010 ging de prijs ook naar
een Nederlands initiatief, het
Interkerkelijk Diaconaal Overleg
(IDO) in Lelystad.

status medische zorg te krijgen.”
Via onder meer de kerken die
door middel van een stichting met
Stap Verder begonnen kreeg het diaconale project snel bekendheid in
het stadsdeel. De belangstelling voor
de activiteiten is groot. Jaarlijks nemen bijvoorbeeld zo’n tweehonderd
migranten deel aan de lessen Nederlandse taal, gegeven door ruim twintig vrijwilligers.
Door een interne verbouwing
wordt de komende tijd een extra
kamer gecreëerd, om het aantal
spreekuren te kunnen uitbreiden.
Zeven vrijwilligers volgen momenteel een training - met interculturele communicatie als belangrijk
onderdeel - om daarvoor te kunnen
worden ingezet. Behalve het pastoraal-diaconaal spreekuur is er een juridisch spreekuur voor vragen over
onder meer asielprocedures.
De medewerkers van Stap Verder
krijgen geregeld met complexe situaties te maken. Feenstra: „Het is heel
ingewikkeld als mensen geen woonruimte hebben. Soms komen ze via
onderhuur aan een krappe kamer of
zelfs niet meer dan een plekje voor
een matras. Daar moeten ze flink
voor betalen.”
Ofman: „Op die adressen is het
vaak niet veilig. Er kan zomaar een
politie-inval plaatsvinden omdat
iemand bijvoorbeeld drugs dealt.
Ook komt het voor dat mensen die
geen geld hebben in natura betalen
voor het onderdak, bijvoorbeeld in
de vorm van gedwongen seks. Heel
schrijnend.”
Ruzie
Wat kan Stap Verder concreet betekenen voor mensen die op allerlei
manieren in de problemen zitten?
„We bieden allereerst een luisterend oor”, zegt Feenstra. „Door te
luisteren haal je de helft van de last
van iemands schouders. We zijn
voor velen een vangnet. Sommigen
beschouwen ons als hun familie,
die meeleeft in verdriet, maar net
zo goed bij vreugde. Soms worden
we ook als een soort grootvader of
dorpshoofd ingeschakeld bij het beslechten van een ruzie.”
Zowel moslims als christenen
vinden de weg naar Stap Verder. Relatief veel bezoekers horen bij een

Conferentie

150 jaar Confessionele Vereniging
Nijkerk | De Confessionele Vereniging (CV) binnen de Protestantse Kerk
viert dit voorjaar haar 150-jarig bestaan. Op 9 april houdt ze in Nijkerk de
conferentie Smaakmakers en Waakhonden. Toekomst voor modaliteiten? Dr. Fred
van Lieburg en dr. André Troost houden een lezing. Verder komen er reacties op het jubileum en het thema. De middag wordt afgesloten met een
forumdiscussie met vertegenwoordigers van de synode van de Protestantse
Kerk, modaliteitenorganisaties en de bezoekers. Aanvang: 13.30 uur in De
Schakel in Nijkerk.

Samenwerking

Fon-Bijbel voor Benin gepresenteerd
Cotonou | In de stad Cotonou in Benin zijn zondag de eerste gedrukte
exemplaren van de Bijbel in de Fon-taal gepresenteerd. De publicatie van de
BIjbel in het Fon is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het
Nederlands Bijbelgenootschap, De Verre Naasten en Wycliffe Bijbelvertalers
Nederland. Voor 1,5 miljoen inwoners van Benin is het Fon de moedertaal.
Voor nog eens twee miljoen anderen is het de taal voor dagelijks gebruik.
Het Fon is daarmee de belangrijkste taal van Benin, waar zo’n vijftig talen
worden gesproken.

Valse voorstelling

Opnieuw rumoer rond Eijk
om bezoek paus Franciscus

Erika Feenstra (links): „Hier voelen bezoekers dat ze worden gewaardeerd. Dat betekent veel voor hen”. Foto: Ronald Bakker

Sommigen
beschouwen ons
als hun familie, die
meeleeft in verdriet,
maar net zo goed bij
vreugde

Kerk en Wereld
Slob opent Royal
zoekt het hogerop Mission gebouw
●

Stichting stapt naar hoogste
geschillencommissie PKN

Utrecht | Het bestuur van de stichting Kerk en Wereld is naar het Generaal College voor de behandeling
van Bezwaren en Geschillen van de
Protestantse Kerk gestapt. Reden is
het besluit dat de Kleine Synode van
de PKN vorig jaar november nam de
stichting op te heffen per 2015.
Dat schrijft de stichting in haar
nieuwsbrief van februari. Kerk en
Wereld kondigde vorig jaar al aan
zich niet neer te leggen bij het besluit
van de PKN. ‘We betreuren het dat de
Kleine Synode geen oog heeft voor de
bijzonder plaats die Kerk en Wereld
inneemt in de kerk en maatschappij,
door projecten van mensen die actief
zijn op het grensvlak hiervan mogelijk
te maken en te ondersteunen’, schrijft
de stichting in de nieuwsbrief.

Kerk en Wereld werd op 20 november 1945 opgericht vanuit de
Nederlandse Hervormde Kerk. De
stichting initieert en subsidieert
projecten op de grens van kerk en
samenleving. De PKN heft nu alle
stichtingen op waarvan het werk
door de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk zelf kan worden
uitgevoerd. Volgens scriba dr. Arjan
Plaisier zijn er voldoende waarborgen voor continuering van het werk
van Kerk en Wereld zoals dat nu
ook gebeurt. De miljoenen die er
nog zijn komen volgens hem in een
apart fonds.
‘Zolang de stichting goed functioneert, het bestuur haar taken goed
uitvoert en er voldoende middelen
zijn, is er geen goede reden de stichting op te heffen’, meent het bestuur
van Kerk en Wereld echter. Ze hoopt
dat het geschillencollege van de PKN
binnen enkele maanden uitspraak
doet.

●

Verbouwing en inrichting
gedaan door vrijwilligers

Drachten | Fractievoorzitter Arie Slob
van de ChristenUnie opent volgende
week zaterdag officieel het Royal Mission gebouw in Drachten. Het pand
aan de Knobben in Drachten is de afgelopen maanden door vrijwilligers
verbouwd en gerenoveerd.
Sinds afgelopen najaar bivakkeren
de studenten van de Royal Mission
School al op de nieuwe locatie. De
Royal Mission School is een fulltime
eenjarige bijbelschool voor jongeren,
gericht op vorming en toerusting. De
school zat voorheen verspreid over
Drachten. De studenten woonden
intern in het hotelgedeelte van het
Fries Congrescentrum en de lessen
volgden ze in een zaal van de Bethelkerk in Drachten. Het kantoor van
Stichting Royal Mission zat aan de

Morra. Nu komt alles op één locatie.
In het gebouw wordt op donderdagavond een parttime bijbelschool voor
volwassenen gehouden.
De stichting Royal Mission, in
mei 2009 begonnen door Martin en
Karin Koornstra, houdt naast de bijbelscholen onder meer trainingsdagen over thema’s als jeugdwerk en
genezing.
Royal Mission huurt het gebouw.
De verbouwing en inrichting zijn
binnen de twee ton gebleven, aldus
Martin Koornstra. Dit is grotendeels
door particuliere gevers en sponsors
opgebracht. De stichting heeft nog
zo’n 30.000 euro nodig.
Zaterdagochtend zijn buurtbewoners uitgenodigd om het gebouw te
bekijken. Om 14.00 uur is de opening
door Arie Slob. Tijdens het avondprogramma (19.00 uur) wordt het
gebouw ingezegend door Joop Gankema, Willem Ouweneel en Wilkin
van de Kamp.

(migranten)kerk in de Bijlmer. „Zij
kunnen bij hun pastor terecht voor
gebed, maar soms bidden we hier
ook met mensen. Ook kunnen ze
iets in een gebedenboek schrijven.
Die onderwerpen geef ik door aan de
kerken, die ze een plaats geven in de
voorbede.”
Aan de hand van een twaalfpuntenlijst kijken medewerkers wat ze
praktisch voor de bezoekers kunnen
betekenen. Dat varieert van het fungeren als postadres tot het gebruikmaken van internet of een printer.
Financiële steun wordt slechts in uitzonderlijke situaties gebonden, om
bijvoorbeeld een moeilijke periode

voor iemand die uiterst kwetsbaar is
te helpen overbruggen.
Respect
Feenstra en Ofman benadrukken
dat het belangrijk is iedere bezoeker
met respect te benaderen en geen
veroordelende houding aan te nemen. Ook waken de medewerkers
ervoor de verantwoordelijkheid van
de ander over te nemen. Ze denken
mee, bijvoorbeeld door iemand die
hier illegaal is te helpen diverse opties op een rij te zetten. De uiteindelijke keus is altijd aan de persoon
zelf.
De medewerkers vinden het mooi

Jaarlijks nemen
bijvoorbeeld zo’n
tweehonderd
migranten deel
aan de lessen
Nederlandse taal

als ze bezoekers gaandeweg zien opbloeien. „Sommigen worden door
anderen verguisd. Hier voelen ze dat
ze worden gewaardeerd. Dat betekent veel voor hen”, zegt Feenstra.
De Europese onderscheiding stimuleert personeel en vrijwilligers
om op de ingeslagen weg door te
gaan. Het werk ligt voor het oprapen, maar er moet wel steeds voldoende geld worden binnengehaald
om het te bekostigen. Feenstra: „We
hebben vooral contact met Afrikanen, maar zouden graag nieuwe
doelgroepen binnenhalen, zoals
Oost-Europeanen. Er zijn nog uitdagingen genoeg.”

Haarscheurtjes in de kerk
Column

Peter van der Weide, pastoor ‘De Vierpas’

A

fgelopen woensdag bekeken
we met de locatieraad van de
Martinuskerk te Roodhuis de
restauratiewerkzaamheden aan de parochiekerk. Door nog onverklaarbare
plaatselijke verschillen in de grondwaterstand aan de noordkant van de kerk
is deze lokaal gaan verzakken met
nogal desastreuze gevolgen.
Gelukkig zijn er op tijd 54 palen op
de meest kwetsbare plekken onder het
fundament gedrukt anders waren de
gewelven met donderend geraas naar
beneden gekomen. De voortekenen
van dit naderende onheil waren de
vele en grote scheuren in de muren
en gewelven, soms dwars door de
gebrandschilderde ramen heen. Wat
zo op het zicht een haarscheurtje lijkt,
blijkt bij nader inzien een scheur te
zijn waar je zo je hand in kunt steken.

Een forse (financiële) tegenvaller dus.
Eén ding is zeker dat als we niets
gedaan hadden het allemaal nog veel
erger was geweest dan nu. De Roodhuister gemeenschap kennende zal
deze klus wel weer geklaard worden.
Een hele opgave voor een kerkgemeenschap van nauwelijks driehonderd leden.
Dit weekend werd bekendgemaakt
dat kardinaal Eijk had besloten dat het
bezoek van paus Franciscus aan ons
land toch maar niet door moest gaan,
want er zou wel eens wat te weinig
belangstelling voor hem kunnen zijn.
Zou de kardinaal de vele haarscheurtjes in het gewelf van de Martinuskerk
in Roodhuis voor ogen hebben? Ik
weet het niet maar de gedachte bekroop mij. Inmiddels zijn berichten
doorgekomen dat het toch allemaal

niet zo is en dat de paus zelf heeft besloten om niet naar Nederland te komen vanwege een te drukke agenda.
Maar toch… Je kunt de huidige katholieke gemeenschap in de westerse
wereld en vooral ook in Nederland bezien met de ogen waarmee wij woensdag naar dat gewelf keken. Aan de
andere kant mogen we ons nooit door
angst laten regeren. Wanneer mensen
zich wel eens al te angstig maken over
regels in de kerk zeg ik: ‘Onze Lieve
Heer redt zich wel, nu wij nog!’
Het komt mij voor dat we in zaken
van geloof en kerk-zijn niet te bang
moeten zijn. Vrees niet! Jezus van Nazareth ademt in zijn gehele optreden
een Geest van vrijheid en ruimte die
het kenmerk is van het christendom.
Wanneer je dan hoort dan onze paus
Franciscus ’s avonds met een oude
zwarte jas aan het Vaticaan achter
zich laat om gewoon bij wat mensen
in de stad op bezoek te gaan, dan is
een bezoek aan Nederland van deze
‘man van het jaar’ toch zo gek nog

niet. Juist een paus die alle nadruk
legt op de menswording van de Heer
in alle mensen van goede wil, redt
zich wel in een kerkgemeenschap
waarvan hij maar al te goed weet dat
ze vol haarscheurtjes zit. Een paus die
heus niet zit te wachten om in volle
kathedralen en stadions om bejubeld
te worden.
Nu het officiële bezoek dan niet
doorgaat kan het best zijn dat hij
ineens (’s avonds) ergens opduikt en
vraagt: ‘Hoever staat het de restauratie in Roodhuis!’ Geen haarscheurtje
meer te zien? Het zou mooi zijn voor
de Roodhuisters, maar ook voor de
gehele kerk in Nederland en voor de
heel velen buiten de kerk die hem een
zeer warm hart toedragen. Het is maar
waar je warm voor loopt of je angstig
om kunt maken.

p Pastoor Peter van der Weide is

pastoor van Sneek, Roodhuis,
Blauwhuis en Heeg. Reacties:
pastoor@sintmartinussneek.nl

Utrecht | Opnieuw is er rumoer rond
kardinaal Wim Eijk. Hem wordt verweten dat hij in overleg met de paus
een bezoek van Franciscus aan Nederland heeft tegengehouden.
Dagblad Trouw kwam zaterdag
met dit bericht op basis van een reconstructie over het ‘niet doorgaan
van het pausbezoek’. De voordvoerder van de Nederlandse bisschoppenconferentie kwam echter meteen met een verklaring dat Trouw
een ‘valse voorstelling van zaken’
geeft.
Volgens Trouw zou de Eijk bang
zijn geweest voor een gebrek aan
animo voor de paus bij het Nederlandse publiek. Het draaiboek van
het bezoek zou al klaar hebben gelegen. In de vergadering van een

bisschoppenconferentie van vorige
maand zou de kardinaal echter hebben laten weten dat „de Heilige Vader en ik hebben besloten dat het
niet door kan gaan”.
De woordvoerder van Eijk ontkent de berichten stellig. ‘Kardinaal
Eijk heeft tijdens een bezoek aan
Rome aan journalisten geantwoord
dat paus Franciscus in Nederland
welkom is. Op 10 januari heeft hij
bij de paus gepolst naar de mogelijkheden van een bezoek van de paus
aan ons land. De paus zelf gaf aan
dat hij voorlopig geen kans zag voor
een bezoek.’
Eijk lag eerder deze maand onder
vuur vanwege uitspraken over het
concilie van Trente. Ook van die uitspraken nam hij afstand.

Toenadering

Bodar: Rome vrijwel één met
Oosters-Orthodoxe Kerk
Amersfoort | De Rooms-Katholieke
Kerk zal eerder één worden met de
Oosters-Orthodoxe Kerk dan met de
kerken van de Reformatie. Dat zegt
priester Antoine Bodar in het jongste nummer van opiniemagazine De
Nieuwe Koers.
Bodar wijst er op dat Rome ‘in
een vergevorderd stadium’ van oecumene verkeert met de Oosters-Orthodoxe Kerk. ‘Met patriarchen is er
voortdurend contact. Daarnaast zijn
we, met een gemeenschappelijke visie op de sacramenten, het ambt en
de eucharistie, al op veel gebieden
één. Ik ben vergroeid met Nederland
en ik heb veel contact met mensen
van de Reformatie, maar - het spijt
me - Constantinopel is nu eenmaal
dichter bij ons dan Dordrecht.’
Het nummer staat in het teken
van toenadering tussen protestanten
en katholieken en bevat naast het in-

terview met Bodar een gesprek met
ds. Gerrit de Fijter, voorzitter van
de Nationale Synode. De Fijter vindt
het ‘voorlopig’ te vroeg om terug te
keren naar het gezag van Rome. Wel
spreekt hij de hoop uit op een Algemeen Christelijk Concilie in Nederland in 2019, van zowel protestanten als katholieken.
Op weg daarheen hoopt De Fijter
dat ‘de protestantse kerken elkaar
als een eenheid in verscheidenheid
kunnen aanvaarden’. De oud-synodepreses van de PKN hoopt op ‘een
Protestantse Katholieke Kerk in
Nederland, waarin de deelkerken
samen gestalte geven aan een volkomen neuw te formeren eenheid
onder die naam’. Hij denkt aan een
evenknie op het protestantse erf
voor de bisschoppenconferentie. ‘Zij
kunnen dan samen aan het werk om
het concilie voor te bereiden.’

Agenda
Woensdag 5 februari
● Bolsward, Titus Brandsmahuis: Pastor Germa Kamsma-Kunst geeft uitleg
over materiaal voor geloofsopvoeding, van 20.00 tot 22.00 uur.
● Harlingen, Lanen 65: Serie studies: Leven door de Heilige Geest - avond 4.
Aanvang 19.45 uur.
● Sneek, Zuiderkerk: Open koffieochtend met Matty van der Bij uit Janum
over: Van Assepoester tot Bruid. Aanvang 9.30 uur.

