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In dit nummer Van de redactie

Thema:
Theologie is overal
Door Eline Akkerman

Als ik mensen vertel waar ik werk, krijg ik regelmatig de vraag wat 

theologie eigenlijk is. Ook als ik jongeren spreek merk ik dat ze zich bij het 

woord theologie helemaal geen voorstelling kunnen maken. Onze rector 

Roel Kuiper doet in dit nummer de uitspraak: Theologie spreekt zich uit 

over vragen van de praktijk. En dat is het thema van dit TU magazine. 

Levensvragen en dilemma’s komen overal in de samenleving voor. 

In het onderwijs bijvoorbeeld. Onderzoekers Tirza van Laar en Wolter 

Huttinga openen dit nummer met hun bijdrage over de rol van ‘zonde, 

kwaad en gebrokenheid in het christelijk onderwijs’. Ze leggen uit dat de 

belijdenis ‘dat wij allemaal zondigen’ ons niet hoeft neer te drukken, maar 

ons juist een zekere rust mag bieden in een prestatiegerichte wereld waar 

leerlingen vaak last hebben van perfectionisme.  

Berber Vreugdenhil onderzoekt hoe (oud-)leerlingen de christelijke vorming 

op hun middelbare school hebben ervaren. Met haar onderzoek hoopt Berber

scholen te ondersteunen. TU-student Thomas van der Vecht miste op de 

christelijke middelbare school de kritische uitdaging waar hij op de openbare 

school mee werd geconfronteerd. 

De TU- bezinningsreeks is er specifiek op gericht om theologische onder-

werpen op een toegankelijke manier aan te bieden aan de lezer en probeert 

theologie echt dichtbij te brengen. Bijvoorbeeld met een theologische blik 

op economische vragen, over christen-zijn in een seculiere tijd, homosek-

sualiteit. De laatste jaren worden er vaak thema’s gekozen vanwege de 

kerkelijke relevantie en/of de maatschappelijke actualiteit. In dit magazine 

laten we een overzicht van deze delen zien en presenteren we het nieuwste 

deel: Kamper kanttekeningen. Hierin wordt de lezer meegenomen op een 

ontdekkingstocht door én met de Bijbel. Ieder hoofdstuk eindigt met enkele 

punten ter verwerking, bedoeld voor persoonlijke Bijbelstudie en/of geza-

menlijke bespreking. Daarmee is Kamper kanttekeningen een gebruiksboek 

dat demonstreert hoe Bijbel en leven concreet te verbinden zijn.

Accountant Krijn de Lange legt uit dat er meer connecties tussen accoun-

tancy en theologie zijn dan je zou verwachten, Predikant Rorgers Henry  

Pianaro uit Brazilië vertelt over zijn uitdagingen tijdens de corona-

pandemie en student Mark Joosse laat zien op welke manier hij een 

rechtenstudie combineert met de studie Theologie. 

Theologie gaat dus over goed en kwaad,  recht en onrecht, zonde en genade. 

Over God en mens en over alles wat ertoe doet in het leven van de mens. 

Theologie is dus overal. 
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O
nderwijs is in veel opzichten iets positiefs: het wil ta-

lenten helpen ontdekken en aanwakkeren, het wil groei 

stimuleren. Het is gericht op ontwikkeling en bloei van 

jonge mensen. Je zou kunnen zeggen dat onderwijs altijd ‘uitgaat 

van het goede’. Voor christelijk onderwijs is dat niet anders. Ook 

christelijke scholen vertellen je dat ze je als leerling willen laten 

stralen en schitteren. Dat je je van God gekregen talenten mag 

ontwikkelen. Dat je een uniek kind van God bent. 

Als onderzoekers aan het Expertisecentrum Onderwijs en Identi-

teit hebben we al eerder geconstateerd dat de ‘theologie van het 

christelijk onderwijs’ echter wel wat eenzijdig op deze aspecten 

van het menszijn gericht is. Natuurlijk, het is volkomen terecht 

dat je in een christelijk wereldbeeld uitgaat van Gods goede 

schepping, dat je ook op school dagelijks werkt met de veelkleu-

rige rijkdom van zijn gaven. Dat we allemaal beeld van God zijn 

en elkaar zien als zijn kinderen – dergelijke noties leggen de 

basis onder de speelruimte die het christelijk onderwijs opent.  

Weerstand tegen zonde en schuld
Maar is er ook oog voor die andere kant? We geloven immers dat 

we in een gevallen wereld leven, waarin veel kwaad en gebroken-

heid is. Dat we zondige mensen zijn. Voor christelijke docenten 

die wij in het kader van ons onderzoek interviewden is dat een 

diep doorleefde dagelijkse ervaring. ‘Het kwaad is op school 

overal en in alles aanwezig’. ‘Ik zie het bij mezelf, bij leerlingen, 

bij collega’s.’ Ze vertellen over manieren waarop ze zichzelf en 

elkaar het leven zuur maken, over kinderen en jongeren die pes-

ten, elkaar uitsluiten, slechte keuzes maken voor zichzelf en voor 

anderen. ‘Er zit zoveel in, maar er komt zo weinig uit’. Er is een 

diep besef van falen en tekortschieten, ook bij leraren. ‘Je doet 

het nooit goed genoeg.’ 

Tegelijk is er weerstand tegen de klassiek-christelijke taal rond 

zonde en schuld. ‘O nee, dacht ik, gaan we weer zo’n grauwe 

denken van zonde en schuld over het onderwijs heen leggen?’. 

De geïnterviewde docenten spreken invoelend over de gebro-

kenheid die ze ervaren in hun dagelijkse werk en in de levens 

van de leerlingen. De corona-crisis heeft daar nadrukkelijk toe 

bijgedragen. Maar het woord ‘zonde’ nemen ze minder gauw op 

Het kwaad op school
Tirza van Laar en Wolter Huttinga zijn onderzoekers aan het pas opgerichte Expertisecentrum 
Onderwijs en Identiteit (zie kader). Momenteel verrichten ze onderzoek naar de rol van ‘zonde, 
kwaad en gebrokenheid in het christelijk onderwijs’. In dit artikel vertellen ze hier meer over. 

Tekst: Tirza van Laar en Wolter Huttinga     Beeld: TU Kampen

‘Het kwaad is op school 

overal en in alles aanwezig’

De TU ontwikkelt projecten en activiteiten gericht op 

de ondersteuning van de identiteit van christelijke 

scholen. Stuwende kracht hierachter is de leerstoel 

‘Christelijke Identiteit’ met een team van onderzoekers. 

De werkzaamheden zijn sinds kort ondergebracht in het 

Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit.

Expertisecentrum
Onderwijs en Identiteit
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de lippen, zeker niet in gesprek met leerlingen. Ook als ze dingen 

bij collega’s zien die ze echt niet oké vinden, durven ze dat niet te 

benoemen. ‘Je wilt toch niet te oordelend overkomen.’ 

Thema’s als zonde, maar ook Gods toorn in de verhalen van het 

Oude Testament... docenten geven aan die te vermijden en het 

liever over leuke dingen te hebben: ‘Jezus en genade enzo’. 

Eerlijk zijn over zonde
Intussen bereiden wij een publicatie voor die probeert te voor-

zien in wat docenten aangeven nodig te hebben: meer kennis 

over dit onderwerp, en praktische handreikingen. Hoe spreek je 

op een genuanceerde manier over de mens en zijn mogelijkhe-

den? Zijn we geneigd tot alle kwaad? Of kun je rustig stellen dat 

‘de meeste mensen deugen’ – met het oog op Gods goedheid in 

de schepping? Hoe kan de school een plek zijn waar alle ruimte 

voor positieve ontwikkeling is, maar waar de realiteit van het 

kwaad en de gebrokenheid niet onder het tapijt geveegd wordt?  

Als onderzoekers zijn wij van mening dat de christelijke leer over 

schepping, zonde en genade ruimte biedt voor menselijke ont-

wikkeling en tegelijkertijd eerlijk is over falen en tekortschieten. 

De belijdenis ‘dat wij allen zondaars zijn’ hoeft ons 

niet neer te drukken, maar geeft ons in een 

perfectionistisch prestatieklimaat een 

zekere rust. Het hangt niet allemaal 

van jou af of het goedkomt met deze 

wereld. Het doet er ook niet toe of 

je in de ogen van deze maatschappij 

succesvol bent. En ook als je jezelf 

voor de duizendste keer tegenvalt, 

blijft Gods genade stromen, fris en 

gestaag. 

In ons onderzoek merken we dat christelijke scholen volop delen 

in de bredere, seculiere neiging om moeite te hebben met spre-

ken over kwaad en gebrokenheid. De Vlaamse psychiater Dirk de 

Wachter is slechts één van de denkers die erop wijzen dat onze 

cultuur geen raad weet met ongeluk en ellende. Je zou kunnen 

zeggen dat de corona-crisis ons eraan heeft herinnerd dat zelfs 

wij in onze excessief welvarende bubbel niet onkwetsbaar zijn 

voor lijden en dood. 

Christelijke scholen moeten – net als christelijke kerken – de taal 

levend houden die ons in de realiteit van een gebroken wereld 

leert leven. Die ons eerlijk leert zijn over ons eigen zondige hart, 

en die je bewust leert maken van de ‘balk in je eigen oog’. In die re-

aliteit kan een christelijke school nuchter én hoopvol aan de slag. 

‘Docenten hebben het  

liever over leuke dingen: 

‘Jezus en genade enzo’’

‘Ook als je jezelf voor de 

duizendste keer tegenvalt, blijft 

Gods genade stromen’

Education, Formation 
and the Church
25-27 augustus 2021

  Hoe moeten we goed en kwaad 

in de menselijke natuur opvat-

ten? Hoe manifesteren genade en 

gebrokenheid zich in opvoeding 

en vorming? Dragen positieve en 

negatieve visies op leerlingen, 

leerkrachten en pedagogie bij aan 

de menselijke vorming of aan de 

menselijke frustratie?

Een online academische conferentie, georgani-

seerd door onderzoekers van de theologische 

universiteiten van Kampen en Apeldoorn.

Sprekers zijn Petruschka Schaafsma (NL),  

Jan Habl (CZ), Ros Stuart-Buttle (UK), David Smith 

(US), Ronelle Sonnenberg (NL), Petronelle Baarda 

(NL) en de auteurs van dit artikel. 

An online academic 
conference, organized by 

researchers connected to the Theological 
University of Apeldoorn and the Theological 

University Kampen.

Within Christian education we are used to expressions such as ‘growth’, 
‘talents’ and ‘human flourishing’. Observing current pedagogical and 
psychological approaches it may seem that human perfection is the 

norm. The emphasis on the positive side of faith in human formation can entail the risk 
of the reality of sin and brokenness being dismissed from the educational vocabulary.

PROGRAMME
25 August, 15:30-17:00 PM (CET)        Introduction Lecture and discussion
25 August, 19:30-21:00 PM (CET) Short Paper Sessions
26 August, 19:30-21:00 PM (CET)        Short Paper Sessions
27 August, 10:00-12:00 AM (CET)        Evil and Grace Lectures
27 August, 14:00-16:00 PM (CET)        Christian Education and the Church Panel and Q&A

The upcoming EFC conference will explore questions connected to the place of 
brokenness and grace in the pedagogical theory and practice. How are we to understand 
good and evil in human nature? How do good and sin manifest themselves in education 
and formation? Do positive and negative views on pupils, teachers and pedagogy 

contribute to human formation or to human frustration? This is an opportunity for 
pedagogues and theologians to inform and inspire one another by understanding 

and rethinking brokenness and grace in the process of human formation.

AUGUST 25 - AUGUST 27, 2021
MORE INFORMATION AND ENROLMENT

CONFERENCE
www.weetwatjegelooft.nl/formationconference2021  € 99

or www.pepredikanten.nl/formationconference2021  € 139 
(incl. certificate of 0.5 EC). Students: € 50 (incl. reward of 0.5 

EC when participant in this elective course)

ACADEMIC
CONFERENCE

ON FORMATION 
2021            WEDNESDAY AUGUST 25

TO FRIDAY AUGUST 27, 2021

MAIN SPEAKERS

David Smith, Jan Habl, 
Ros Stuart-Buttle, 
Ronelle Sonnenberg,  
Petruschka Schaafsma,  
Wolter Huttinga, Tirza van Laar, 
Petronelle Baarda, Roel Kuiper, 
Bram de Muynck

 2nd Education,    
    Formation and the

Church Conference

Brokenness, Sin
            and Grace in Human 
    Formation

Reflect 
together with 

experts on expressions 

like ‘growth’, ‘talents’ and 

‘human flourishing’.

With insights from the 

fields of Theology, 

Pedagogy, and
Ethics

IN ENGLISH

Follow along
via ZOOM

Verder lezen?

bit.ly/3v91Cux bit.ly/3oAKFXu

kerkverlating.nl
Een platform voor kerkverlaters, 

zoekers en zoekende gemeenschappen

Kerkverlating.nl is een samenwerking van Weetwatjegelooft.nl en 
verschillende partners en is tot stand gekomen met steun van het CSKMI

Kan geloven zonder kerk?

Zorgt de coronacrisis 
voor meer kerkverlating?

Eén woord 
komt opvallend 

vaak terug in 
de verhalen van 

kerkverlaters: 
‘Thuis’

Welkom op
kerkverlating.nl
Ben je kerkverlater, zoeker of kerklid? Dan ben je 
hier op het juiste adres. Dat hopen we tenminste. 
Want wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. 
Omdat we er van overtuigd zijn dat verhalen 
kunnen helpen in de zoektocht en ontmoeting 
van God en elkaar.

Ben je kerkverlater en wil je je  
verhaal met ons delen? Dat kan via  
www.kerkverlating.nl > verhalen. Je kunt ons ook 
laten weten of we je verhaal mogen delen op de 
pagina. Natuurlijk laten we privacygevoelige 
informatie dan achterwege.

In het boek Adieu Kerk! 
Adieu God? vertelt 
Corstian van Westen tien 
verschillende verhalen 
van kerk verlaters en hun 
zoektocht naar God.
Bestel dit boek via
wwjg.nl/adieukerk 

boek

Ben je kerklid en wil je meer leren over 
kerkverlating en de zoektocht van veel van 
je broers en zussen? Dan nodigen we je uit hun 
verhalen te lezen. En is er verdieping in de vorm 
van cursussen en artikelen. Ook kunnen we je 
vragen doorsturen naar professionele adviseurs  
van de betrokken organisaties.

Regulier: Compact:

Negatief: Teksten:

LOREM IPSUM 
DOLOR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec tristique, sem in feugiat aliquam, purus 
ipsum ullamcorper urna, nec semper risus nibh quis 
velit. Praesent a nunc at diam placerat faucibus. 
Etiam consequat velit nec enim tristique, vel 
malesuada nunc ullamcorper. Integer accumsan eu 
odio sit amet elementum. Quisque nec libero justo. 
Quisque lobortis leo sem, congue eleifend ipsum 
mattis in. Suspendisse fermentum diam ac sollicitu-
din posuere. Aenean nisi purus, ornare nec eros at, 
dignissim malesuada mi.

PANTONE SOLID COATED 

298 C

PANTONE SOLID COATED 
STRONG RED  C

PANTONE SOLID COATED 

114 C

PANTONE SOLID COATED 

368 C

videocursus

Mij niet meer gezien
13 video’s over kerkverlating

Wat is kerkverlating? Is het een proces dat zich 
in stilte afspeelt, hebben gemeenteleden er 
zicht op, of overkomt het lokale kerken? Wat 
zeggen recente onderzoeken over kerkverlating? 
Hoe kunnen we ermee omgaan? Hoe zorg je dat 
jongeren zich thuis voelen in de kerk? 

Met verhalen van kerkverlaters
verdieping in video’s en artikelen

en verbinding door webinars en advies
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Hoe ervaren leerlingen christelijke vorming op hun middelbare school? Wat vormt 
hun relatie met God, zichzelf, anderen en met de wereld om hen heen? Dit zijn 
een paar van de vragen waarmee het nieuwe expertisecentrum Onderwijs en 
Identiteit zich bezighoudt. De TU Kampen wil met dit centrum christelijke scholen 
ondersteunen. Want wat betekent het om in deze tijd een christelijke school te zijn? 
Onderzoeker Berber Vreugdenhil, middelbareschooldocent Erik-Jan Hakvoort en 
oud-leerling Thomas van der Vecht geven een inkijkje.

Tekst: Melanie Spans     Beeld: Janine van Drieënhuizen, Marije Vreugdenhil, Dick Vos

Vorming in het
   christelijk onderwijs
met ruimte voor gebrokenheid

E
rik-Jan Hakvoort werkt als geschiedenis-

docent in het christelijk onderwijs, op één 

van de scholen die betrokken is bij Berbers 

onderzoek. Hij heeft hart voor de leerlingen: ‘Na-

tuurlijk vind ik mijn vak leuk, maar waar ik echt 

enthousiast over ben, is leerlingen bijbrengen 

hoe ze hun plekje innemen in de maatschappij.’ 

Daarom waardeert hij het onderzoek van Berber: 

‘Mijns inziens stelt ze de belangrijke vragen, de 

vragen die een slagje dieper gaan.’

Volgens Erik-Jan ligt er in het onderwijs te veel 

nadruk op cijfers en het behalen van je diploma, 

ten koste van twee andere belangrijke onderwijs-

doelen: socialisatie en persoonsvorming. ‘Dit zou 

juist de kern moeten zijn. Helemaal het christelijk 

onderwijs heeft daarin een bijzondere rol. Daar 

zou je moeten leren wat het betekent om Jezus te 

volgen en hoe je er voor een ander kunt zijn.’ 

Erik-Jans hoop voor het christelijk onderwijs is 

dan ook dat vorming op christelijke scholen er 

echt fundamenteel ‘inbakt’. ‘Je wordt uitein-

delijk niet gelukkig van jezelf, je diploma of 

je baan. Waar het om gaat, is dat je van 

betekenis kunt zijn. Dat is wat mij betreft 

de kern van wat leerlingen bij ons 

moeten leren. Dat het niet alleen 

gaat om jezelf, maar om wat jij 

voor een ander kunt doen.’

‘Je wordt uiteindelijk niet gelukkig
van jezelf, je diploma of je baan’

B
erber Vreugdenhil is promotieonderzoeker binnen 

het expertisecentrum Onderwijs en Identiteit aan 

de TU Kampen. Ze onderzoekt hoe (oud-)leerlingen 

de christelijke vorming op hun middelbare school hebben 

ervaren. Dit onderwerp past goed bij haar: tijdens haar stu-

die onderwijskunde raakte ze al geïnteresseerd in de vraag 

hoe je als school invulling geeft aan je vormende opdracht, 

die breder is dan leerlingen naar een diploma leiden. ‘Het is 

heel boeiend om hier vanuit het expertisecentrum met een 

christelijke invalshoek naar te kijken.’ 

Berbers onderzoek richt zich op de beleving van leerlingen. 

‘Als kapstok kijk ik naar vier relaties: welke (leer)ervarin-

gen doen leerlingen op in hun relatie met God, zichzelf, 

anderen en met de wereld om hun heen? Ik vraag leerlin-

gen en oud-leerlingen hier iets over te delen door middel 

van een enquête, interviews, focusgroepen en creatieve 

opdrachten.’ 

Met haar onderzoek hoopt Berber scholen te ondersteu-

nen en op hun behoeften in te spelen: met welke vragen of 

moeiten zitten zij? ‘De afgelopen jaren hebben we samen 

met de scholen nagedacht wat het betekent om in deze 

tijd een christelijke school te zijn. Steeds klonk toen ook 

de vraag: een mooie visie is prachtig, maar hoe beleven de 

leerlingen dat? En: we krijgen vooral inzichten in onze sla-

gingspercentages en gemiddelde cijfers, maar willen ook 

graag reflectie op de andere aspecten van vorming. Zodat 

we ons juist op dat vlak als school verder kunnen ontwik-

kelen. Mijn onderzoek sluit aan bij die behoeften.’ 

‘Een mooie visie is prachtig,  maar hoe beleven leerlingen dat?’

THEMATHEMA
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leerervaringen 

doen leerlingen 

op in hun relatie 
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anderen en met  

de wereld om  
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D
e online colleges komen ons ondertus-

sen allemaal de neus uit. Grapjes komen 

geforceerd en onnatuurlijk over, er zijn 

geen gezellige pauzes en er is geen sprake meer 

van spontane sociale interactie. Tijdens de pauzes 

grijpt iedereen de kans even achter het computer-

scherm vandaan te komen.  

Toch wil ik hier niet alleen maar een grote klaag-

zang van maken. Online college zorgt er wel voor 

dat je soms lekker lui kan zijn: vlak voor college 

uit je bed komen, minder opletten tijdens colleges 

en colleges terugkijken als je even geen gelegen-

heid (of zin) had om het college ‘live’ bij te wonen. 

Nog leuker: online colleges laten een heel andere, 

soms verrassende kant zien van docenten en me-

destudenten, je leert iedereen echt op een andere 

manier kennen. (Bij sommigen is dat positief, bij 

anderen iets minder.) 

Zo kan je van de een zien wanneer en hoeveel hij 

of zij koffiedrinkt, bij de ander loopt een huisdier 

continu in de achter- of voorgrond langs en soms 

kan je meegenieten van gesprekken van andere 

mensen op de achtergrond. Sommige docenten 

vergeten nog wel eens hun microfoon uit te zet-

ten tijdens de pauze; dan kan je meegenieten van 

een gesprek met zijn of haar echtgenoot... 

Soms probeer ik of ik een soort psychoanalyse van 

iemands karakter kan uitvoeren op basis van de 

inrichting van hun boekenkast of de foto’s die ze 

uitkiezen om als achtergrond te gebruiken. Dat 

spreekt vaak boekdelen. Mijn bevindingen tot nu 

toe: bij de meeste docenten zijn de wanden van 

hun studeerkamers bedekt met gigantische boe-

kenkasten, gevuld met ontelbaar veel theologi-

sche boeken. Vaak zijn het boeken die bij hun vak-

gebied van expertise horen: hieraan kun je zien 

dat de docenten echt passie voor hun vak hebben. 

Of misschien zijn ze wel gewoon verslaafd aan het 

hebben van boeken. Soms staat er een verdwaald 

boek geschreven door een zogenaamde ‘popu-

laire’ theoloog tussen. Analyse: theologen zijn ook 

maar gewone mensen. Sommige docenten of stu-

denten hebben wat je noemt ‘kunst’ aan de muur 

hangen. Bij de één is dat moderne kunst, strak a 

la Mondriaan, de ander heeft exotische foto’s van 

buitenlandse reizen en weer een ander heeft een 

wat nietszeggend schilderij dat waarschijnlijk bij 

de IKEA gekocht is. Analyse...? Misschien moeten 

we hier maar niet te veel achter zoeken.

Dus ondanks dat iedereen smacht naar de tijd 

waarin we elkaar weer kunnen begroeten in de 

lokalen of op de trap, moeten we maar proberen 

het beste van die online colleges te maken. 

TU-informant 
doet een boekje

open

DE INSIDERDE INSIDER

‘Soms probeer ik een 

soort psychoanalyse 

van iemands 

karakter te maken 

op basis van de 

inrichting van hun 

boekenkast’

‘Dat spreekt boekdelen’
I

nmiddels bijna twee jaar geleden 

kwam Thomas van der Vecht aan 

de TU Kampen studeren, na zes jaar 

middelbare school. Daarvan ging hij de 

eerste drie jaar naar een gereformeerde 

middelbare school, de andere drie 

naar een openbare. ‘Dat was een 

heel verschil.’

De eerste drie jaar hebben hem 

vooral gevormd op sociaal vlak: 

‘Door de christelijke normen en 

waarden die ik daar meekreeg, 

heb ik veel geleerd over mijn 

relatie met anderen. Je leert op 

een respectvolle manier met 

elkaar omgaan – je wordt een 

sociaal wezen op een christe-

lijke manier.’

Tegelijk miste hij op de christelijke school 

de kritische uitdaging waar hij op de 

openbare school mee werd geconfron-

teerd: ‘Daar moest ik nadenken over 

waarom ik bepaalde dingen deed of 

geloofde. Dat heeft mijn geloof versterkt.’ 

Thomas denkt dat het christelijk onder-

wijs minder ‘veilig’ zou kunnen: ‘Het 

is goed om niet in je bubbel te blijven 

hangen, maar confrontaties aan te gaan, 

door bijvoorbeeld uitwisselingen. Ik denk 

dat het belangrijk is om je te verhouden 

tot je context. Dat je je beseft dat je als 

christen een minderheid bent, ook al 

voelt dat op je christelijke middelbare 

school niet zo. Om dat te ontdekken moet 

je naar buiten, de wereld in.’ Juist dit 

soort aandachtspunten komt ook terug 

in het onderzoek van Berber.

‘Christelijk onderwijs 
kan minder ‘veilig’’

www.identiteitsplein.nl
Het expertisecentrum Onderwijs en Identiteit heeft een multimediaal 

interactief platform ontwikkeld voor christelijk onderwijspersoneel, vol 

filmpjes, visie, inspiratie en discussie.

Identiteitsplein.nl is van en voor werkers in het primair en voortgezet 

onderwijs. Het maakt uitwisseling van expertise mogelijk tussen mensen 

die elkaar in het dagelijks leven niet tegen het lijf lopen.

‘Ik denk dat het als christen belangrijk 

is om je te verhouden tot je context’

10 11

TU Magazine juni 2021



Gebedswandelen
Bidden
‘Heer, leer ons bidden,’ vroeg een leerling eens aan 

Jezus. Als antwoord leerde Hij ons het Onze Vader. 

Dit is het grote voorbeeld voor ons bidden: 

Aanbidden: Prijs God om wie Hij is en wat Hij 

gedaan heeft en nog steeds doet.

Belijden: Vraag God vergeving voor alles wat 

je verkeerd gedaan hebt en waarin je tekort 

geschoten bent.

Danken: Dank voor zegeningen: bijvoorbeeld 

gezondheid, geloof, familie en/of vrienden.

Voorbede: Je mag heel concreet bidden voor jezelf 

en de mensen om je heen.

Een gebedswandeling maken? Waarom zou je dat 
doen? Een gebedswandeling is het bidden van een 
gebed op locatie. Dit kan in je wijk in je stad maar ook 
in de natuur. Al wandelend gebruik je je zintuigen. Door 
wat je ziet, wat je ruikt, wat je hoort neem je de gedachten 
die daarbij opkomen mee in je gebed. Een gebed van 
dankbaarheid bij de schoonheid van de natuur, een voorbede 
als je langs een verzorgingstehuis loopt. Je gaat heel 
bewust je huis uit, laat de jachtigheid van de 
dagelijkse dingen even achter.

Een gebedswandeling maken? Waarom zou je dat 
doen? Een gebedswandeling is het bidden van een 
gebed op locatie. Dit kan in je wijk in je stad maar ook 
in de natuur. Al wandelend gebruik je je zintuigen. Door 
wat je ziet, wat je ruikt, wat je hoort neem je de gedachten 
die daarbij opkomen mee in je gebed. Een gebed van 
dankbaarheid bij de schoonheid van de natuur, een voorbede 
als je langs een verzorgingstehuis loopt. Je gaat heel
bewust je huis uit, laat de jachtigheid van de 
dagelijkse dingen even achter.

Wees over niets 

bezorgd, maar vraag 

God wat u nodig hebt en 

dank hem in al uw gebeden. 

Dan zal de vrede van God, die 

alle verstand te boven gaat, 

uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:6-7

THEMATHEMA
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op een toegankelijke manier aan te bieden aan de lezer. 

De belangrijkste doelgroep zijn de leden van de zoge-

heten ‘3G-kerken’ - GKv, NGK, CGK – maar eigenlijk kan 

iedere geïnteresseerde Bijbellezer ermee uit de voeten. 

De TU-Bezinningsreeks biedt een interessant inkijkje in 

het onderzoek van de TU en brengt de theologie écht 

dichtbij. Op dit moment probeert de hoofdredactie 

(bestaande uit William den Boer, Ad de Bruijne en Rob 

van Houwelingen) twee boeken per jaar uit te geven. 

De TU-Bezinningsreeks gaat in op actuele thema’s 

waarover op de universiteit wordt nagedacht. Zo zijn 

er delen verschenen over ‘Schriftgezag en de plek van 

de vrouw in de kerk’, ‘homoseksualiteit’ en ‘gerefor-

meerde hermeneutiek’. Het voorlaatste exemplaar 

was een terugblik op 75 jaar Vrijmaking. In de TU-

Bezinningsreeks komen dus steeds thema’s aan de 

orde die vandaag de dag het bestuderen waard zijn. 

V
roeger werden regelmatig brochures uitge-

geven door hoogleraren, naar aanleiding van 

lezingen of redes; sinds 2000 is de TU-Bezin-

ningsreeks hiervoor in de plaats gekomen. De reeks 

richt zich er specifiek op om theologische onderwerpen 

In de regel komen de onderwerpen van de TU-Bezin-

ningsreeks uit conferenties die op de Theologische 

Universiteit plaatsvinden, zodat een bundel ontstaat 

met bijdragen van diverse auteurs. Maar er zijn ook 

delen op eigen initiatief ontstaan, met één auteur. 

Terwijl aanvankelijk de thema’s vooral bij de TU zelf 

vandaan kwamen, werden later veel vaker thema’s 

gekozen vanwege de kerkelijke relevantie en/of de 

maatschappelijke actualiteit.

25 keer TU-Bezinnings reeks 
NIEUW DEEL

Kamper Kanttekeningen
Kamper Kanttekeningen is een 

bundel bijbelstudies waarin 

de Bijbel gelezen wordt op een 

betrokken manier. De insteek is 

dat het nieuwe deel, meer dan de 

voorgaande, een lage instapdrem-

pel heeft om voor een zo groot 

mogelijke lezersgroep interessant 

te zijn, mede doordat 22 auteurs 

iets van hun eigen vakgebied in-

brengen. Zo laat dit boek de core 

business van de Theologische 

Universiteit zien: het verbinden 

van Bijbel en leven! 

Nieuwsgierig? 
Kamper Kanttekeningen is voor de 

jubileumprijs van slechts €9,99 te 

bestellen bij de uitgever, Buijten & 

Schipperheijn in Amsterdam, of bij 

Weetwatjegelooft (www.wwjg.nl/

tub25) en te koop in de boekhandel. 

Eerdere delen van de TU-Bezinnings-

reeks zijn ook nog verkrijgbaar. 

De ‘TU-Bezinningsreeks’ is al ruim twintig jaar 
een begrip aan de Theologische Universiteit. 

Ieder boek in de reeks snijdt een nieuw 
theologisch of Bijbels onderwerp aan waar 

meerdere docenten, professoren en predikanten 
een bijdrage over leveren. Onlangs kwam het 

vijfentwintigste deel uit: reden voor een kleine 
terugblik. 

Tekst: Olaf Smidt

KAMPER 
KANTTEKENINGEN
BIJBELSE OVERWEGINGEN VANUIT DE 

THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT KAMPEN 

ROB VAN HOUWELINGEN (RED.)

KA
M

PER KA
N

TTEKEN
IN

G
EN

KAMPER KANTTEKENINGEN
De Theologische Universiteit Kampen wil Bijbel en leven 
verbinden. Dit boek bevat een scala aan voorbeelden van 
zulke verbindingen. Het is een bundeling van 30 bijbelse 
overwegingen, geschreven door 22 auteurs die allemaal aan 
de Kamper opleiding werken. Vanuit diverse perspectieven 
belichten zij zelfgekozen bijbelgedeelten en laten de rele-
vantie daarvan zien voor het christelijk leven van vandaag.
Zowel uitlegkundige als praktische vragen komen ter 
sprake. Waarom openbaart God zich soms in de stilte? 
Welke boodschap verkondigt het kaalgeschoren hoofd van 
de profeet Ezechiël? Ben ik een priester, hoe dat zo? Wat 
wil Jezus bereiken door niemand te veroordelen? Wie is een 
potentiële volhouder in het geloof en in het lijden? Hoe kun 
je als christen een gamechanger zijn?
In dit boek wordt de lezer meegenomen op een ontdek-
kingstocht door én met de Bijbel. Het gaat immers niet 
alleen om respectvol lezen, maar ook om verantwoord 
leven. Ieder hoofdstuk eindigt met enkele punten ter ver-
werking, bedoeld voor persoonlijke bijbelstudie en/of 
gezamenlijke bespreking. Daarmee is Kamper kanttekenin-
gen een gebruiksboek dat demonstreert hoe Bijbel en leven 
concreet te verbinden zijn.

ISBN 978-94-6369-135-2

“De TU verbindt Bijbel en 

leven, de Bezinningsreeks 

verbindt TU en kerkleden” 

Rob van Houwelingen
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Wat heeft theologie 
met stikstof te 
maken? 
De boer die worstelt met de problematiek van stikstof op zijn 
bedrijf. De leraar die worstelt met kwaad en verkeerd gedrag bij 
leerlingen. De dominee die moeilijke vragen krijgt over gender 
en seksuele identiteit. De econoom die zich afvraagt waar 
de grenzen liggen van het marktdenken. Wat heeft theologie 
daarmee te maken?  

Tekst: Roel Kuiper

 Meer connecties tussen
  accountancy en theologie
dan je zou verwachten
In september 2020 heeft de Theologische Kampen een team ‘voor bedrijven en samenleving’ 
ingesteld vanuit verschillende disciplines binnen de universiteit. Hiermee geeft de universiteit 
volop aandacht aan vragen en thema’s die in de samenleving spelen. Hier hoort ook advies 
aan bestuurders en ondernemers bij die behoefte hebben aan bezinning. In september 2020 
organiseerde het TU- team een university dinner, een diner voor ondernemers waar theologische 
thema’s behandeld worden. We nodigden ondernemers uit het netwerk van de universiteit uit. Een 
van de deelnemers was accountant Krijn de Lange. 

Tekst: Eline Akkerman    Beeld: Dick Vos

Had jij een beeld van wat de Theologische 

Universiteit Kampen bedrijven en 

organisaties te bieden heeft? 

‘Nee. Bij de interactie tussen TU en 

bedrijfsleven kon ik mij geen voorstelling 

maken. Wel was ik direct geïnteresseerd 

in het university dinner, want gevoels-

matig verwachtte ik dat daar een mooie 

wisselwerking kon ontstaan. Dit beeld 

is bij mij waarschijnlijk ontstaan mede 

doordat ik naast accountancy en econo-

mie ook een aantal jaren een opleiding 

hbo-theologie heb gevolgd. Op het eerste 

gezicht totaal verschillende opleidingen, 

maar er zijn toch meer connecties dan je 

zou verwachten. Niet voor niets dat on-

derzoek in het verleden heeft uitgewezen 

‘Waardevolle interactie 

tussen theologie en 

bedrijfsleven’

A
lles, is het antwoord. Theologie spreekt zich uit 

over vragen van de praktijk. In Kampen zien we 

dat ook steeds nadrukkelijker als onze opdracht. 

Deze ingewikkelde tijd vraagt daar om. We staan naast 

christenen met modder aan de laarzen en krijt aan hun 

vingers. Hun vragen zijn ook onze vragen. We beoefenen 

theologie voor kerk en samenleving. 

In dit nummer van TU Magazine vertellen Tirza van Laar 

en Wolter Huttinga over pedagogische verlegenheid bij 

christelijke leraren. Wat heeft de theologie te zeggen 

over situaties van kwaad en gebrokenheid in de klas? 

Wat is zonde, en wat genade? Tirza en Wolter hebben 

met veel leraren gesproken, met hen meegedacht en 

komen met een handreiking. Ze werken bij het Exper-

tisecentrum Onderwijs en Identiteit van de TU, dat is 

ingericht om theologie te verbinden met de context van 

het christelijk onderwijs. Ook het onderzoek van Berber 

Vreugdenhil, dat ook in dit nummer aan bod komt, is bij 

het Expertisecentrum ondergebracht.

Ook op andere terreinen komt deze verbinding tot 

stand. Sinds een jaar is prof. Henk Jochemsen werkzaam 

op de Lindeboomleerstoel voor medische ethiek. Vragen 

rond het levensbegin en levenseinde worden daar door-

dacht. Vorig jaar startte Loïs Oosterhof-van Bruggen als 

promovendus om een theologisch proefschrift te schrij-

ven over vragen rond gender. Via een verbinding met 

het Erasmus Instituut voor Theologie en Economie is dr. 

Joost Hengstmengel onlangs begonnen aan een studie 

over Abraham Kuypers ideeën over economie.

De theologie die we in Kampen op het oog hebben is 

naar buiten gericht. We confronteren ons met de wereld 

en haar vragen. Dat doen we omdat we geloven dat 

Christus kwam om de wereld te verlossen. Zijn reddings-

werk gaat over het hele leven, over onze samenleving, 

over politiek en economie, over ons dagelijks bestaan 

met al haar vragen. In dat spoor van Christus doen wij 

de Bijbel open en beoefenen we theologie voor kerk en 

samenleving. Dat geeft een rijke en brede context aan 

onze predikantenopleiding. Ook onze dominees moeten 

zich confronteren met de vragen van de praktijk. 

Vergeet ik nu niet de boer en stikstof? Die had ik 

nog even bewaard. Onlangs nam prof. Leen Hordijk 

afscheid als voorzitter van onze Raad van Toezicht. Hij 

is als Wageningse hoogleraar een autoriteit op het ge-

bied van milieuvraagstukken. Hij leidde een landelijke 

commissie die de politiek de weg hielp vinden in het 

vraagstuk rond de reductie van stikstof. Hij vroeg zelf 

om een bezinning op dit vraagstuk vanuit de theolo-

gie. Er kwam een webinar over het ‘stikstofdilemma’ 

met vertegenwoordigers uit de landbouw, de poli-

tiek en de TU Kampen. En zo heeft theologie ook met 

stikstof te maken.

Van het CvB

THEMATHEMA

THEMATHEMA
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Ons aanbod aan bedrijven en organisaties

dat in de beroepsgroep van accountants 

een onevenredig groot aandeel kerkelij-

ken aanwezig is.’

Waar zie jij die verbindingen tussen theo-

logie en accountancy?

‘Een belangrijke vraag die iedere accoun-

tant zich zou moeten stellen is: hoe sta 

je als mens in het leven? En dan ook: hoe 

sta je als accountant in je werk? Dat is 

een vraag die dieper gaat dan de ethische 

dilemma’s in de beroepsopleiding over 

wat wel en niet mag. Het gaat ook voorbij 

het al dan niet afvinken van checklists 

om te voldoen aan wet- en regelgeving 

en om het accountantsdossier te vullen. 

Een beetje accountant krijgt de checklist 

namelijk wel gevuld zodat het dossier 

afgerond en gesloten kan worden. 

Daarbij is de wet- en regelgeving in 

onze maatschappij te vaak niet effici-

ent en niet effectief. Hoe graag wij als 

maatschappij de werkelijkheid in regels 

zouden willen vastleggen, de praktijk is 

weerbarstig. Regelgeving slaat door en 

helaas te vaak de plank mis. De vraag is 

dan niet wat goed is of wat fout is – dat 

zijn vragen van de normethiek. Wanneer 

je de werkelijkheid op de juiste manier 

presenteert, dan kom je meestal wel goed 

uit. Ieder zijn eigen waarheid.

Wie ben ik als mens en als accountant? 

En dan los van de regels, wie help ik wel 

en wie niet? Een prostituee niet en een 

koeriersdienst wel? Voor de prostituee is 

haar activiteit haar enige manier om in 

haar levensonderhoud te kunnen voor-

zien. Het koeriersbedrijf volgt de wet- en 

regelgeving, maar mogelijk worden de 

medewerkers als moderne slaven uitge-

buit ten behoeve van winstmaximalisatie. 

Wat doe ik dan? Kan ik het mij financieel 

veroorloven? Wat is mijn verantwoorde-

lijkheid naar mijn bedrijf en collega’s? 

Volg ik mijn hart? Kan ik mijn klanten 

mijn visie opleggen in een samenleving 

waarin de wil van God niet meer dan een 

voetnoot is?

In mijn werk als accountant schakel 

ik voortdurend tussen de normethiek, 

de deugdethiek en gevolgethiek. De 

spelregels voor deze afweging staan niet 

in een boek, zijn geen onderdeel van het 

curriculum van de accountantsopleiding. 

Deze afweging moet uit het hart komen. 

Wie ben ik als accountant en meer nog, 

wie ben ik als mens? Op dit vlak zie ik 

mogelijkheden voor een waardevolle 

interactie tussen TU en bedrijfsleven.’

‘Wie ben ik als mens?’

‘In mijn werk als accountant schakel ik 

voortdurend tussen de normethiek, de 

deugdethiek en gevolgethiek’

n    Trainingen of workshops waarbij de 

betekenis van theologie voor be-

drijven en organisaties concreet en 

toepasbaar wordt gemaakt.  

n    Advies over bijvoorbeeld sociaal lei-

derschap, ethische dilemma’s, religie & 

recht, politiek, digitale samenleving of 

organisatiekunde.

n    Invulling teamdag voor management 

of personeel: Workshop aan het 

management of aan het personeel 

rondom zingevingsvragen in werk en 

carrière. Tegen aantrekkelijk tarief.

n    Aansluiten bij ons ondernemers-

netwerk. Je wordt 

uitgenodigd voor 

inspiratiesessies en 

reflectiebijeenkomsten 

en wordt betrokken bij 

ontwikkelingen van onze 

universiteit. 

n    Onderzoek naar relevante vragen 

vanuit bedrijven en maatschappelijke 

organisatie.

n    Stageplekken: wij laten onze studen-

ten graag in de praktijk ontdekken wat 

theologie en organisaties en bedrijven 

elkaar te bieden hebben.

n    Zinvolle vermogensbesteding: Aan 

de universiteit ligt altijd een aantal 

projecten te wachten die vanwege 

de kosten nu nog niet of gedeeltelijk 

uitgevoerd kunnen worden. Ze dragen 

in belangrijke mate bij aan de beoefe-

ning van gereformeerde theologie en 

het eigentijds vormgeven van onder-

wijs en onderzoek.

Team TU en bedrijfsleven. V.l.n.r.: Auke Dijkstra, Pim Boven,

Ad de Bruijne, Leon van den Broeke, Eline Akkerman

Aan de universiteiten ligt altijd een 
aantal projecten te wachten die 
vanwege de kosten nu nog niet of 
gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden:

Kerkrecht.nl 
Kerkrecht.nl heeft 18.000 unieke bezoekers per 

maand. Het is de wens van de huidige beheerder 

om het beschikbare kerkrecht in de database sterk 

uit te breiden en gebruiksvriendelijker te maken. 

Gevraagd € 22.000 eenmalig

Classroom
Met hybride onderwijs vullen we ons onderwijs nu 

op zo’n manier in dat er een gedeelte van de groep 

in de klas zit en een deel online aansluit (blended 

learning). Deze mogelijkheid willen we graag ver-

der ontwikkelen om ons aanbod zo goed mogelijk 

op de wens van de student af te stemmen.  Wilt 

u meer weten over onze mogelijkheden of een 

bijdrage leveren aan onze technische faciliteiten?

Gevraagd € 150,00 eenmalig

ONDERZOEKSPROJECT

Henk de Jong-leerstoel

Onderzoeker: Dr. Dirk van Keulen

De Theologische Universiteit Kampen 

maakt deel uit van de gereformeerde 

geloofstraditie in de meest brede zin 

van het woord. In haar theologisch 

onderzoek beoogt zij een bijdrage 

te leveren aan de gereformeerde 

theologiebeoefening. Daarmee wil zij 

ten dienste staan aan verschillende 

kerkelijke stromingen, in het bijzonder 

in Nederland, en wil zij tegelijkertijd een 

bijdrage leveren aan het geloofsgesprek 

met andere christelijke geloofstradities. 

Dr. Dirk van Keulen heeft zich in het 

bijzonder gespecialiseerd in de zorg 

voor gereformeerd theologisch erfgoed. 

Zijn onderzoek heeft zich in de loop 

der jaren geconcentreerd rond twee 

denkers uit de gereformeerde traditie 

die een blijvende plaats innemen onder 

die stemmen die eruit springen: Arnold 

Albert van Ruler (1908-1970) en Herman 

Bavinck (1854-1921). 

Gevraagd

€ 35.000 per jaar, gedurende 4 jaar

In de westerse samenleving wordt 

discriminatie principieel afgekeurd. 

Volgens de Bijbel maakt God zelf wel 

onderscheid tussen mensen en tus-

sen volken. In dit onderzoek worden 

antwoorden gezocht op de vraag hoe 

het universele en discriminerende van 

Gods liefde zich in de Bijbel tot elkaar 

verhouden.

Gevraagd

€ 55.000 per jaar, gedurende 4 jaar

Reeds ontvangen: € 28.000 per jaar

Nog benodigd: € 27.000 per jaar

ONLINE CURSUS

Verdiep je 
Bijbellezen
Veel christenen willen de Bijbel wel lezen, maar 

vinden het een moeilijk boek. Vaak begrijpen ze 

niet wat ze lezen of het raakt hen niet. Door aan 

deze cursus bij te dragen krijgen deelnemers de 

kans om de Bijbel te leren begrijpen en toe te 

passen op hun eigen leven. 

Ontwikkelkosten: € 5.000,-

Gewenste subsidie per deelnemer: € 100,-  (= totaal 

min. € 2000,- per jaar)

Zinvolle  vermogensbesteding

ONDERZOEKSPROJECT

Gereformeerd Theologisch erfgoed

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.
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‘Ik ben maar
 een dienaar

      van God’

Predikant Rorgers Henry Pianaro uit Brazilië 
over de uitdagingen van de coronapandemie

Op 19-20 april, organiseerde de Theologische 
Universiteit Kampen samen met Verre 
Naasten een tweedaagse online conferentie: 
Corona, Connection and the Cross, 
challenge to face the existential questions 
for the global church today. Tijdens deze 
conferentie, die gefinancierd werd door 
Stichting Pharus, reflecteerden theologen en 
andere betrokken christenen uit met name 
Afrika, India en Nederland op de existentiële 
uitdagingen van de coronapandemie.

Tekst: Eline Akkerman Beeld: Ruth de Jong

R
uim 80 deelnemers uit 20 verschillende landen gingen 

online in gesprek over vragen rondom corona en geloof. 

Rorgers Henry Pianaro uit Brazilië was een van de deelne-

mers. Een aantal jaar geleden volgde hij, dankzij het Studiefonds 

Kerkleiders, de Master of Intercultural Reformed Theology aan de 

TU Kampen. 

Waarom wilde je deelnemen aan deze conferentie? 

‘Ik voelde me vereerd toen ik de uitnodiging kreeg van dit belang-

rijke evenement. Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt. Want 

ik wil graag weten hoe broers en zussen van over de hele wereld 

omgaan met de uitdagingen in coronatijd. We kunnen veel van 

elkaar leren.’

Hoe ziet jouw leven als predikant in Brazilië er op dit moment uit? 

‘Ik ben nog steeds op zoek naar een goede manier. De crisis heeft 

zoveel impact op de manier waarop christenen hun geestelijk 

leven kunnen vormgeven. Als predikant en als kerk proberen 

we nieuwe activiteiten te ontwikkelen om toch aan God en aan 

elkaar verbonden te blijven. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk 

als geheel een centrale rol kan spelen in een wereld waar we 

zelf geen controle over de gebeurtenissen hebben. Dat zie ik als 

een kans. Daarom richt ik mij op het vormen van kleine net-

werkgroepen die op elkaar letten en zich verantwoordelijk voor 

elkaar voelen. Daarnaast onderzoek ik mogelijkheden om mijn 

gemeente te bedienen.’

Wat zijn je grootste uitdagingen tijdens deze coronaperiode? 

‘Het ‘normale’ leven lijkt op dit moment heel ver van ons ver-

wijderd. Ik probeer steeds te bedenken hoe we het evangelie 

kunnen belichamen en uitdragen in deze vreemde tijd. Hoe kan 

ik contact houden met mijn gemeente? Op welke manier kunnen 

ouderlingen mensen helpen? Hoe kan ik Bijbelstudie doen met 

mensen die volgeling van Jezus willen worden? 

Het zijn allemaal vragen die mij bezig houden. Tegelijk ben ik me 

ervan bewust dat ik niet alles zelf hoef te doen en dat ik maar 

een dienaar ben van God. God roept mij en ik volg hem. Dat is 

dan ook mijn houding als ik iemand troost die verdrietig is door 

het verliezen van een geliefde of in paniek door de onzekere 

omstandigheden waarin we nu zitten.’

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 Ponira, die dankzij Verre Naasten kunnen studeren.

“Vroeger was ik  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 
die van ons houdt en ons wil vergeven, Zijn 
genade is enorm!’

 Studiekosten: €1200 per jaar 

Sanju Sada
(27 jaar, India)

Ponira Cahayu 
(20 jaar, Indonesië)

Eenmalig geven? 
‘Scan de QR-code of kijk op 

www.studiefondskerkleiders.nl’  Persoonlijk investeren in lokale kerkelijke 
voorgangers van de toekomst? Het kan. 
Kijk op: www.studiefondskerkleiders.nl of neem 
contact op met Anja Mijnheer via: 038-427 04 12 
of a.mijnheer@verrenaasten.nl

Sponsor een student!

‘Als klein meisje heb ik Christus al leren 
kennen door mijn ouders die mij over Hem 
hebben verteld. Jezus Christus is mijn 
verlosser. God is dicht bij mij en ik heb mijn 
leven aan Hem gegeven, Hij beschermt mij. 
Toen ik ziek was heb ik meerdere malen 
verschillende artsen bezocht, maar niets 
hielp. Totdat ik samen met een vriend tot God 
ging in gebed. Hij heeft ons gebed verhoord! 
Het is belangrijk dat ook anderen God leren 
kennen. Het is mijn droom dat de kerk meer 
en meer groeit en na mijn studie wil ik als 
lerares kinderen over God vertellen!’

 Studiekosten: €1200 per jaar 

‘Ponira en anderen wachten nog op een 
sponsor, helpt u mee?’
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I
n zijn bachelor studeerde Mark al zowel Rechten 

als Theologie. ‘Ik weet niet anders, omdat ik vanaf 

het begin de twee studies heb gecombineerd.’ Ze-

ker nu de colleges online gevolgd worden ervaart 

Mark dat zijn studies goed te combineren zijn, aan-

gezien hij geen reistijd meer heeft. Toch heeft hij wel 

vanaf het begin strikte regels voor zichzelf gesteld: 

‘Met twee studies is er altijd iets te doen. Dus is het 

belangrijk om studietijd strak af te bakenen, zodat  

je ook vrije tijd overhoudt. Ik studeer niet in avonden 

en weekenden.’  

Het masterprogramma Identiteit, Ethiek en Samen-

leving heeft diverse raakvlakken met Rechten, zeker 

in de vakken Politieke Ethiek en Economische Ethiek, 

vertelt Mark. Inmiddels schrijft hij zijn masterscriptie 

over ethiek op de werkvloer.  

Stage op de Zuidas
Ondertussen begint de combinatie van studies ver-

rassende vruchten af te werpen. Mark liep stage bij 

ABN AMRO op de Zuidas in Amsterdam. Hij kreeg de 

opdracht om onderzoek te doen naar migrantenkerken, 

moskeeën en synagoges en daarbij in te gaan op de ver-

houding tussen de geloofsgemeenschappen en de bank. 

‘Het onderzoek was vooral vanuit juridisch perspectief: 

waar moet een bank op letten bij contact met een 

geloofsgemeenschap? Maar ook heb ik breder gekeken 

naar migrantenkerken: hoe veel zijn het er en hoe zijn 

ze ontstaan? Dit vooral met het oog op seculiere bank-

medewerkers: om te laten zien wat normaal is in zo’n 

kerk en waarin de migrantenkerken zich onderscheiden 

van de al gevestigde kerken.’ Onder begeleiding van 

Leon van den Broeke, hoogleraar Rechtstheologie en 

Kerkrecht, schreef Mark het boekje Geloofsgemeen-

schappen en banken. De relatie van banken met joodse 

en islamitische geloofsgemeenschappen en migranten-

kerken vanuit juridisch perspectief.

Theologie op de Zuidas
Mark Joosse leeft een ander leven dan de gemiddelde student in Kampen. Hij volgt 
namelijk twee masterprogramma’s tegelijk: de master Onderneming en Recht in Utrecht 
en de master Identiteit, Ethiek en Samenleving aan de Theologische Universiteit Kampen.  

Tekst: Laura Pasterkamp      

Marks boekje Geloofsgemeenschappen en banken werd 9 juni 

gepresenteerd samen met Jacob van der Tang (VU Amsterdam) die 

ook een boek uitbracht in het kader van een stageopdracht van 

ABN AMRO MeesPierson.   

Geloofsgemeenschappen en banken

THEMATHEMA

Ontdek de theoloog in jezelf
kijk op: www.tukampen.nl

Een studie Theologie, 
dan word je toch dominee?

TRUE OR FALSE?

Wil jij van betekenis zijn voor 
de wereld van morgen? 
Ontdek dan of een studie Theologie 
bij jou past.

Bezoek een open dag of 
vraag een meeloopdag aan
6 FEBRUARI |  23 APRIL |  
OPEN MASTERAVOND 26 MAART

Aanmelden via: 
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Tekst: Geranne Tamminga    Beeld: Mazur Travel

In de 3Lab-documentaire De jongens 

van de Broederweg volgt regisseur 

Michiel van der Kamp een jaar lang 

de studenten Simon, Ben en Martin. 

Documentaire

Heb je deze documentaire 

gemist? Terugkijken kan 

via NPO Start of scan de 

QR-code.

De broers staan in de spotlights.
Gewone vissers op het meer
moeten het nu toch gaan doen.

Langzaam gaan ze overstag
want de hele nacht nog niks gevangen
natuurlijk wel hun best gedaan
maar de omstandigheden 
en hun uitrusting
dit jaar, deze tijd?
Niet ideaal.

Kijk daar,
daar staat een man.
Beste stuurman staat aan wal.
‘Ga maar, gooi je net maar uit.’

In het schijnsel van de lampen
valt de man soms even weg
hijsen, hijsen, zal het houden?
kan ons kleine schip dit aan? 

In het vroege morgenlicht
wordt verwondering gevangen.

‘Kom maar broeder, mee op weg
met die vangst vertrouw ik Hem.’

Simon en Andreas 


