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Gods nabijheid
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw stof, die vertroosten mij. 
Psalm 23:4

Tekst: ds. A. van der Stoep

We staan op het punt de jaargrens over te gaan. We 
blikken terug en we kijken vooruit. Wat of wie geeft 
ons vertrouwen? Zou Hij het niet zijn Die ons verzekert 
van Zijn nabijheid?

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Hoe kijken we erop 
terug? Dankbaar of met gemengde gevoelens? In 
elk geval, als je kijkt naar de dingen die onze wereld 
tekenden, was er veel wat niet vrolijk stemde. 

Door de diepte
De oorlog in Oekraïne begon en woedt nog altijd 
voort. Het nieuws werd bepaald door vele crises. Er 
zijn problemen rond energie, vluchtelingen, stikstof 
en klimaat, om maar wat te noemen. U weet zelf 
wel wat er allemaal gepasseerd is aan moeite en 
zorg, aan wat er speelt aan angst en onzekerheid, 
niet het minst ook in uw eigen leven. Voor velen 
was het geen gemakkelijk jaar.
Het stelt ons de vraag hoe het eigenlijk zit met ons 
vertrouwen op God. Nee, de Bijbel zegt nergens dat 
een christen nooit bang mag zijn. Angst is een emo-
tie die bij het mens-zijn hoort en die ook nuttig en 
nodig is. Maar het is wel de vraag hoe je ermee om- 
gaat, want je kunt er ook in ten onder gaan.

Daarom is het goed om te luisteren naar Psalm 23. 
David, de dichter, geeft hoog op van de Herder. 
Want dicht bij Hem ís het goed en gá je goed. Maar 
David geeft ook eerlijk aan: hoe goed het leven met 
de Heere ook is, er zijn niet alleen maar grazige 
weiden en stille wateren. Nee, soms voert de weg 
ook door ruig en onherbergzaam terrein, langs die-
pe ravijnen en over gladde paden. Het gaat door de 
diepte heen van het dal vol schaduw van de dood. 
Er is geen schaap dat niet ook dit soort wegen in 
zijn leven tegenkomt. 

Geen angst 
Toch zegt David: al moet ik daardoorheen, ik zou 
geen kwaad vrezen. Het geheim is dat David zijn 
Herder kent. Opvallend, tot nu toe sprak David in 
deze psalm óver de Heere, nu spreekt hij tót Hem. 
Dat is leerzaam. Wat je in het dal het meest helpt, is 
niet spreken óver de Heere, maar tót de Heere. Dat 
je je nood tot Hem uitroept. En ook door je hand op 
Zijn belofte te leggen en je vertrouwen in Hem uit te 

spreken. Dat is precies wat David doet. Dat U met 
mij bent, dat hebt U toch Zelf beloofd? En U hebt 
het eerder toch ook waargemaakt? Laat wel duide-
lijk zijn: het komt daarbij allereerst aan op het ge- 
loof, niet op de ervaring van het moment. Geloven 
gaat nogal eens tegen de ervaring in, maar is wel een 
zeker weten.
Op grond waarvan weet een christen dat zo zeker? 
Nu, vooral omdat God Zich aan ons laat kennen in 
Degene Die genoemd wordt ‘Immanuël’, God met 
ons. Het achterliggende kerstfeest heeft dat toch 
haarscherp duidelijk gemaakt? Jezus kwam op aarde 
en ook Hij is uiteindelijk door dat dal vol schaduw 
van de dood heen gegaan, in Gethsémané, op 
Golgotha. Kon het nog donkerder zijn dan op het 
moment dat Hij uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waar-
om hebt U Mij verlaten?’ Maar zelfs dan spreekt Hij 
Zijn vertrouwen in Zijn Vader uit. 

Moed en troost
Zou een schaap van deze goede Herder dan niet in 
een vast vertrouwen met David kunnen instemmen: 
U bent met mij? Jawel, en daarom vrees ik geen 
kwaad. Als ik dat donkere dal ín moet en dóór moet 
en het kwaad aan alle kanten zie dreigen, dan weet 
ik: U bent dicht bij me. U beschermt mij. U zult me 
voor het kwaad bewaren of me erín bewaren. Zou 
een christen die dat weet, dan niet moedig zijn weg 
mogen gaan? 
Dat geeft moed en troost. Daarvoor gebruikt de 
Herder Zijn stok ter bescherming en Zijn staf ter 
onderwijzing. Daardoor weet het schaap dat de 
Herder dichtbij is, ook als het Hem door het donker 
niet goed kan zien. Dan kan het vol vertrouwen zijn 
weg vervolgen, achter de Herder aan. Ook op de 
jaargrens van 2022 naar 2023. Het schaap hoeft niet 
bang te zijn. De Herder was er in het afgelopen jaar, 
Hij zal er in het nieuwe jaar ook zijn. U bent met mij. 
Zo waar de Herder een Naam heeft: Jezus, Imma-
nuël. Ik ben erbij. ■

Ds. A. van der Stoep 
is predikant van de 
hervormde gemeente 
te Wapenveld.

De Herder was er in het 
afgelopen jaar, Hij zal er 

in het nieuwe jaar ook zijn

Omzien naar 2022 - Meditatie

De Waarheidsvriend  27 december 2022 3



Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. De naam  
‘Oekraïne’ roept inmiddels een wereld van leed naar boven. 

Omzien naar 2022



»

Tekst: P.J. Vergunst

Psalm 119, ik lees hierin zowel over het doen van gerechtigheid als over de ervaring van onderdruk-
king. Het drijft de dichter tot het gebed: ‘Leer mij Uw verordeningen.’ Veel wat in 2022 gebeurde, 
zien we in deze woorden weerspiegeld.

Aan het einde van het jaar 2022

Crises zonder God

Van ontzetting over de oorlog in een Oost-
Europees land tot een vorm van gewenning, 
hoe erg dit laatste ook is. Dat gebeurde er 

sinds Rusland na een periode van opbouw van de 
troepen op 24 februari Oekraïne binnenviel. Ge- 
sprek van de dag, dat was het optreden van Poetin 
in het voorjaar zeker, omdat een onvoorspelbare 
wereldmacht een grootschalige oorlog begint, om- 
dat Oekraïne relatief dicht bij ons land ligt. Met de 
omschrijving van nieuws heeft dit natuurlijk te 
maken, waarbij niet alleen de ernst van een feit 
meespeelt, maar ook de impact op de ontvanger 
van de berichten.
Het maakte dat onze Rijksoverheid vaak deze vragen 
ontving: ‘Zijn er in Nederland openbare schuilkel-
ders? Hoe kan ik mezelf beschermen bij een kern-
ramp?’ Niemand had voorzien dat decennia na het 
einde van de Koude Oorlog dreiging niet ver weg is, 
ons op welvaart en een zekere luxe gebouwde leven 
zomaar omvallen kan. Het maakte dat we dieper 
zien gingen dat de apostel Johannes niet somber 
maar realistisch is, als hij schrijft: ‘Wij weten (...) dat 
de hele wereld in het boze ligt.’ De praktijk is dat: ‘in 
het boze’, waarbij de Kanttekeningen bij de Staten-
vertaling opmerken: ‘in de zonde en onder het ge- 
weld van de duivel’.

Ons geweten
Tegelijk, ook oorlog went, als het jou niet direct meer 
aangaat. Daarom blijven de beelden uit Oekraïne  
zo nodig, aangrijpende foto’s van soldaten in loop- 
graven die tonen hoe God het leven níet bedoeld 
heeft, foto’s van kapotgeschoten wijken en van kwets-
bare levens in de sneeuw en de kou. Journalisten 
raken aan ons geweten, zeker als ze als christen het 
leven in het licht van het Koninkrijk duiden.
De naam ‘Oekraïne’ roept inmiddels een wereld van 
leed naar boven. Aangrijpend dat dit evenzeer geldt 
als Afghanistan genoemd wordt of Nigeria, Jemen of 
Syrië, of Ethiopië als een Afrikaans land dat door 
conflicten verscheurd wordt en dat met andere 
regio’s enorm lijdt onder de klimaatverandering. 

Beangstigend is tevens dat een wereldleider als de 
Chinees Xi Jinping bepaalde dat religieuze boeken 
als de Bijbel alleen getolereerd worden als ze dienen 
tot meerdere glorie van hemzelf.

Internationale veiligheid
Internationale onderzoeken uit 2022 hebben ons 
geleerd dat de mensheid een nieuw tijdperk vol risi-
co’s ‘binnen gestruikeld’ is. Het instituut voor vre-
desonderzoek, in Stockholm gevestigd, verwoordde 
dat crises rond veiligheid en klimaat elkaar verster-
ken. Het gevecht in Oekraïne maakte dat de interna-
tionale veiligheid sterk afgenomen is. Grote hitte en 
weinig regen betekenen slechte oogsten en hoge 
prijzen, en de volgende schakels aan deze ketting 
heten honger en armoede. Wie deze beangstigende 
spiraal tot zich door laat dringen, kán niet (als ooit 
een rijke man in de gelijkenis van Jezus, aan wiens 
poort de bedelaar Lazarus zat) voort blijven leven in 
de bubbel van eigen comfort en schijnzekerheid. 
Bekering raakt heel ons leven.
Welke reflex zagen we in 2022 echter in de wereld, 
bij degenen die leidinggeven? Niet initiatieven tot 
meer onderlinge samenwerking, maar tot... bewape-
ning. In geen jaar als het huidige is er zoveel in de 
wapenindustrie geïnvesteerd. Hoe voelt het als 
China, Rusland en Iran in het rijtje staan van landen 
die hierin vooropgaan? Ik las ergens dat in de wapen- 
industrie dit jaar 2000 miljard euro omging.

Koningin Elizabeth
Waarin onderscheiden deze en andere studies naar 
veiligheid zich van Psalm 119 (ik beperk me even tot 
de verzen 121-128)? Dat in de nood van het leven, 
dat in de immens complexe verhoudingen wereld-
wijd, onze Schepper áfwezig is. Het maakt als eerste 
dat ik hier de Britse koningin Elizabeth noem, op 8 
september overleden. Vijf weken voor haar sterven 
liet ze de anglicaanse bisschoppen weten dat onze 
tijd grote behoefte heeft aan de liefde van God, in 
woord en daad. ‘Gedurende mijn leven zijn de 
boodschap en het onderwijs van Christus mijn gids 
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geweest en daarin vind ik hoop. Het is mijn oprech-
te gebed dat u gesteund zult blijven worden door uw 
geloof in tijden van beproeving en bemoedigd door 
hoop in tijden van wanhoop.’ Indrukwekkend, zon-
der meer, woorden om aan het einde van het jaar te 
delen. Het zijn niet de wapens die jouw positie ver-
sterken, maar het is wat Spreuken 20 zegt: ‘Goeder-
tierenheid en trouw beschermen een koning, en 
door goedertierenheid versterkt hij zijn troon.’
Behalve naar de Britse Queen luisteren we naar 
Psalm 119, waar de dichter ten einde raad gekomen 
is, als menselijk inzicht niet meer voldoet: ‘Het is tijd 
voor de Heere om te handelen, want zij hebben Uw 
wet verbroken.’ Hier vinden we het beroep op God, 
de Almachtige, hier vinden we rust in Zijn regering 
en bescherming.

Profeten en psalmen
Profeten en psalmisten onder Israël doen, te midden 
van de dreiging van de machten, ondertussen een 
voortdurende oproep om God te eren. In het gebed 
om Zijn geboden te leren en te onderhouden is dit de 
roeping van de kerk vandaag. Zó eren we Hem, elke 
week zeven dagen. ‘Uw wet heb ik lief, meer dan goud, 
dan zuiver goud.’ Met Psalm 50 zingen we het zo:
Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid,
voldoe aan uw geloften, Hem gewijd.
Dan zult u, als het onheil u omringt,
wanneer de angst u in de engte dringt,
Mij roepen en Ik zal het al doen keren.
Ik geef u ruimte en u zult Mij eren.

In de verkondiging van Hem ligt houvast, ruimte, 
toekomst én ook waarschuwing, omdat de nodiging 
tot Zijn heil nooit vrijblijvend is. De profeet Jeremia 
zegt in hoofdstuk 13: ‘Geef eer aan de Heere, uw 
God, voordat Hij het duister maakt, en voordat in de 
schemering uw voeten zich stoten aan de bergen.’ 
Dat betekent, ook aan het einde van een jaar, voor 
Hem schuld belijden en breken met alles wat we 
meer dan Hem eer bewijzen.

Ziekten en zonden
Hem eren we vandaag in de erkenning dat Zijn hand 
de coronapandemie gestopt heeft – al lijden velen 
nog altijd minder óf meer aan de gevolgen ervan. ‘Ik 
zal ziekte uit uw midden doen wijken.’ (Ex.23:25) Dat 
is Zijn hand. Hem eren we in de erkenning dat Zijn 
gemeente op zondag samenkomen kan. Zoals ooit 
Israël genezing vond in het zien op de koperen slang, 

zo mag vandaag de Zoon des mensen verhoogd wor-
den als Degene die onze ziekten gedragen heeft, Die 
onze zonden verzoent. In vergelijking met Hem is Xi 
Jinping een stofje op de weegschaal, en het geldt zelfs 
voor koningin Elizabeth, al volgden 4 miljard mensen 
haar uitvaart.
Waar wordt de Heiland meer verhoogd dan in de ver-
kondiging van het Evangelie, als Hij op de lofzang 
van de gemeente troont? Die verkondiging had in 
2022 ook onder ons plaats en we danken de Heere 
voor ambtsdragers als Zijn geschenk aan de gemeen-
te. We brengen op deze plaats in herinnering de die-
naars van het Woord die dit jaar afgelost werden van 
hun aardse post. In dankbaarheid memoreren we 
hun dienst:
- ds. E.J. Bos, overleden op 3 maart (77 jaar);
- dr. G. Schaap, overleden op 4 mei (73 jaar);
- ds. A. van Herk, overleden op 15 juni (78 jaar);
- ds. P. Kolijn, overleden op 24 juni (92 jaar);
- ds. G.J. van Beusekom, overleden op 28 september 

(73 jaar);
- ds. G. Biesbroek, overleden op 1 november 
 (95 jaar);
- ds. B.M. Meijndert, overleden op 26 november 
 (92 jaar).
We denken hierbij ook aan dr. ir. J. van der Graaf, op 
14 oktober op 85-jarige leeftijd overleden. Betrokken 
bij het werk van de Gereformeerde Bond was hij tien-
tallen jaren, uit liefde tot de kerk en haar belijdenis. 
Ook voor hem bleef aan de avond van het leven, van 
zorg en strijden moe, het verlangen over Hem een 
hoger, reiner loflied toe te brengen.

Buiten kerk en moskee
De laatste dagen van het jaar brengen ons tot ver-
ootmoediging, tot inkeer – wat overigens niet het-
zelfde is als somberheid. We buigen ons hoofd als 
2022 aantoonde dat ‘ontkerkelijking in Nederland 
niet te stuiten lijkt’, als het rapport van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau ‘Buiten kerk en moskee’ dit 
voorjaar verwoordde dat atheïsten en agnosten een 
duidelijke meerderheid vormen onder onze bevol-
king. Nederland als koploper in de ranking van god-
loosheid. Het christendom kan over zijn betekenis 
in de maatschappij vooral spreken in termen van 
het verleden. Op de spanning die dit geeft met 
orthodoxe gelovigen (christen en moslim), gaan we 
nu niet in. Ondertussen is het een aangrijpende 
werkelijkheid dat de mensen in mijn straat, in ons 
land, in hun eigen leven naar betekenis moeten zoe-
ken, naar vastheid en toekomst.
Gods kinderen echter vinden hun perspectief niet 
in heden of verleden, niet in aantallen van de vijand 
of invloed van de kerk, maar in de hoop. Zoals het 
Joodse volk de Messias verwacht en ondanks eeu-
wenlang lijden naar de toekomst leeft, wegen ze het 
actuele lijden af tegen de komende heerlijkheid. 
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ ■

P.J. Vergunst 
is hoofdredacteur 
van De Waarheids-
vriend. 

De mensheid is een 
nieuw tijdperk vol risico’s 

‘binnen gestruikeld’
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Column

Dr. A. de Muynck 
is hoogleraar Chris-
telijke pedagogiek 
aan de Theologi-
sche Universiteit 
Apeldoorn en lector 
aan Driestar-Educa-
tief te Gouda.

Een mens is 
niet zozeer 
uniek doordat 
hij sterfelijk is, 
maar omdat 
hij geboren 
wordt en iets 
nieuws in deze 
wereld brengt 

Deze laatste column schrijf ik met hen in gedachten die 
zwanger het nieuwe jaar ingaan. Niet toevallig natuurlijk: 
onze dochter en haar man zijn in blijde verwachting. Het 

woord ‘zwanger’ is verwant aan oude woorden die iets uitdruk-
ken als ‘vervuld zijn van’ of ‘zwaar zijn van’. Veelbetekenend. Het 
kindje vult veel fysieke en mentale ruimte. Maar al is op de echo’s 
het geslacht of zelfs de vorm van de neus al te zien geweest, toch 
is het nog onbekend. Wat gaat dit kindje voor nieuws brengen? 

De Joodse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) gebruikt het be- 
grip ‘nataliteit’ om een kern van het menszijn aan te geven. Een 
mens is niet zozeer uniek doordat hij sterfelijk is, maar omdat hij 
geboren wordt en iets nieuws in deze wereld brengt. Die uniciteit 
is krachtig, omdat geen mens er ooit eerder is geweest en er 
nooit een identiek mens zal zijn. Spannend dus hoe dit nieuwe 
leven verschil gaat maken.
De notie van het verbond geeft aan ‘nataliteit’ een bijzondere 
lading. Een mens onder Gods belofte draagt iets bij zich dat niet 
door DNA bepaalde zaken te vangen is. God belooft vanuit de 
hoge heil en zegen waar het kind, waar de mens niet zelf om 
vraagt. Dat Woord klinkt tegen beter weten in. De huidige en 
voorgaande generaties zijn immers niet in staat om de belofte 
van God op waarde te schatten. Zij maken er doorgaans, getuige 
de Schrift, een rommeltje van. Dat geldt niet alleen oudtesta-
mentisch Israël, waar Psalm 78 en Psalm 106 zo pessimistisch 
over spreken. Het geldt ook de christelijke kerk, die er na twintig 
eeuwen verscheurd en geschonden bij ligt.

In die situatie verwachten ouders, grootouders en geliefden om 
hen heen nieuw leven. De aanvechting is dichtbij. Nieuw leven is 
kwetsbaar. Het kan te lijden hebben van voorgaande generaties. 
Het staat open voor ziekte en ongemak, voor verstoringen in rela-
ties. We hebben het niet in de hand.
Toch is er reden voor vreugde. De ongekend blijde boodschap is 
dat God Zelf iets nieuws wil beginnen. Dat deed Hij na de zond-
vloed en na de ballingschap. Dat deed Hij in Christus, omdat Hij 
vervuld is met ontferming (Luk.1:72). Dat doet hij door de gene-
raties heen (Ps.78:6). Laten daarom alle zwangeren met grote 
verwachting het nieuwe jaar ingaan. 

De redactie dankt dr. Bram de Muynck hartelijk voor alle columns 
die hij de afgelopen twee jaar schreef.

Verwachting 
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Omzien naar 2022

Snel maakte ik mijn man wakker. We wisten dat 
het een keer zou kunnen komen. We wonen 
immers in Oekraïne, waar het in het oosten al 

acht jaar oorlog was. Oekraïne, dat als bufferzone ligt 
tussen Rusland en Europa. De ambassade had ons al 
weken van tevoren gewaarschuwd om het land te 
verlaten of te blijven op eigen risico. We hadden onze 
koffers wel klaargezet. Mannen tot en met zestig jaar 
mochten het land niet meer verlaten. We besloten 
om te blijven totdat we zeker zouden weten wat we 
moesten doen. 

Naar Hongarije
Toen mijn schoonzus vanuit haar schuilkelder belde 
en zei dat ik moest gaan, zag ik dat als een teken. 
Vlak daarna werd ik gevraagd om een gezin met 
kleine kinderen te evacueren. We besloten om onze 
kinderen ook mee te nemen. Ik ben naar vrienden 
in Hongarije gegaan. Heel emotioneel en zwaar was 
het om mijn man en oudste dochter achter te laten, 
niet wetend wanneer we elkaar weer zouden zien. 

Maar God had ook nu een plan. De grote stroom 
hulp die vanuit Nederland op gang kwam, en de 
vluchtelingenstroom die op zoek was naar een plek-
je in Nederland moesten gecoördineerd worden. Ik 
zat daar op de juiste plek, net voor de grens met 
Oekraïne. Alle douanedocumenten die busjes en 
vrachtwagens nodig hadden, kon ik in orde maken. 
Ondertussen coördineerde mijn man in Oekraïne 
de opvang van honderden vluchtelingen en ging de 
oorlog in de alle hevigheid door. Onze provincie is 
maar één keer geraakt door een raket. 

Veel Oekraïense soldaten appen naar huis met de vraag om te bidden voor hen

De oorlog is begonnen

Tekst: Dianne Bernyk

Sinds ik in 1995 voor het eerst in Oekraïne kwam, is 2022 
het zwaarste jaar hier. Op 24 februari werd ik ’s ochtends 
vroeg wakker en ik kon niet meer in slaap komen. Ik pakte 
mijn mobiel en het eerste berichtje dat ik las: ‘De oorlog is 
begonnen.’ 

Geleid naar een leven in Oekraïne
In 1995 kwam Dianne Bernyk voor het eerst in Oekraïne. Het maakte 
diepe indruk op haar, vooral de cultuur en de oprechte levenswandel van 
de christenen, zo kort na hun tijd van vervolging in de jaren negentig. ‘In 
het zomerkinderkamp zag ik ook de nood van de weeskinderen. De wens 
ontstond om na mijn studie SPH voor langere tijd naar Oekraïne te gaan. 
Ik had een contract van twee jaar en werkte in verschillende kinder- 
tehuizen in ziekenhuizen met afgestane weeskinderen.’ 

Petro
‘Ik had daarna plannen voor een bijbelschool, maar God leidde het 
anders. In die twee jaar was ik bevriend geraakt met een groot gezin. En 
de oudste jongen, Petro, bleek al een tijdje te worstelen met de vraag of 
hij wel zou moeten trouwen met een buitenlandse... Ik was ook aan het 
denken gezet over onze goede vriendschap. Na drie dagen vasten en bid-
den wist hij het zeker. De liefde is sterk en overwint grenzen en culturen. 

Zo werd mijn leven geleid naar een leven in Oekraïne. Ook mijn man 
Petro heeft hart voor zijn volk en oog voor eenieder in nood. We beslo-
ten om samen hier te dienen. Dit mogen we al 21 jaar samen doen. We 
hebben drie kinderen. Zij groeiden op in een gezin waarin het vanzelf-
sprekend is dat er mensen letterlijk aankloppen om hulp. De oudste 
dochter heeft na het EH-basisjaar in Nederland besloten om ons team 
te versterken. We hebben veel beleefd in deze afgelopen twintig jaar 
dat we werken voor de stichting Hart en Handen voor Oekraïne (voor 
meer info, zie h2oek.com). We hebben velen in armoede mogen helpen, 
veranderingen in levens van mensen gezien.’

Leven van giften
‘Er waren ook moeilijkheden. Zo is het leven in afhankelijkheid van gif-
ten van anderen soms moeilijk. Maar we mogen gelukkig getuigen van 
honderden voorbeelden waarin God altijd voor ons zorgde. Zo hadden 
we een keer ’s winters een hoge gasrekening en we wisten niet hoe we 
die op dat moment moesten betalen. Totdat een vriendin belde en zei: 
‘Ik heb net een bedrag voor jullie overgemaakt.’ Dat bleek precies het 
nodige bedrag te zijn.’ 

Gezondheidszorg
‘De gezondheidszorg is in Oekraïne heel anders. Ziekenhuizen zijn primi-
tief en onhygiënisch. Maar steeds konden we terecht in Nederland. Zo 
ben ik ooit met een ambulancevliegtuig opgehaald tijdens mijn zwanger-
schap, omdat er in het ziekenhuis geen couveuse beschikbaar was voor 
een baby van 28 weken... 
Moeilijk was het ook, toen ik zeven jaar geleden de ziekte multiple scle-
rose bleek te hebben. Ik geloof dat God niet meer te dragen geeft dan ik 
aankan. Al heb ik dit jaar voor het eerste gedacht: ‘Heere, ik wil zo graag 
nu gezond zijn en me voor 200 procent in kunnen zetten voor Oekraïne 
in oorlog.’ God geeft vrede om te accepteren en kracht om door te gaan. 
Nog steeds mag alle hulp via mijn contacten in Nederland verlopen, ook 
al regel ik dat soms liggend op de bank, omdat mijn benen weer even 
niet willen meewerken. Zo mag ik weten dat ik hier op mijn plek ben 
geplaatst met een doel. Zelfs met mijn fysieke tekortkomingen mag ik 
dienen. Zo zou ik een boek kunnen schrijven over de afgelopen twintig 
jaar. Maar de rode draad zal Gods leiding en zorg zijn.’ 
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De prijs van de 
oorlog in Oekra-
ine is hoog en de 
vijand is wreed. 
‘De Psalmen lees 
je in oorlogstijd 
anders en hebben 
grotere betekenis 
gekregen.’ 

Toen de hoeveelheid hulpgoederen minder werd, 
gingen we weer naar huis. Wat waren we blij om als 
gezin weer bij elkaar te zijn! In oorlogstijd besef je 
dat je gezin het dierbaarste is. Heel veel dingen zijn 
ineens niet meer belangrijk. 

Mobilisatie
Sinds juni wordt mijn man opgeroepen vanwege de 
mobilisatie. Hij heeft in dienst gezeten en was door 
de medische commissie al goedgekeurd, ondanks 
zijn rugklachten. Dit was voor ons gezin heel span-
nend. We wilden niet dat mijn man en hun vader 
voor maanden zou moeten dienen ergens in een 

crisisgebied. God gaf echter op een bijzondere wijze 
een ontmoeting met de kolonel op het legerkantoor 
en Petro kreeg een maand uitstel. Sindsdien heeft 
hij een goede relatie gekregen met deze kolonel. Hij 
is geïnteresseerd in wat Petro doet en op grond van 
al zijn vrijwilligerswerk voor het land krijgt hij elke 
maand opnieuw een maand uitstel. 
Voor de kinderen is het ook niet eenvoudig. Ze heb-
ben een aantal maanden hun slaapkamers afgestaan 
aan vluchtelingen. Ze hadden vanwege corona bijna 
geen school gehad, maar nu door de oorlog ook bijna 
niet. Als er luchtalarm is, zitten ze uren in de gangen. 
Daar zitten de kinderen met hun telefoon in hun han-
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In het weekend lees ik op mijn 
gemak de achtergrondartikelen 
in het RDMagazine.

De een leest graag persoonlijke 
verhalen, de ander zoekt verdieping 
bij het nieuws. Maar allemaal hebben 
we behoefte aan zicht op het 
Bijbelse perspectief in ons bestaan.  

RD, de krant voor het hele verhaal.  

Jan Willem | Melkveehouder

Het RD is er ook voor jou.
Ga naar rd.nl/
waarheidsvriendKijk op www.friedensstimme.nl

Met uw hulp ondersteunt Friedensstimme 
120 evangelisten. In Rusland, Centraal-Azië en 
de Kaukasus. Uw steun maakt Levensgroot verschil!

Helpt en bidt u mee?

Rusland heeft het 
Evangelie nodig. 
Juist nu!

ondersteunt Russische evangelisten

Hulp aan Joodse mensen
in Oekraïne en Wit-Rusland

OEKRAÏNE...
GEEN STROOM IN

DIRECT HELPEN: IBAN NL54 RABO 0362 4394 86

voor meer info: roechama.nl

Dat betekent:
-  geen warmte
-  geen licht
-  geen water
-  geen warm voedsel
-  geen internet enz.

Help de mensen met:
-  generatoren
-  openhaardhout
-  zaklampen
-  thermoskannen
-  warme kleding, 
   dekens enz.

Solliciteer direct!

Hupra zoekt ICT-held

Gerust aan het werk
als ICT-consultant

Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn (nieuw)

Psychologische hulp voor kinderen en volwassenen
Brouwer Psychologen geeft hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen 
bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Dat doen we vanuit onze 
christelijke identiteit, al ruim 30 jaar. Wij bieden o.a.:

• behandeling en begeleiding    • psychologisch onderzoek

Dit doen we ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk op www.brouwerpsychologen.nl. Of bel 0180 – 426955



Dianne Bernyk-van 
der Lingen 
woont in Velyki Luch-
ky in West-Oekraïne 
en is hulpverlener 
namens de stichting 
Hart en Handen voor 
Oekraïne.

den. Soms raakt er een aantal kinderen door slechte 
nieuwsberichten in paniek. We proberen onze twee 
soms op te halen, omdat het thuis rustiger is. 

De strijd is zwaar
Petro gaat vaak met hulpgoederen naar het Oosten. 
Hij ziet met eigen ogen hoe groot de verwoesting is. 
Hij hoort de verhalen van mensen die zulke verschrik-
kelijke dingen hebben meegemaakt. De onmenselijke 
wreedheid van de Russen raakt ons steeds weer. En 
dan, denk je soms: hoe lang nog zoveel leed en pijn? 
Wat er gebeurt, is zo onrechtvaardig. 
Voor de toekomst vertrouwen we niet op het zo moe-
dige Oekraïense leger, al zien we de zegeningen van 
overwinningen en het bevrijden van steden en dor-
pen. De strijd is zwaar en veel soldaten appen naar 
huis met de vraag om te bidden voor hen. Er gebeu-
ren veel wonderen, daar getuigen soldaten van. Maar 
de prijs van de oorlog is hoog en de vijand is wreed. 

Kerken
Nu de vele raketten de elektriciteitscentrales geraakt 
hebben, zit een groot deel van Oekraïne zonder licht, 
water en warmte. De rest van het land zit zo’n acht 
uur per dag zonder. Dat betekent dat er een zware 
winter voor ons ligt. We proberen vooral kerken te 
voorzien van generatoren, omdat dat een ontmoe-
tingsplek is voor veel mensen. Het is bemoedigend 
om te horen dat door de humanitaire hulpverlening 
kerken vol zitten met mensen die voor de oorlog 
nooit kwamen. Nu zijn mensen op zoek naar ant-
woorden en hoop en naar een luisterend oor. 
Onze oudste is ook mee geweest naar de crisisgebie-

den. Ze hoorde meisjes van haar leeftijd vertellen 
over honger, verlies van dierbaren, verwondingen 
en zelfs verkrachtingen. Ze zei huilend tegen me:  
‘Ik word dan zo boos en verdrietig en denk dan: hoe 
kunnen zij verder leven?’ Hoe kan een mens dit ver-
werken, zonder God persoonlijk nog te kennen?

Toekomst
Voor de toekomst kunnen we alleen vertrouwen op 
God, de Heerser over deze aarde, de God Die ons 
nabij is in nood en pijn. Hij is de God van beloftes, 
de God, Die recht zal doen. Het Oekraïense volk 
moet veel lijden en wij lijden mee. Deze tijd roept 
ook zo verschillende emoties op. Soms voel je wan-
hoop en hoop, verdriet en boosheid tegelijk. Ook 
psychisch en lichamelijk vergt het werk veel. Steeds 
zoeken we hulp bij God in het gebed. En de Psalmen 
lees je nu in oorlogstijd anders en hebben grotere 
betekenis gekregen. David wist wat het was om te 
vechten tegen een vijand, tegen Goliath en tegen 
legers. David wilde ook rechtvaardigheid. David bad 
ook om bescherming. 

Samen met Jezus, geboren uit de stam van David, 
kunnen we verder en blijven we hoop houden. We 
mogen kracht krijgen om de vluchtelingen, om 
mensen in de frontgebieden te helpen en te bemoe-
digen, zoveel we kunnen. Deze oorlog kan nog lang 
duren, en zelfs daarna zullen het lange en moeilijke 
jaren van wederopbouw en verwerking zijn voor 
Oekraïne... Wetend dat ons hart en werk hier ligt, 
zullen we doorgaan, met Gods kracht. Met daarbij 
ook de hulp en steun uit Nederland. ■

Gastvrij voor vluchtelingen
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en we hoorden van de vluchtelin-
genstroom die op gang kwam, hoefden we niet lang na te denken. Wij 
konden ons huis wel openstellen voor vluchtelingen. 
Gastvrijheid en open staan voor de vreemdeling is een thema dat in de 
Bijbel zeer nadrukkelijk aan de orde komt, en dat ons altijd heeft aan-
gesproken. In het Oude Testament lezen we over iets achterlaten op de 
akker voor de vreemdeling, en in het Nieuwe Testament gaat het over 
het herbergen van de vreemdeling.
We hebben in de loop der jaren verschillende keren ervaring opgedaan 
met het opvangen van mensen: studenten of stagiaires die geen woon-
ruimte kon vinden, een moeder met drie kinderen in de tijd van de drei-
gende overstromingen in 1995 en een gezin uit Iran (vader, moeder en 
dochtertje van vier jaar) toen de vluchtelingencrisis als gevolg van de 
oorlog in Syrië op een hoogtepunt was.
We hebben gedurende bijna acht maanden vier Oekraïners in huis 
gehad, een moeder met haar dochter van tien jaar en haar ouders. 
Met een beetje passen en meten hebben we hun uiteindelijk een 
mooie woonplek kunnen geven bij ons in huis. Naast twee slaap- 
kamers en een woonkamer hebben we op zolder een keukenblok 
geplaatst, zodat ze over twee verdiepingen konden beschikken.  
Over de badkamer hebben we goede afspraken gemaakt. 

Het is prima verlopen. Natuurlijk lever je in met betrekking tot privacy 
en bewegingsruimte in je eigen huis, maar voor een bepaalde periode 
is dat goed te doen. De familie Dotsenko was een prima familie om 
mee samen te leven; ze waren rustig, beschaafd en behulpzaam. 
Of we het weer zouden doen? Ja, we staan daar zeker voor open. Juist 
omdat we redelijk gescheiden leefden, was het goed te doen. Dus zo 
zouden we het een volgende keer wel weer willen aanpakken. 

Marja van de Lagemaat-Maaskant, Veenendaal

De familie Dotsenko woonde acht maanden bij 
Teus (r.) en Marja van de Lagemaat in Veenendaal.
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Omzien naar 2022

De tekstkeuze in de rouwdienst na het tragische ongeval in 
Nieuw-Beijerland sloot aan bij de werkelijkheid die iedereen 
herkent. Niet te ontkennen was immers dat wat kort daarvoor 
nog zo mooi gebloeid had, plotseling was afgevallen.

Op zondagmorgen wordt de omvang duidelijk: 
zeven doden, van wie vier uit één gezin: een 
moeder, haar zoon en schoondochter en een 

bijna voldragen kleinkind. De man die zijn gezins- 
leden verloor, is lid in de hervormde gemeente van 
Oud-Beijerland. Zijn omgekomen zoon behoorde bij 
de gemeente van Goudswaard. De plek van het onge-
val hoort geografisch bij Nieuw-Beijerland. 

Op de rampplek
Op zondag tussen de middag hadden we als predi-

kanten contact met elkaar, nadat de predikant van 
Oud-Beijerland de achtergebleven weduwnaar had 
ontmoet. Wat hebben wij het als een zegen ervaren 
om als predikanten samen op te trekken. Terwijl de 
één elke dag op de rampplek kwam om met buurt-
bewoners en hulpverleners te spreken, concentreer-
den de andere twee zich op de pastorale zorg voor 
de families. Samen bezochten we als twee predikan-
ten de familie op zondagavond opnieuw. Waardevol 
was dat we elkaar als dienaren van het Woord al wel 
kenden. De collegiale band is essentieel in zo’n tur-
bulente situatie. Je weet wat je aan elkaar hebt, je 
vertrouwt elkaar, je loopt elkaar niet voor de voeten 
en je weet je van Godswege aan elkaar gegeven. 
Door de politie werden we al op de avond van het 
ongeval benaderd om pastorale hulp op de rampplek 
te verlenen. Dat stemde ons, ondanks het onmogelij-
ke van de opdracht, toch dankbaar. Je ervaart wat het 
betekent om in zo’n situatie dorpspredikant te zijn en 
je weet je geroepen gehoor te geven aan de vraag van 
Gods dienares (de overheid). 

Collegiale band tussen predikanten is essentieel in turbulente situatie

Een verschrikkelijk ongeval

Tekst: ds. J.J. ten Brinke, ds. C. Budding en ds. A.P. Pors

Zaterdagavond 27 augustus 2022 staat in ons geheugen 
gegrift. In Zuidzijde raakt een vrachtauto van de weg. In-
eens sta je dan als predikant bij de gevolgen van een ver-
schrikkelijk ongeval. Groot is de ontreddering. Terwijl je 
geen woorden hebt, besef je dat elk woord ertoe doet. 

Ik zie naar je om 
PASTORAAT
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Ds. J.J. ten Brinke,  
ds. C. Budding en  
ds. A.P. Pors  
zijn respectievelijk 
predikant van de 
hervormde gemeente 
te Oud-Beijerland,  
te Goudswaard en  
te Nieuw-Beijerland.

Mediabelangstelling
Iets wat ons overviel, was de overweldigende media-
belangstelling vanaf het eerste moment. Meerdere 
keren stemden we samen af: wat doen we wel? En wat 
niet? Achteraf kunnen we niet anders dan verwonderd 
zijn dat de Heere ook via seculiere kanalen mogelijk-
heden gaf om te getuigen van de hoop die in ons is.
In de kerkelijke gemeenten was de schok groot. 
Tegelijk was er van meet af aan een grote bereidheid 
tot meeleven en werd praktische hulp aangeboden. 
Verschillende gemeenteleden waren als buurtbewo-
ners of als hulpverleners op het moment van de ramp 
of kort daarna aanwezig om eerste hulp te verlenen. 
Vragen en raadsels stapelden zich op. Het mocht stem 
krijgen in het gebed tot God. Persoonlijk, in het pasto-
raat en in de kerkelijke gemeenten. 

Getuigenis
Wonderlijk was het om te bemerken hoe nabij de 
Heere wilde komen. Het heeft ons als predikanten 
diep geraakt hoe het getuigenis van Gods genadevol-
le nabijheid uit de mond van de diepbedroefde fami-
lie klonk, juist daar waar je zelf geen woorden hebt. 
Tijdens de rouwdienst in de Hervormde kerk van 
Goudswaard was voor ieder tastbaar welke kracht 
God geeft als het onmogelijke gedaan moet worden. 
Zichtbaar werd de getroffen weduwnaar, vader en 
opa gesterkt door de Heere en door Zijn genade. 
Woorden die we op zondagavond bij de familie thuis 
gelezen hadden, klonken ook in de rouwdienst: 
‘Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van 
de mens is als een bloem in het gras. Het gras is ver-
dord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van 
de Heere blijft tot in eeuwigheid.’ (1 Petr.1:24,25a)

Woordkeus
Zwaar drukt de verantwoordelijkheid als je voorgaat 
in een dienst waarin zoveel mensen aanwezig zijn of 
meekijken die niet of nauwelijks weten hoe het er in 
de kerk aan toegaat en die evenmin bekend zijn met 
woorden uit de Bijbel. Je zoekt naar de juiste woord-
keus en je zucht tot God om de werking van Zijn 
Geest. Met het bijbelwoord mocht dicht worden 
aangesloten bij de werkelijkheid die iedereen her-
kent. Niet te ontkennen was immers dat wat kort 
daarvoor nog zo mooi gebloeid had, plotseling was 
afgevallen... Machtig is dan het getuigenis dat het 
Woord van de Heere tot in eeuwigheid blijft. Het is 
dát Woord dat getuigt van de levende hoop die in 
Jezus Christus is. Het is wat Job getuigde, toen hij 

bijna alles was kwijtgeraakt: ‘Ik weet, mijn Verlosser 
leeft!’ Zingend hieven we ons hart in de rouwdienst 
op tot God: ‘Maar de heer’ zal uitkomst geven, Hij 
die ’s daags Zijn gunst gebiedt.’ Die verwachting 
heeft de Heere niet beschaamd. 
Na de rouwdienst merkte een aanwezige op: ‘Er zijn 
geen woorden voor, maar toch gáf God woorden deze 
morgen!’ Zo’n reactie doet goed. Het doet ons zien 
dat bij alles wat hier op aarde gebeurt, God Zelf het 
laatste Woord heeft. Zijn Woord keert niet vruchte-
loos terug; het zal doen wat Hem behaagt.

Indrukwekkend en hartverscheurend was het moment 
van begraven. Drie kisten, vier lichamen. Onze woor-
den schieten schromelijk tekort, Christus’ woord blijft 
over: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die 
leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. 
Gelooft u dat?’ ■

Gitzwarte dag voor Alblasserdam
‘6 mei 2022 is een gitzwarte dag voor Alblasserdam.’ Dit zijn de woorden 
van burgemeester Jaap Paans, uitgesproken in de talkshow Op1. 
Deze dag begint voor mijn gezin op zee. Na een citytrip naar Londen zijn 
we donderdagavond ingescheept. ’s Nachts worden we slapend naar 
Nederland vervoerd. Zelf ben ik vroeg wakker en ga het dek op. Mijn 
mobiel meldt een dodelijk ongeluk met twee meiden op een scooter. Een 
van hen is al overleden, de ander leeft nog, maar niet voor lang. Zij blijkt 
een gemeentelid. 

Weinig woorden, veel wanhoop
Tijdens de rit van Europoort naar Alblasserdam is het in de auto stiller 
dan anders. Ik zet mijn gezin af bij huis en rij richting het Erasmus MC in 
Rotterdam. Weinig woorden, veel wanhoop. Een kort gebed, een laatste 
zegen voor dit jonge leven. 
Op weg naar huis een nieuw bericht: een tweede drama in het dorp. 
Schietpartij op een zorgboerderij. Doden, gewonden en paniek en dat bij 
deze kwetsbare mensen. 
Die middag en de zaterdag erna is onze kerk, dicht bij de fatale plek, open 
voor gesprek en gebed. De pers weet ons te vinden, een filmploeg van de 
NOS meldt zich voor de zondagochtenddienst. Een fragment uit het gebed 
en een enkel kort gesprek halen het 12 uurjournaal. 

Uitvaarten
Enkele dagen later is de uitvaart van de achttienjarige Ilse. Een kerk vol 
verdriet. Van ‘Mallan’ tot moslim rouwt mee. Op verzoek van de familie 
staat Prediker 9 centraal: ‘geniet van elke dag die God je geeft’. Een 
leven met God is niet somber, saai of schraal. Het slotlied: ‘U zij de glorie, 
Opgestane Heer’ echoot na. We leven na Pasen. De dood heeft wel een 
indringende stem, maar niet het laatste woord. 
Diezelfde dag zijn er in het dorp twee andere grote uitvaarten. Molens 
staan in rouwstand, verkeersregelaars staan paraat. In de tijd erna roepen 
de rechtszaken steeds opnieuw emoties op. In een recente bijeenkomst 
met nabestaanden blijkt hoe vers alles nog is. Door het juridisch gebeuren 
en de daaropvolgende nieuwsberichten komen de families nauwelijks aan 
rouwen toe. 

6 mei staat in onze geheugens. Inderdaad als een gitzwarte dag en toch 
een dag na Pasen. 

Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam

Voor ieder was tastbaar welke 
kracht God geeft als het onmogelijke 

gedaan moet worden
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Omzien naar 2022

Tekst: Esther VisserHans van der Louw uit Siddeburen weet uit de eerste hand 
hoe het is om te leven met aardbevingen en de schade die 
daardoor veroorzaakt wordt. De bevingen zelf zijn al ver-
velend, maar het ergste is het gevoel totaal niet serieus 
genomen te worden. ‘De NAM lachte ons gewoon uit.’ 

Gedupeerden van gaswinning in Groningen voelen zich niet serieus genomen

Niet boos op God 

Van der Louw groeide op in Assen; het gezin 
woonde naast de NAM (Nederlandse Aard-
olie Maatschappij). Hij schetst de ontwikke-

lingen van de gasboringen: ‘Toen er eind jaren vijftig 
gas werd gevonden in Slochteren, was er euforie. 
Groningen stond op de kaart! De koe met gouden 
horens was gevonden. De hele infrastructuur boven 
en onder de grond werd ingericht op het winnen van 
het gas, waar ze in 1963 mee begonnen.’ 

Eindeloos rekken
‘In 1986 hadden we in Assen de eerste aardbeving, 
2,8 op de schaal van Richter. De NAM ontkende dat 
die door de gasboring ontstaan kon zijn. Tot 2012 
hield de NAM het vol: de bevingen hebben niks met 
de boringen te maken. Maar toen kwam de zwaarste 
beving met een sterkte van 3,6, bij Huizinge. Het 
beeld sloeg om, men gaf de connectie toe. Toch 
werd er in 2013 dubbel zoveel gas gewonnen als in 
het jaar ervoor!’ Van der Louw benadrukt dat het 
bagatelliseren van de schade en het almaar vertra-
gen van het vergoeden van de schade het zwaarste 
zijn aan de hele problematiek. ‘We zijn niet zozeer 
tegen gaswinning; maar als het gedoe oplevert, los 
het dan op. Ga niet eindeloos rekken en vertragen.’ 

De parlementaire enquête van afgelopen jaar beves-
tigde voor hem het beeld dat Groningen niet serieus 
genomen wordt. ‘Het draait altijd om geld. Nog niet 
één procent van de opbrengsten van het gas wordt 
in deze regio geïnvesteerd.’

Kortste eind
‘De pijn zit hem er echt in dat we altijd aan het kort-
ste end trekken. Bij de huizen die wel versterkt wor-
den, worden muren zo dik gemaakt dat de leefruim-
te binnen onder druk komt te staan.’ Van der Louw 
wijst me op een recent artikel en filmpje over de 
zogenaamde ‘dorpenaanpak’: vier dorpen als geheel 
zouden worden aangepakt, in plaats van huis voor 
huis te versterken. Het plan werd afgelopen zomer 
gepresenteerd en op dit moment zou er aan de hui-
zen gewerkt moeten worden. Maar het versterkings-
advies voor de huizen blijkt niet uitvoerbaar te zijn – 
er blijft binnen te weinig ruimte over. Dus het advies 
moet opnieuw worden beoordeeld, en daar zit hem 
de kneep: dat gebeurt maar niet. Er is nog geen 
begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden. 

Hans van der 
Louw voor de 
kapel in Tjuchem. 
‘Sinds 2017 
voeren we het 
gesprek over 
versterking. Het 
zou in december 
gaan gebeuren, 
maar het is weer 
uitgesteld.’
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‘Misschien vindt u me wel negatief’, zegt Hans, 
‘maar dit onderstreept precies waar wij steeds mee 
te maken hebben.’

Veel impact
Naast de versterking van zijn huis en zijn werkplaats 
is Van der Louw betrokken bij de stichting Kapel 
Tjuchem, een rijksmonument. ‘Het is een mooi 
kapelletje, waar we onze avonddiensten houden. 
Sinds 2017 voeren we het gesprek over versterking: 
vloeren, binnenwanden en dak moeten worden ver-
nieuwd. Het zou in december gaan gebeuren, maar 
het is weer uitgesteld.’ Van der Louw legt uit dat her-
stelwerkzaamheden bovendien veel impact hebben: 
‘Zo moet het orgel eruit voordat er met herstellen 
begonnen wordt, en daarna weer erin. In Groningen 
zijn veel oude kerken, die van hervormd Siddeburen 
dateert uit 1200. De scheuren die net zijn opgeknapt, 
komen er door nieuwe bevingen gewoon weer in.’ 
Groningen kent veel kleine kerkelijke gemeenten. 
Dat betekent vaak dat er weinig mankracht is om de 
gesprekken aan te gaan met instanties als de NAM. 
Gelukkig is er wel een soort empathie met (kerkelij-
ke) monumenten in het aardbevingsgebied, vertelt 
Van der Louw. 

Roept deze problematiek vragen op als: Waarom 
laat God dit nu gebeuren?
Van der Louw, stellig: ‘Die vraag leeft niet in de 
kerk. Het is meer een persoonlijke vraag. We zijn 
niet boos op God; de NAM en de regering doen het, 
niet God. Als je identiteit in Christus ligt, maakt het 
niet zoveel uit wat er om je heen gebeurt. Als je 
geloof gebaseerd is op wat je hebt, dan heb je een 
probleem. Ik voel geen verwijten naar God, en die 
proef ik ook niet bij de mensen om me heen. Er is 
veel gelatenheid.’

Wat kunt u als kerk betekenen voor mensen die in 
psychische en fysieke nood verkeren?
‘In het pastoraat kom je de vragen wel tegen. Ik ben 
twintig jaar ouderling geweest. Er zijn in dit gebied 
twee predikanten actief die gedeeltelijk zijn vrijge-
steld om pastoraat te bieden. Iedereen is er persoon-
lijk wel mee bezig, maar het leeft toch niet echt als 
vraagstuk. Daarvoor is het niet erg genoeg. Daarvoor 
moet er eerst een huis echt in elkaar zakken of een 
slachtoffer vallen. Nu is het leed meer materieel en 
psychisch. Het sluimert. En het brengt ook verdeeld-
heid in de gemeenschap: de een krijgt schade wel 
vergoed, de ander niet.’ ■

Esther Visser-den 
Hertog  
is assistent-redacteur 
van De Waarheids-
vriend. 
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