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In dit nummer Van de redactie

Crisis zorgt voor 
vernieuwing en innovatie
Door Eline Akkerman

In uitzonderlijke tijden worden we uitzonderlijk getest. We kunnen ons tij-

dens de coronacrisis laten leiden door onzekerheid, angst,  eenzaamheid 

of paniek. Als universiteit geloven we dat God voor ons zorgt, en proberen 

onze aandacht te richten op groei en vernieuwing.  De crisis zandstraalt ons 

zonder dat we erom vragen – maar we kunnen door dit proces wel worden 

gepolijst tot iets mooiers.

Daarom hebben we voor dit TU magazine gekozen voor het thema Door 

crisis naar vernieuwing.  Want wij willen positieve, hoopvolle verhalen 

brengen: Ad de Bruijne opent dit nummer met een mooie theologische ver-

dieping van het thema. Over hoe de Israëlieten geleid werden door de wolk; 

mooi, maar ook lastig als je zelf misschien andere ideeën hebt over je reis. 

En toch blijft God ons in genade voorgaan. 

In coronatijden heeft het medium podcast een enorme groei doorgemaakt. 

Dit relatief nieuwe communicatiemiddel wordt door christenen regelmatig 

ingezet om na te denken over vernieuwing. Dit voorjaar is er vanuit PEP 

een cursus podcast-maken geweest, daar sluiten we bij aan. We laten drie 

christelijke podcastmakers aan het woord. Wico Verbaan is specialist op 

het gebied van integriteit en veiligheid in kerken en vertelt over het oplos-

sen van een crisis in een kerk. 

TU-studenten Bas en Sarah zijn onlangs getrouwd. Ze zijn beiden pas vlak 

voor ze naar Kampen kwamen tot geloof gekomen, en beschrijven hun 

gezamenlijke ontdekkingstocht naar God en theologie. 

Bestuurder Pim Boven kijkt vooruit: Over het proces van vernieuwing van 

onze universiteit. Dawden Lepcha vertelt zijn indrukwekkende levensver-

haal. Hij raakte drugsverslaafd en beschrijft periodes in zijn leven als ‘een 

hel’. God had een plan met hem en tijdens een seminar voelde Dawden dat 

hij zijn leven aan Jezus wilde geven. Hij ging theologie studeren. Eerst in 

India en daarna aan onze universiteit in Kampen. Hij rondde onlangs de 

Master of Intercultural Reformed Theology af. 

Op de achterkant van dit magazine ziet u een advertentie voor de cam-

pagne ‘ik-ben’.  Via deze campagne delen we verhalen om te laten zien wat 

het beroep van predikant/theoloog inhoudt en waarom zij ook anno 2020 

nog steeds onmisbaar zijn voor de kerk.  Want in kerken wordt steeds meer 

verschillend gedacht over de rol én toegevoegde waarde van een eigen 

predikant. En in corona-tijd lijkt die vraag nog actueler. 

En wat is uw verhaal? Is het hoopvol en positief? Ziet u vernieuwing of 

verandering in uw leven? Wij zijn heel benieuwd: mail het naar de redactie: 

ejakkerman@tukampen.nl 
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H
et was een memorabel jaar, waarin corona 

alles anders maakte. Natuurlijk in onze per-

soonlijke levens en families, in de kerk en in de 

samenleving, maar ook rond de universiteit. Sommige 

docenten en studenten hadden het er zwaar mee. 

Bijvoorbeeld onze buitenlandse studenten. Vaak had-

den ze gezin, familie en vrienden achter moeten laten 

in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Nu raakten ze in dit voor 

hen vreemde land ook nog noodgedwongen geïsoleerd 

in hun eigen kamers of huizen. Voor de universiteit als 

instelling vertraagde de uitvoering van allerlei plan-

nen. De synode vergaderde niet en het gesprek over 

huisvesting werd uitgesteld. Ineens is de toekomst vol 

nieuwe onzekerheden.  

Toch vormen die onverwachte wendingen van het 

afgelopen jaar en ook de onzekerdere route die voor 

ons ligt etappes op de weg die God met ons gaat. Ze 

maken deel uit van de lange reis naar Gods koninkrijk. 

Dat besef je als je ernaar kijkt door de lens van Numeri 

9:15-23. Een apart bijbelgedeelte, haast met wat humo-

ristische overdrijving verteld. Israël is onderweg naar 

het beloofde land. Die woestijnreis is in de Bijbel een 

voorafbeelding van de weg die christenen afleggen 

wanneer ze Jezus volgen naar het beloofde koninkrijk 

van God. Die route omvat veel verschillende etappes, 

die je onderweg voor grote vragen kunnen zetten. 

De ene keer moesten Gods mensen dagen achtereen 

lopen zonder veel rust. Dan weer bleven ze onbe-

grijpelijk lang bivakkeren op dezelfde plek terwijl 

kostbare reistijd verloren ging. Vaak ging de route niet 

rechtdoor naar Kanaän maar wees God hen een raad-

selachtige omweg. Soms was het een prima reisdag, 

maar stopten ze vroeg, terwijl ze tijdens een dag met 

In onzekerheid 
   achter God aan
Soms loopt Gods weg anders dan wij hadden gedacht. Daarover deelde ik enkele 
gedachten tijdens de slotbijeenkomst van het collegejaar van de Theologische 
Universiteit, vlak voor de zomervakantie. En toen de buitenlandse studenten van de 
Master Interculturele Gereformeerde Theologie in augustus hun bul in ontvangst 
namen, borduurde ik daarop voort. 

Tekst: Ad de Bruijne   Beeldmontage: Daan van der Horst

Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was 

opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was 

de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en 

dat bleef zo tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend: 

de wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien 

als een vuur. Telkens als de wolk zich van de tent verhief 

trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk 

stilhield sloegen ze hun kamp op. 

Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op 

bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk 

op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze 

waren. Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, 

dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden 

zich aan de aanwijzingen van de HEER. Soms bleef de wolk 

maar een paar dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan 

sloegen ze hun kamp op wanneer de HEER daartoe bevel gaf 

en trokken ze weer verder wanneer de HEER het beval. Soms 

ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als 

hij zich dan ’s morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de 

wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of ’s nachts, 

trokken ze verder. 

Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel – een paar 

dagen of een maand of nog langer – dan bleven de Israëlieten 

al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij 

zich verhief trokken ze weer verder. Op bevel van de HEER 

sloegen ze hun kamp op, en op bevel van de HEER trokken ze 

verder. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER, die 

de HEER hun bij monde van Mozes gegeven had.

De wolk – Numeri 9: 15-23, NBV
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Onverwachte wendingen 

maken deel uit van de weg 

naar Gods koninkrijk



slecht reisweer maar door moesten lopen. Ja, ken-

nelijk gebeurde het ook dat ze midden in de nacht ruw 

uit hun slaap werden gewekt: opstaan, verder reizen! 

Zo wisselend en onvoorspelbaar gaat het kennelijk in 

de geschiedenis van de kerk, in je eigen levensverhaal 

en dus ook aan de Theologische Universiteit.

En toch is het Gods weg. In de Bijbel is de woestijn 

niet alleen de plaats van schaarste, lijden en pran-

gende vragen maar ook de plek waar God zich in liefde 

aan zijn volk hecht. De Heer was vanuit de hemel 

in een wolk naar hen toe gekomen. Voor die wolk 

accepteerde Hij als tijdelijk huis een tent te midden 

van hun tenten. Hij deelt hun bestaan in de woestijn 

en trekt met ze mee, zelfs voor ze uit. Hij weet de 

beste weg door die woestijn naar het beloofde land. 

Als Zijn wolk beweegt, reizen ze verder. Blijft zijn 

wolk in de tent, dan houden ze in. Numeri 9 herhaalt 

het zo vaak dat je het gaat voelen: die wolk moet je 

onder alle omstandigheden volgen. Hoeveel vragen 

dat ook oproept, die wolk vormt je vaste richtpunt 

en is je vertrouwen waard. De wolk is een sacrament 

van Gods glorie, de uitstraling van zijn intense liefde 

voor jou, zijn schoonheid die je altijd kan aantrekken 

en blij maken, zijn beschermende kracht die je helpt 

volhouden en dragen. Je herkent Jezus die op de berg 

en bij zijn troonsbestijging werd omkleed met de wolk 

van Gods glorie. En je herkent zijn Geest, Gods glorie 

in eigen persoon, die ons omhelst en vervult. God Zelf 

reist met ons mee: Hij deelt onze omstandigheden en 

leidt ons naar ons doel.

Daarom is het voor ons persoonlijk, voor de kerk, 

voor ons leven in de samenleving én voor de univer-

siteit belangrijk om intens op die wolk te letten. Voor 

ons gaat dat minder mechanisch dan destijds in de 

woestijn. Wij moeten leren kijken naar Jezus en ons 

laten aanraken door de glorie van God de Heilige 

Geest. Dat vraagt van ons intensieve omgang met het 

evangelie, zelfstandig nadenken, maar ook en vooral 

het inoefenen van geestelijke ontvankelijkheid en 

onderscheidingsvermogen. Dat kan alleen als je, op 

de etappes die voor je liggen, je intens concentreert 

op God en de verborgen omgang met Hem zoekt. Het 

mag niet zo zijn dat we ons gedragen alsof we zelf de 

leiding hebben en de koers uitzetten en al bij voor-

baat denken te weten hoe het verder moet. Maar het 

mag evenmin zo zijn dat de onzekerheid van de weg 

die voor ons ligt, bijvoorbeeld in deze coronatijd, ons 

passief en gelaten maakt. Jezus gaat ons voor; en dus 

komt er een moment dat we naar beste weten menen 

zijn wolk te zien bewegen. Dan mogen we vertrouwen 

hebben en vrijmoedig volgen. 

Kunnen we ons dan niet vergissen, verkeerde keuzes 

maken en het spoor bijster raken? Zeker, en dat is 

soms pijnlijk. Maar ook door zulke vergissingen heen 

blijft God ons in genade voorgaan. Het mag geen 

reden zijn om uit angst voor vergissing maar niet in 

beweging te komen. Zelfs in zo’n vergissing wil Jezus 

zo nodig opnieuw dichtbij komen. Ook dan weet hij de 

weg naar Gods koninkrijk. Vanaf het punt waar we ons 

dan in de woestijn bevinden zal hij met ons gewoon 

een nieuwe etappe starten. 

Soms loopt Gods weg anders dan wij hadden gedacht. 

Maar het blijft ook dan de weg van Hem die ons thuis 

brengt in het koninkrijk.

Ook door vergissingen  

heen blijft God ons in  

genade voorgaan

In de wolk deelt God hun

bestaan in de woestijn

Verdiep je 
Bijbellezen
Voor kringen en individuele bijbellezers 

die hun Bijbellezen willen verdiepen of  

een nieuwe impuls geven

  ‘Bijbellezen is belangrijk, maar ik begrijp vaak niet wat 
ik lees! Dan denk ik: ik stop er maar mee’

  ‘Ik weet dat je door de Bijbel God kunt leren kennen 
en contact met hem kunt hebben. Ik lees de Bijbel wel, 
maar het raakt me vaak niet.’

  ‘Als ik de Bijbel lees, denk ik vaak: wat kan ik 
er mee? Hoe kan ik dit verantwoord verbinden 
met mijn leven?’

Herkenbaar? Je bent niet de enige! Of je de Bijbel nu alleen 
leest of op kring. Om jou te helpen hebben wij de cursus 
‘Verdiep je Bijbellezen’ ontwikkeld. In 6 weken ontdek je 
hoe je antwoorden kunt vinden op jouw vragen.  Ook leer je 
hoe je wat je leest kunt toepassen op je eigen leven.

Start 26 januari 2021
Trainer dr. Bram van Putten

Meer informatie en aanmelding
www.wwjg.nl/verdiepjebijbellezen

Proeven uit
de Bron
Ervaar de heilzame dynamiek van Leven  

uit de Bron voor jouw gemeente

De kerkenraad is het geestelijk zenuwcentrum van de 
gemeente. Wat in de kerkenraad gebeurt, beïnvloedt de 
hele gemeente. Een kerkenraad die meer functioneert 
als een ‘besluitenclub’ dan als geloofsgemeenschap leidt 
tot verzakelijking in de gemeente. Andersom geldt dat 
echter ook! Als je als kerkenraad de diepgang van echte 
ontmoeting met God en met elkaar ervaart, komt heel het 
kerkenwerk in een ander licht te staan. En dan komen uit die 
ontmoeting en bezinning ook de juiste activiteiten voort.

 
Ben jij predikant, kerkelijk werker of kerkenraadslid 
en verlang je naar een kerkenraad die functioneert als 
geloofsgemeenschap? Naar een kerkenraad die zelf leeft uit 
de Bron en zo een bron van leven wordt voor de gemeente 
en de wereld om haar heen? Neem dan deel aan Proeven 
uit de Bron. Dat kan individueel, maar ook samen met 
enkele kerkenraadsleden of als gehele kerkenraad.

Trainer/coach Jelle de Kok
Start 18 januari 2021

Meer informatie en aanmelding
www.wwjg.nl/proevenuitdebron

Kennisplatform over de Bijbel, Geloven en Kerkzijn

Tijdelijk€130korting

Zeer geschikt voor (complete) kerkraden!
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            Creatief en persoonlijk

christelijke podcasts
In de laatste paar jaar worden podcasts steeds meer gebruikt binnen de christelijke en 
theologische wereld. Podcasts zijn een soort radioprogramma’s ‘on demand’. Door de jaren 
heen zijn er al onnoemelijk veel gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen. Maar 
wat zijn eigenlijk de voordelen van een podcast boven, bijvoorbeeld, een artikel? Wat is er 
nodig voor een goede podcast? Drie ervaringsdeskundigen aan het woord. 

Tekst: Laura Pasterkamp    Beeld: Gertjan van Ginkel, Duncan Wijting

Allard Amelink is actief als adviseur, 

dagvoorzitter en podcastmaker. Hij 

was de leider van de podcastcursus 

van Weetwatjegelooft (zie kader). 

Twee jaar geleden is hij met een paar 

vrienden een podcast over filosofie be-

gonnen. Langzaam werd hij door ande-

ren benaderd die ook geïnteresseerd 

waren in het maken van podcasts over 

verschillende onderwerpen. Dit was 

voor Allard geen probleem: niet alleen 

is hij zelf breed geïnteresseerd, maar 

het medium leent zich hier ook goed 

voor: ‘Je hebt maar een kleine groep 

mensen nodig die geïnteresseerd zijn 

in een bepaald onderwerp.’ Het werkt 

als het ware democratisch, vertelt 

hij: je hebt natuurlijk wel wat dingen 

nodig om een podcast te starten, 

maar het is eenvoudig en beschikbaar 

voor iedereen - dus met een goede 

motivatie en een slim concept kom je 

al ver. ‘Mensen zien steeds meer dat 

het een goede manier is om ‘niche’ 

onderwerpen te behandelen. Artikelen 

zijn vaak te lang en podcasts maken 

multitasken makkelijk. Ook ontstaat 

er makkelijk ruimte voor diversiteit: 

mensen laten door podcasts andere 

mensen hun verhaal vertellen, en vaak 

is het resultaat van het verhaal beter 

dan men verwachtte.’ 

Gouden Tip
“Eind april, dus al vrij vroeg in ‘coronatijd’, 

belde ds. Peter Roosendaal uit Lelystad 

(CGKV) mij voor een tip. Hij worstelde met 

de vraag hoe om te gaan met de tweede 

dienst, de zogenaamde ‘leerdienst’ nu ge-

meenteleden vanuit huis de diensten moes-

ten meemaken. Bij Peter ontstond het idee 

om dit in de vorm van een zelfgemaakte 

podcast te doen. Hij zocht hierbij hulp van 

ervaren podcastmaker Allard Amelink. Peter 

was erg enthousiast en suggereerde om 

samen met Allard Amelink hier een training 

van te ontwikkelen. Het bleek een gouden 

greep, in elk geval voor de 30 predikanten 

uit alle hoeken en gaten van kerkelijk 

Nederland die zich tot aan de zomervakan-

tie voor de 5 edities aanmeldden. Bij nog 

niet iedereen resulteerde de training in 

een eigen podcast, maar zeven deelnemers 

ontvingen inmiddels hun certificaat.”

 

William den Boer – projectmanager 

Permanente Educatie Predikanten

Ook leren podcasts maken? Op 8 december 

start een nieuwe editie van de cursus! Kijk 

op www.pepredikanten.nl/podcasting

Allard Amelink

Luistertip 
van Allard
Eerst Dit (EO). Een dagelijkse 

bijbelpodcast met over-

denkingen van zeven minuten.

Luistertip 
van Jacodien
Desiring God. De werken 

van John Piper in luistervorm.

Jacodien Vreugdenhil is oprichter van 

de website vreugdevuur.com, die zowel 

een blog als podcast biedt. ‘Al jaren 

wakkerde een vlammetje met hoop 

en ideeën voor een ontmoetingsplek 

voor moeders. Dit vlammetje is een vol 

vreugdevuur geworden.’ Haar hoop is 

dat moeders niet in de leugen trappen 

dat ze er alleen voor staan. ‘De pod-

cast heeft daarin een speciale plaats. 

Hiermee hopen we elkaar op God en Zijn 

Woord te wijzen. Om Hem in ons leven te 

betrekken en te genieten van Zijn liefde.’ 

Jacodien wil moeders handvatten geven 

en hen aanmoedigen om te genieten van 

wat ze van God hebben gekregen in hun 

kind en in hun gezin. Het voordeel van 

een podcast vindt ze dat het persoon-

lijker is dan tekst alleen. Bovendien kan 

je ernaar luisteren tijdens alledaagse 

bezigheden: ‘Alles voor Hem en door 

Hem. Zelfs het stofzuigen.’ Ze noemt het 

een voorrecht eigen ervaringen, maar 

vooral Gods Woord, op deze manier te 

delen. ‘Ik vind dat spannend, want Hij is 

ondoorgrondelijk en toch hoop ik iets 

van Zijn liefde en doel met de wereld te 

mogen delen. Het is machtig mooi dat ik 

mijn tijd mag besteden aan het ontdek-

ken van wie God is.’

Jacodien Vreugdenhil

De podcasts zijn te vinden op
vreugdevuur.com/podcast/

www.eo-acties.nl/steun/
   gratis-dagelijkse-bijbelpodcast

www.desiringgod.org/podcasts
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I
n de hal van de Theologische Universiteit, op 

de looproute langs de koffieautomaat staat 

een afvalbak. Een afvalbak met maar liefst vijf 

verschillende vakken. Regelmatig zie ik studenten, 

docenten en medewerkers vertwijfeld voor de 

afvalbak staan. 

Met in de ene hand een servetje en een bananen-

schil en in de andere een koffiebeker met roer-

stokje is het behoorlijk lastig om een deksel op te 

tillen. Soms doen mensen pogingen met een knie, 

voet of elleboog, wat een interessant schouwspel 

oplevert.   

Maar het is vooral een kunst om de juiste afvalbak 

te kiezen. Gelukkig is deze afvalbak voorzien van 

tekst, anders dan zijn voorgangers, waarbij je 

eerst een symbool moest ontleden.  Het eerste 

vak: papier. Hoort het servetje daarin?  In de bak 

liggen al wel servetten maar moet je zomaar dat 

voorbeeld volgen? De bananenschil kan in de gft-

bak en gelukkig: er worden aanwijzingen gegeven 

voor het roerstokje en de koffiebeker. Die uitleg 

kan trouwens niet iedereen waarderen en valt 

bovendien te betwisten.  De situatie blijkt zo on-

duidelijk dat het rijtje afvalbakken van de een op 

de andere dag is teruggebracht naar drie. Scheelt 

een hoop gedoe.

Ook de symbolen en looproutes met Corona-

maatregelen zaaien verwarring. Wat betekent 

welk symbool en mag ik niet af en toe tegen de 

richting in lopen als de omstandigheden dat toe-

laten?  Regelmatig zie ik mensen keurig de pijlen 

volgen en dan tijdens een geanimeerd gesprekje 

toch vergeten afstand van elkaar te houden. Of 

iemand kijkt goed om zich heen om vervolgens 

tegen de richting in te lopen omdat er toch geen 

tegenligger aan komt.   

Ik zou dagenlang theologen kunnen observeren 

die klungelen met hun afval, met de looproutes en 

symbolen. Het is grappig en herkenbaar. 

Want zijn we als christenen niet allemaal aan het 

worstelen met de juiste looproutes in ons leven 

en het maken van de juiste keuzes? Niet alle uitleg 

van anderen wordt gewaardeerd en het is niet al-

tijd goed om het voorbeeld van anderen te volgen. 

We doen ons best maar soms kiezen we ervoor om 

tegen de richting in te gaan en regelmatig maken 

we fouten. 

Van harte welkom aan de Broederweg in Kampen. 

We zijn net mensen. 

TU-informant 
doet een boekje

open

DE INSIDERDE INSIDER

‘Regelmatig zie 

ik mensen keurig 

de pijlen volgen 

en dan tijdens 

een geanimeerd 

gesprekje toch 

vergeten afstand 

van elkaar te 

houden’

Struikelen en      
    struggelen

De eerste zin (EO Visie). Een 

boekenpodcast waarin het 

gesprek wordt aangegaan met 

gelovige auteurs.

De ongelooflijke podcast 

(EO). Over de relevantie van 

het geloof in een steeds 

ongeloviger Nederland, met 

David Boogerd, Stefan Paas, 

en verschillende gasten.

Exploring My Strange Bible. 

Een podcast van de oprichter 

van The BibleProject over 

verhalen uit de Bijbel.   

Meer christelijke podcasts

Pieter Kars van de Kamp

[Graag QR-code 

naar https://sound-

cloud.com/pieter-

kars-658728502 ernaast]

Pieter Kars is predikant van de GKV Grijpskerk-

Niezijl, heeft gestudeerd in Kampen, en nam 

deel aan de podcastcursus van Weetwatjege-

looft. Hij vond de cursus een goede manier om 

eens wat anders te doen: zo kon hij de wereld 

van podcasts ontdekken en zien hoe podcasts 

ingezet zouden kunnen worden voor zijn werk. 

Pieter Kars is zelf ook een podcast gestart: To-

mos. ‘Tomos is gericht op mensen uit het noor-

den. Naast een inleiding door een regionale 

bekendheid en een minimediatie van mijn kant, 

hoor je iedere podcast iemand die de bijbelle-

zing in het Gronings, Drents of Fries voorleest. 

Ik ben erg enthousiast over dat concept. De 

cursus en de begeleiding van Allard hebben 

mij geholpen om dat idee aan te scherpen en 

technisch mogelijk te maken.’ Hij geniet van het 

uitdenken van een concept, het betrekken van 

mensen bij de podcasts en het bewerken van de 

opnames. Een belangrijk aspect van Tomos is 

de muziek, die speciaal wordt uitgekozen voor 

de podcast. Bij de cursus heeft hij onder andere 

geleerd hoe belangrijk een goed concept is voor 

een podcast. Dit is dan ook zijn tip voor ieder-

een die een podcast zou willen starten: ‘Zorg 

dat je een uniek concept hebt, want er zijn al 

podcasts genoeg.’ 

Luistertip 
van Pieter Kars
Barmhartig Leven in Crisistijd 

(Arthur Alderliesten). De zeven 

werken van barmhartigheid 

worden besproken en verbonden 

met Bonhoeffer, met het oog  

op het leven in crisistijd.

De podcasts zijn te vinden op
https://soundcloud.com/ 
     pieter-kars-658728502

soundcloud.com/wwjg/sets/
      barmhartigleven
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Zo maak je het!
1.  Schil en snipper de ui, maak de knoflook 

schoon en hak deze in kleine stukjes. 

Schrap de winterwortel en snij deze in 

kleine blokjes. Maak de paprika schoon 

en snij ook deze in kleine blokjes. 

2.  Snij de sukadelappen in grove brokken 

en meng dit in een kom met de bloem en 

wat peper.

3.  Zet een braadpan met dikke bodem op 

het fornuis. Doe de boter in de pan en 

bak de ui en knoflook even heel kort aan. 

Voeg de stukken rundvlees toe en bak dit 

al roerend rondom bruin.

4.  Voeg de winterwortel, paprika, tijm, 

laurier, kruidnagels en jeneverbessen toe. 

Schep dit alles gedurende 5 minuten om. 

Schenk dan heel voorzichtig het bruine 

bier in de pan. Schep nogmaals goed om. 

Laat even doorkoken en zet het vuur laag.

5.  Voeg de ontbijtkoek toe aan het stoof-

potje en schep nogmaals om. Laat 1,5 uur 

sudderen met de deksel op de pan. Schep 

regelmatig om. Voeg de gekraakte en in 

grove stukjes gehakte walnoten toe. Laat 

daarna nog minimaal 1 uur sudderen. 

Schep regelmatig om: de bloem heeft de 

eigenschap om snel aan de bodem vast te 

koeken. Wordt de stoofpot te droog, voeg 

dan wat runderbouillon toe. Niet te veel, 

het stoofpotje moet wel lekker dik zijn.

Dit gerecht is zonder toegevoegd zout (op 

de bouillon na). Vind je het te flauw, voeg 

dan nog wat zout toe.

Je kunt de stoofpot serveren met een krui-

mige aardappel en een rucolasalade. Maar... 

met dikke frieten is het nóg lekkerder!

Aan de TU Kampen valt niet alleen theologie te halen: de 
notenboom in de tuin levert jaarlijks een ruime hoeveelheid 
walnoten op, waar verschillende studenten en medewerkers 

hun voordeel mee doen. Medewerker studentzaken Ankie 
Sinnema deelt hiernaast een favoriet recept.

Rundvleesstoofpot 
      met walnoten

Ankies 

Eet smakelijk!

Ingrediënten
❑ 1 kg sukadelappen
❑ 1 winterwortel
❑ 2 uien

❑ 1 rode paprika
❑ 2 tenen knoflook
❑ 30 g boter

❑ 2 laurierblaadjes
❑ 1 el bloem

❑ 2 takjes tijm

❑ 4 kruidnagels

❑ 6 jeneverbessen
❑  runderbouillon (zelfgemaakt  

of een blokje)
❑ peper uit de molen
❑ 2 plakjes ontbijtkoek
❑ 1 flesje bruin bier
❑ 12 walnoten

Beeld: Daan van der Horst
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O
ndanks alle ellende en schade die 

hij bij mensen heeft gezien voelt 

hij compassie voor daders, vertelt 

Wico Verbaan (48). ‘Ik heb meegemaakt dat 

daders door hun omgeving werden uitge-

spuugd, maar ik probeer elke keer weer 

door de ogen van Jezus naar een pleger 

te kijken. Net als ik is hij of zij een mens, 

kostbaar in Zijn ogen. Ik ben niet beter of 

slechter dan een ander. Juist daarom vind 

ik het belangrijk om in vervelende situaties 

de juiste dingen te doen en de feiten boven 

tafel te krijgen, zodat recht kan worden 

gedaan aan wat er is gebeurd.’

De helft van zijn werkzame tijd bij onder-

zoeks- en recherchebureau Restment B.V. 

houdt hij zich bezig met onderzoek naar 

onder meer fraude, corruptie en ontoe-

laatbaar gedrag, de overige uren geeft hij 

trainingen en advies op het gebied van 

integriteit. Veel klanten van Restment B.V. 

zijn christelijke scholen, zorginstellingen 

en kerken.

Een veilige kerk
Geregeld zit Verbaan dan ook met kerkbe-

sturen van allerlei denominaties om tafel 

om samen uit te zoeken hoe kerkelijke 

gemeenten kunnen zorgen voor een veilig 

klimaat of om ervoor te zorgen dat een on-

veilige situatie zuiver wordt opgepakt. Die 

processen zijn altijd mooi, vindt hij.

Bij incidenten in de kerk denken mensen 

al snel aan seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, merkt Verbaan op, maar veiligheid 

in de kerk is veel breder. ‘Het gaat ook vaak 

om andere vormen van ongewenst gedrag 

zoals financiële malversaties, machtsmis-

bruik of simpelweg een gevoel van fysieke 

onveiligheid. Ik heb bijvoorbeeld een 

keer meegemaakt dat al langere tijd geld 

verdween uit de collectezak. Alle diakenen 

hadden een sterk vermoeden van wie dat 

gedaan kon hebben, maar niemand durfde 

het gesprek aan te gaan.’ Als Verbaans hulp 

wordt ingeroepen, is zijn taak het gesprek 

binnen zo’n groep te begeleiden. ‘Het gaat 

dan niet altijd om het vinden van de dader, 

maar meer nog om te komen tot een duur-

zame oplossing waarin recht wordt gedaan 

aan alle feiten en alle belangen.’

Vierogenprincipe
Kerken gaan vaak anders met veiligheid om 

dan andere organisaties, merkt Verbaan. 

‘Bij scholen en in het bedrijfsleven is het 

heel normaal om een vierogenprincipe 

te handhaven, maar in kerken hebben 

we doorgaans veel meer en soms te veel 

vertrouwen in elkaar. Die cultuur is lastig 

te veranderen, want als iemand al twintig 

jaar penningmeester is durft niemand voor 

te stellen een extra paar ogen mee te laten 

kijken. En toch is dat aan te raden.’

In het voorkomen van ongewenst gedrag 

kunnen kerken nog het nodige leren van 

scholen, vindt Verbaan. Als voorbeeld 

noemt hij het veiligheidsplan waarin 

scholen schrijven hoe ze incidenten willen 

voorkomen en afhandelen. ‘Dat zouden ker-

ken ook moeten doen. Vaak weten kerken 

niet eens wie welke rol heeft in een crisis. 

Het zou enorm helpen als daar van tevoren 

over na is gedacht: wat doen we als het 

moeilijk wordt?’

Cursussen voor predikanten
Vanuit zijn ervaring werkt Verbaan vanaf 

dit najaar mee aan de Permanente Educatie 

van Predikanten en gaat hij tijdens de cur-

sussen Bestuur & Conflict en Onrust in op de 

bestuurlijke kanten van het predikantswerk 

en op omgaan met conflicten in de kerk. ‘Ik 

heb enorm veel zin in deze cursusdagen. 

We beginnen nu met de startende predi-

kanten en samen met mijn concullega’s van 

Up-a-Tree is een leergang ontwikkeld voor 

de meer ervaren predikanten. Het oplossen 

van een crisis in een kerk is heel bijzonder, 

maar ik geniet er nog meer van om te hel-

pen problemen te voorkomen.’

‘Wat doen we als 
   het moeilijk wordt?’
Fraude, ongewenst gedrag en integriteit, daar houdt onderzoeker en adviseur Wico Verbaan zich al 
meer dan vijfentwintig jaar mee bezig. Eerst bij banken en verzekeraars en sinds 2016 voor kerken 
en christelijke organisaties. ‘Het gedrag van mensen heeft mij altijd enorm geïnteresseerd.’

Tekst: Harmke Zonnebeld   Beeld: Niek Stam
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Het oude gaat 
voorbij zodat het 
nieuwe kan komen

Van het CvB

H
et boeiende van tijd is dat het je perspectief 

geeft. Soms hou je je bezig met dingen die nog 

plaats moeten vinden,  kijk je vooruit - soms 

zelfs met mooie vergezichten. Plannen die je bedenkt, 

dingen die je graag nog wilt doen. Vooruit kijken, je 

voorbereiden op een nieuwe situatie. Het oude gaat 

voorbij zodat het nieuwe kan komen.

Op andere momenten kijk je terug, vanuit de realiteit 

dat alles onomkeerbaar heeft plaats gevonden. Veran-

deren kan niet meer, hoogstens kun je nog leren van 

wat er is gebeurd en je daartoe verhouden. 

In het woord vernieuwing klinkt iets door van een 

proces: nieuw worden. Van oorsprong naar een nieuwe 

werkelijkheid. 

Als universiteit maken we ook zo’n proces door. In 

1854 is de school der kerken in Kampen neergestreken. 

Kampen was toen nog geen synoniem voor gerefor-

meerd - in tegendeel - er waren indertijd aarzelingen 

of de predikanten wel in zo’n garnizoensstad kon-

den worden opgeleid. Toch zijn er veel redenen om 

dankbaar terug te kijken op de locatiekeuze. Hele 

generaties theologen zijn in Kampen opgeleid, en 

ook nadat de universiteitsgemeenschap als gevolg 

van de vrijmaking in 1944 scheurde, zijn er jarenlang 

twee bloeiende theologische instellingen in Kampen 

geweest. De aanwezigheid van de universiteit heeft 

in al die jaren vernieuwing gebracht in Kampen. De uni-

versiteit droeg bij aan het bloeiende hoger onderwijs 

in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw, 

en Kampen was van dragende betekenis voor de Gere-

formeerde Kerken.

Nu zijn we als universiteitsgemeenschap bezig met de 

voorbereiding van de besluiten om de stad Kampen 

te verlaten, en zo de universiteit naar een volgende 

bestemming te brengen.

In ons program van eisen hebben we duidelijk ver-

woord dat we op de nieuwe plek voldoende samenwer-

kingsmogelijkheden kunnen ontplooien. We hebben de 

afgelopen jaren in de instroom al gezien dat studenten 

uit de breedte van de kerken ons weten te vinden. Het 

motto van de universiteit verbindt Bijbel en leven geeft 

woorden aan die verbindende kracht. In die verbin-

dende kracht willen we ook naar de toekomst kijken. 

Om zo met elkaar theologie te bedrijven die relevant is 

voor de kerk en voor de samenleving. Een theologie die 

woorden geeft aan wat we ontvangen hebben en die 

zich uitstrekt naar het komende rijk van Christus. 

We nemen als universiteit in dit proces de tijd om na 

te denken. Hoe kunnen we toekomstbestendig slim ge-

bruik maken van bestaande structuren en netwerken. 

Hoe verhouden we ons tot anderen en waar kan meer 

samengewerkt worden? 

Met die vragen houden we ons bezig. Bidt voor ons, 

dat we wijsheid vinden. Stuur mensen die zich willen 

voorbereiden voor het werk in kerk en samenleving. 

En investeer mee in het opleiden van mensen die zich 

voorbereiden op de dienst in Gods Koninkrijk.

‘Heb je een momentje voor me?’ is een regelmatig terugkerende 
vraag. Een collega die even wat wil bespreken, een student die 
even wat wil vragen. En meestal neem ik daar – op momenten 
dat ik in Kampen ben – de tijd voor.

Tekst: Pim Boven
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Z
e kwamen elkaar tegen toen Sarah 

bleef logeren op het studentenhuis 

waar Bas ook woonde. Tot een echt 

gesprek kwam het nog niet. Ze hebben 

iets bijzonders met elkaar gemeen: ze zijn 

beiden op latere leeftijd tot geloof geko-

men. Sarah op haar 22e, Bas toen hij 17 jaar 

was. Sarah was nog maar recent tot geloof 

gekomen toen ze naar de TU Kampen kwam. 

Docenten informeerden bij Bas hoe verstan-

dig die keuze was. Een studie theologie kan 

stevige vragen aan je geloof stellen. Bas 

legde uit dat het juist waardevol is, maar dat 

je wel voorzichtig moet zijn. Zo hielpen ze el-

kaar al voordat ze elkaar leerden kennen. De 

liefde bloeide op wanneer ze allebei op het-

zelfde studentenhuis komen te wonen, ‘De 

Sabkade’. Op de Sabkade hebben ze het leuk 

gehad, maar was er soms vervreemding. 

Bijvoorbeeld op momenten dat huisgenoten 

ineens christelijke kinderliedjes zongen. Dat 

je verbaasd wordt aangekeken als je nog 

nooit van Elly en Rikkert hebt gehoord.

Samen studeren en geloven
Bas vindt het verrijkend om samen als stel 

theologie te studeren. Want beiden heb je 

als ‘1e generatie christenen’ toch soms net 

je eigen vragen. Zo hebben ze samen bidden 

en samen lezen niet van huis uit meegekre-

gen. Daarin zoeken ze nu samen een weg in 

en helpen ze elkaar. 

Het betreden van de universiteitsgemeen-

schap had iets magisch: “Er bestaat een ‘we-

reld’ die je niet kent, een groep mensen met 

een uitgesproken identiteit en geschiedenis. 

Normen en waarden die je onderschrijft, wor-

den in die gemeenschap ook onderschreven.” 

Ze vinden het tof om iets mee te krijgen van 

de onderwerpen waar de ander in de studie 

mee bezig is. Zo was Bas een tijdje geleden 

bezig met een themaweek over de doop en 

behandelde Sarah op dat moment bij kerkge-

schiedenis de Wederdopers. Op deze manier 

doen ze de studie écht samen. Sarah vindt 

het een plus dat ze geen taboes hebben, ze 

zijn niet expliciet gebonden aan een traditie 

en kunnen daar zo samen een weg in vinden. 

Zo kunnen ze samen kijken hoe verschillende 

tradities (katholieken, orthodoxen of secu-

lieren) tegen een vraagstuk aankijken zonder 

dat ze zich bezwaard hoeven te voelen. Sarah 

ervaart dat deze gesprekken hun geloof 

versterken. Ook helpen ze elkaar bij het niet 

verzanden in de theologie door elkaar aan de 

kern van het geloof te blijven herinneren. 

Samen aan de TU Kampen
Maar hoe is het dan om samen te studeren 

aan de TU Kampen? Sarah: ‘Ik heb veel aan 

Bas omdat hij verder is in de studie en ik zo 

dingen aan hem kan vragen’. Bas vult aan: 

‘En je hebt natuurlijk mijn studieboeken’. Er 

zitten veel praktische voordelen aan. Sarah: 

‘Je hebt veel om over te praten, omdat je veel 

gelijke dingen meemaakt’. Bas zegt dat Sarah 

hem juist weer in de wereld van het werk op 

de universiteit heeft getrokken. Nu draaien 

ze beiden onder andere balie en biebdien-

sten, en zijn ze er vaak samen te vinden. 

Sarah werkt overdag in de bibliotheek, Bas ‘s 

avonds. Ze vinden het leuk elkaar zo steeds 

tegen het lijf te lopen. Omdat je van elkaar 

vaak weet, waar de ander is , kan je spontaan 

bij elkaar langsgaan, en daar wordt dan ook 

veelvuldig gebruik van gemaakt.

Op de universiteit lachen Bas en Sarah veel 

met én om elkaar. Ze lachen om elkaars ver-

sprekingen en gewoontes en zijn daarmee 

graag gezien. Toch betekent een relatie op 

de kleinschalige universiteit niet dat ieder-

een alles meekrijgt van de liefdesperikelen. 

“Er zijn nog steeds docenten of persoonsle-

den die plots ontdekken dat wij een stel, een 

getrouwd stel zelfs, zijn.”

     Samen God
en de theologie
 ontdekken

“Het leuke in onze 

gesprekken is dat we 

geen taboes hebben en 

zo makkelijk naar andere 

tradities kunnen kijken.”

Op de Theologische Universiteit te Kampen ontstaan af en 
toe relaties en dat leidt dan af en toe zelfs tot een huwelijk. 
Zo ook bij Bas en Sarah Folmer. En hun verhaal is bijzonder. 
Beiden kwamen pas op latere leeftijd tot geloof. Bas (26) komt 
uit Heenvliet, en zit in het eerste jaar van de Master Predikant. 
Sarah (25) komt uit Hoeksche Waard, en zit in het derde jaar 
van Bachelor Theologie. Ze luisteren graag naar lezingen 
en podcasts. Dit is iets waarmee ze elkaar aansteken en 
inspireren.

Tekst: Olaf Smidt   Beeld: Dick Vos

‘Dat je verbaasd wordt 

aangekeken als je nog nooit van 

Elly en Rikkert hebt gehoord’
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Dawden Lepcha (36), predikant van de Presbyterian Free 
Church in Kalimpong, rondde onlangs de studie “Master of 
Intercultural Reformed Theology” aan de TU Kampen af.

Tekst: Ediek Schutten   Beeld: Ruth de Jong, Verre Naasten

‘I
k ben geboren in een christelijke familie, bezocht 

als kind de zondagschool en ging regelmatig naar 

de kerk. Dit veranderde toen ik in Kolkata poli-

ticologie ging studeren. Tijdens de introductieweken 

werden er veel feestjes georganiseerd. Ik kreeg door 

oudejaars op een van die feestjes drugs aangeboden en 

begon dat regelmatig te gebruiken. Voordat ik het be-

sefte, was ik verslaafd. Vanwege mijn verslaving ben ik 

3 keer gedwongen verhuisd en met mijn studie ging het 

slecht. Na de laatste verhuizing begon het in mijn bin-

nenste te knagen. Een maand lang kon ik niet slapen. Ik 

moest steeds denken aan Psalm 139:23 “Doorgrond mij, 

God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie 

of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die 

eeuwig is”. Uiteindelijk kwam er vrede in mijn hart en 

kon ik weer slapen. Die dag besloot ik te stoppen met 

drugs. De eerste maand was een hel. Tot overmaat van 

ramp werd ik vanwege onvoldoende resultaten van de 

universiteit gestuurd. Terug in Kalimpong durfde ik me 

van schaamte nauwelijks buiten te vertonen. Maar God 

had een plan met mij. Hij zorgde ervoor dat dominee 

Mathusela Limboo mij uitnodigde voor een seminar. 

Tijdens dat seminar voelde ik diep in mij dat ik mijn 

leven aan Jezus wilde geven. Sindsdien besef ik dat 

God ondanks mijn verleden onvoorwaardelijk van mij 

houdt. Ik ben weer teruggegaan naar de universiteit, 

nu voor een studie theologie. Eerst aan de PTS in Dehra-

dun en vervolgens aan de universiteit van Kampen. Ik 

heb onlangs een studie in Kampen afgerond vanwege 

mijn werk voor Hariyo Kharka, een instituut dat als 

doel heeft het geestelijk leiderschap te versterken 

door allerlei trainingen te verzorgen voor oudsten en 

predikanten.’

Eerst verslaafd, nu predikant:

  Genade 
zo oneindig 
        groot

21

Studiefonds 
kerkleiders op missie

Wereldwijd kennen 2 op de 3 mensen Jezus Christus niet als hun persoonlijke Verlosser. Het is ons 
gebed dat daar verandering in komt. Verre Naasten investeert daarom in het opleiden van nieuwe, 
lokale  kerkleiders. Zij kennen de taal, cultuur en weten wat nodig is in hun land. Verre Naasten 
voorziet in studiebeurzen voor jonge kerkleiders die zelf onvoldoende geld hebben om hun studie te 
betalen. Zoals Sanju en Djasmine, die dankzij Verre Naasten kunnen studeren.

“Om eerlijk te zijn, ik was helemaal geen 
trouwe kerkganger, ik ging nooit naar 
jeugdconferenties en zo. Later was ik zelfs 
verslaafd aan drugs, waardoor ik uiteindelijk 
een maagoperatie moest ondergaan. Ik stierf 
toen bijna. Dat was een groot keerpunt in 
mijn leven. Langzaam begon ik naar de kerk 
te gaan en daar accepteerde ik Jezus Christus 
als mijn Redder. Nu heb ik zelfs besloten 
om mijn leven te geven in de bediening van 
de Heer. Want het is mijn droom de kerk te 
zien groeien. Na mijn studie theologie wil 
ik jongeren die lijden onder drugsmisbruik 
helpen en hen vertellen over het bevrijdende 
evangelie van Jezus Christus. Hij is een God 
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genade is enorm!”

 Studiekosten: €1200 per jaar 

Sanju Sada
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bevrijdende genade door Jezus te vertellen.’’

 Studiekosten: €600 per jaar 

Studiefonds 
kerkleiders op missie

Wereldwijd kennen 2 op de 3 mensen Jezus Christus niet als hun persoonlijke Verlosser. Het is ons 
gebed dat daar verandering in komt. Verre Naasten investeert daarom in het opleiden van nieuwe, 
lokale  kerkleiders. Zij kennen de taal, cultuur en weten wat nodig is in hun land. Verre Naasten 
voorziet in studiebeurzen voor jonge kerkleiders die zelf onvoldoende geld hebben om hun studie te 
betalen. Zoals Sanju en Djasmine, die dankzij Verre Naasten kunnen studeren.
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Renovatie
Het huis waarin je
jaren woonde,
werd afgebroken,
steen voor steen,
tot aan het
fundament.

Je nieuwe huis
steen gemetseld,
op steen, 
in hemelverband, 
op de beste grond: 
nieuwe aarde.

Dit nieuwe huis 
is eeuwig
jouw thuis.

Tekst: Henk van ter Meij

Beeld: Adobe Stock / Carlos-bcn

Aan de universiteiten liggen altijd een aantal projecten 

te wachten die nu eigenlijk nog niet uitgevoerd kunnen 

worden, maar waarvan we graag zouden zien dat ze toch 

worden uitgevoerd. Omdat ze in belangrijke mate bijdra-

gen aan de beoefening van Gereformeerde theologie en 

het eigentijds vorm geven van onderwijs en onderzoek.

Zo hebben we de volgende projecten liggen:

n    Om te laten zien wat de impact is van het onderwijs 

en onderzoek van de TU Kampen willen we dit verder 

inzichtelijk maken via een portal dat al bij veel universi-

teiten in gebruik is: Pure. 

  Kosten: € 26.000 in het eerste jaar, vervolgens  

jaarlijks € 6.500.

n    Verder ontwikkelen van het www.kerkrecht.nl In het 

Nederlandse taalgebied is dit de belangrijkste database 

voor kerkrechtelijke zaken. Nog nodig € 22.000.

n    Verdiep je Bijbellezen – online cursus . Veel christenen 

willen de Bijbel wel lezen, maar vinden het een moeilijk 

boek. In deze cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ leren we 

de deelnemers vaardigheden aan om de Bijbel beter te 

begrijpen en toe te passen, waardoor ze hun Bijbellezen 

kunnen verdiepen. 

Kosten:  Ontwikkelkosten: € 5.000,-. Gewenste subsidie 

per deelnemer: € 100,- (= totaal min. € 2.000,- per jaar).

n    De wereldwijde coronacrisis heeft diepe sporen getrok-

ken in onze samenleving. Het kerkelijk leven is op veel 

plaatsen ontwricht en het is de vraag hoe gemeenten 

uit de crisis tevoorschijn komen. Durven we nog wel op 

groei en bloei te hopen? De winterse realiteit is echter 

niet het héle verhaal. Dat ondervond René van Loon, 

predikant in Rotterdam. Hij zocht in de afgelopen jaren 

de lente op in kerken. Hij zag bloesem in oude gevestig-

de kerken, bloei in talloze internationale gemeenschap-

pen en groei van nieuwe kerkplanten. 

 Vanaf 26 september 2020 vieren we daarom samen de 

lente in de kerk. En voeden we elkaar met het vertrou-

wen dat de lente door kan zetten. Hoopvol, realistisch en 

in het geloof dat God zelfs bergen kan verzetten. 

Lente in de kerk- Kosten: ca. € 37.500. Reeds ontvangen 

aan donaties: € 14.000  Inkomsten verkoop webinardeel-

name: ca. € 10.000. Nog benodigd: € 13.500

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op www.tukampen.nl/ 

geef-een-gift/ of scan de QR-code.

 

Meehelpen
Wilt u een bijdrage leveren om eigentijds gereformeerd  

theologisch onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling aan  

de Theologische Universiteit Kampen te bevorderen?

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, 

IBAN NL37 ABNA 0416 7990 00 t.n.v. de Theologische 

Universiteit onder vermelding van het project wat u 

wilt steunen. 

De Theologische Universiteit 

Kampen heeft een ANBI-status, 

zodat giften en legaten fiscaal 

aftrekbaar zijn.

Als universiteit is het mooi dat je ondanks moeilijke omstandigheden door kunt 
gaan. We kunnen dat doen doordat de kerken (GKV en NGK) achter ons staan, in 
gebed, maar ook financieel. Deze beiden kerken dragen jaarlijks 40% bij aan onze 
begroting. Daarnaast ontvangen we voor een deel overheidsbekostiging, dat is 
nu zo’n 35% van onze begroting. Voor het overige deel zijn we afhankelijk van 
collegegelden, onderzoek en dienstverlening dat door anderen betaald wordt. 

Projecten op de plank: 

Helpt u mee?

Een duwtje in de rug

Hartelijk 

bedankt!
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Ik ben Bram Beute, ik ben predikant. Hoe ik dat 

beleef laat ik zien door middel van deze steen. 

Aan de buitenkant is een steen is vrij saai. Je ziet 

niet zoveel opvallends.  Maar als je een steen open-

snijdt, gebeurt er van alles. Je ziet mooie verrassen-

de dingen, maar ook lelijke vlekken en afgebrok-

kelde randjes die je liever niet zou willen zien.

Daarin herken ik mijn eigen leven: aan de buiten-

kant zie je misschien niet zoveel bijzonders, maar 

aan de binnenkant gebeuren zowel mooie als 

lelijke dingen. Het is pijnlijk dat die beschadigin-

gen er zitten, dat komt in dit leven niet allemaal 

meer goed.

Momenten die ertoe doen
Predikantschap gaat er voor mij om dat je verbin-

ding maakt tussen wat God doet en zegt en ons 

leven hier en nu. Dat je die twee dingen bij elkaar 

brengt en in contact brengt. Ik probeer vanuit 

dat perspectief over God te spreken. Dan kan het 

woord van God ook echt klinken, als het over alle 

dingen in ons leven gaat. De mooie en minder 

mooie dingen.

Als predikant voel ik me erg bevoorrecht dat ik 

meer te zien krijg dan de buitenkant.  

Ik mag bij mensen komen op momenten die ertoe 

doen: als er een baby is geboren, als er iemand ziek 

is, bij een overlijden of bij de voorbereidingen van 

een huwelijk. Dan ontstaan er bijzondere gesprek-

ken. Over de drijfveren van mensen en over wat 

hen bezighoudt.  Ik krijg veel van de binnenkant 

te zien. Zowel mooie dingen als afgebrokkelde 

randjes.  Dat vind ik bijzonder, dat mensen mij 

vertrouwen geven om dichtbij te komen. 

Lees dit verhaal verder op: ik-ben.nl 

Ik-ben.nl

Wij zijn ook op zoek naar 

jouw verhaal. Wat betekent 

je voorganger voor jou? 

Geloof jij als gemeentelid 

nog steeds in de waarde en 

de kracht van de voorgan-

ger? Lange, korte, grappige 

of ontroerende verhalen: 

wij horen ze graag van jou. 

Mail jouw verhaal naar: 

info@ik-ben.nl

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) 

en TU Kampen bundelen hun 

krachten in deze campagne. 

Om te laten zien wat het beroep 

van predikant/theoloog inhoudt 

en waarom zij ook anno 2020 

nog steeds onmisbaar zijn voor 

de kerk.  Naast de vragen die er 

zijn over de rol en de waarde 

van de predikant, zien we ook 

veel praktijkvoorbeelden die die 

waarde juist mooi illustreren. 

Die verhalen willen we delen in 

deze campagne. Via de website 

www.ik-ben.nl en social media 

delen wij verfrissende verhalen 

van predikanten en theologen 

en de diversiteit van het beroep.


