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Voorwoord
Het schilderij op het omslag van deze
nieuwsbrief past, doordat de kerk aan de
horizon de hemel en de aarde verbindt,
mooi bij de missie van Kerk en Wereld:
vanuit een christelijk-oecumenische
inspiratie projecten subsidiëren en initiëren
die gestalte geven aan de bezinning op
vraagstukken waarin geloof en samenleving
elkaar raken.
Geïnspireerd verbinden
In die samenleving was in 2018 op allerlei
terreinen sprake van polarisatie. Kerk en
Wereld wil graag helpen weer toenadering
tussen groepen te bewerken. We zijn dan
ook blij dat we in het afgelopen jaar weer
een flink aantal zeer diverse projecten
hebben mogen ondersteunen. Prachtig om
te zien hoe mensen in allerlei verbanden
– op heel kleine en op wat grotere schaal –
werken aan het verbinden van mensen,
over scheidslijnen en tegenstellingen heen,
intercultureel en interreligieus, door wijken,
steden en dorpen heen.
In de projecten die we subsidiëren krijgt ons
gedachtegoed concreet vorm. We zetten er
in dit jaarverslag daarom graag enkele in de
schijnwerpers. Elk op hun eigen manier
maken zij onze doelstellingen concreet.

(Foto: Pauline van der Horst-de Vries)

Uitwisseling
Als bestuur zoeken we constant naar nieuwe manieren om
deze doelstellingen voor het voetlicht te brengen. Omdat we
hopen op een vorm van uitwisseling tussen mensen-met-eenidee en mensen die hun idee al uitwerkten en uitvoerden,
geven we in deze voorjaarsnieuwsbrief annex jaarverslag –
meer dan voorgaande jaren – ruimte aan de verhalen van
mensen in en rond de ondersteunde projecten: initiatiefnemers, organisatoren en vrijwilligers, bezoekers en deelnemers, zangers en acteurs, van alle leeftijden en achtergronden. Het meer cijfermatige deel van het jaarverslag
vindt u op kerkenwereld.nl.
We hopen dat de inspiratie die uit deze verhalen spreekt,
zich als een olievlek zal verspreiden en dat meer mensen,
groepen en organisaties de weg naar Fonds Kerk en Wereld
zullen vinden en hun project voor ondersteuning aan ons
zullen voorleggen.

Vernieuwde website
Behalve met nieuwsbrieven vol verhalen presenteren
we Kerk en Wereld ook op onze – vernieuwde – website.
We zullen daar de komende tijd regelmatig nieuwe verhalen
over ondersteunde projecten publiceren. Neem gerust eens
een kijkje en laat u inspireren tot een verbindend idee.

Marieke den Braber
Voorzitter Kerk en Wereld

Beeld cover:
Jacob van Ruisdael (1628/1629 - 1682), Gezicht op Haarlem met bleekvelden,
c. 1670-1675 (Olieverf op doek; Mauritshuis, Den Haag).
In het tv-programma Het geheim van de meester stond in februari dit zeventiende-eeuwse
schilderij centraal. Charlotte Caspers, de kunstschilder die het schilderij reconstrueerde,
merkte daarbij op: ‘Het zijn eigenlijk twee schilderijen, lucht en landschap. Ruisdael verbindt
ze door de stad aan de horizon te plaatsen. Het hoogste punt is de Sint-Bavo. Dat de kerk
hier hemel en aarde verbindt is wel mooi symbolisch.’
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Hoe houdt de samenleving
zichzelf ethisch bij de les?
Samenwerking Kerk en Wereld met
kunst- en debatcentrum De Balie
Onder de titel ‘Wat maakt ons mens’ gaan op vijf avonden
verdeeld over 2019, denkers met elkaar in gesprek over
een aspect van het mens-zijn: kunstenaars, politici,
schrijvers, wetenschappers – en theologen.

De serie startte op 14 januari met een avond over ‘de religieuze
mens’. Kerk en Wereld-hoogleraar en SCP-onderzoeker Joep de
Hart opende de avond met de Kerk en Wereld-lezing, getiteld
‘Van God los? Minder gelovig, meer op zoek’. Daarop volgde
een gesproken column van Gerko Tempelman en een
panelgesprek met Joep de Hart, Ibtissam Abaaziz en Stefan
Paas, onder leiding van Balie-redacteur Tim Wagemakers.
De tekst van de lezing vindt u op de website van Kerk en
Wereld. De hele avond is terug te kijken op YouTube (zoek op
‘balie kerk wereld’). Om u een indruk te geven citeren we uit
de lezing, de column en het panelgesprek enkele
opmerkelijke quotes.
Minder gelovig, meer op zoek
‘Onderzoek heeft sterke aanwijzingen opgeleverd dat (…)
de rol van de kerken als sociale netwerken waarschijnlijk
doorslaggevend is. Je ontmoet elkaar in kerkelijk verband
op regelmatige basis, wat het actief worden in de
geloofsgemeenschap laagdrempelig maakt. Vanuit dit
binnenkerkelijke activisme treden spillover-effecten op naar
een bredere maatschappelijk betrokkenheid. De stap wordt
gemaakt van bijvoorbeeld het participeren in een kerkelijk
4 | Kerk en Wereld Nieuwsbrief 2019

initiatief gericht op ouderen, vluchtelingen of ontwikkelingshulp
naar bijvoorbeeld een maatjesproject in de gezondheidszorg,
taallessen aan migranten, vrijwilligerswerk in een derdewereldwinkel of activiteiten voor een milieuorganisatie.
Nu snapt u twee dingen. In de eerste plaats waarom ik vind
dat wij – of we nu zelf kerkelijk zijn of niet – niet te luchtigjes
moeten doen over de snelle ontkerkelijking in ons land.
In de tweede plaats dat ik mij afvraag of de individuele zoekers
uit het alternatief-spirituele milieu (…) een tegenwicht zullen
kunnen bieden voor de leegloop van de kerken.
De organisatiegraad is daar namelijk buitengewoon
diffuus, de waardeoriëntatie individualistisch.’
Column
‘Het primaire probleem is niet zozeer dat we
nergens meer in geloven, dat religie verdwijnt.
Het primaire probleem is dat we niet wéten
wat we vandaag de dag geloven, zelfs al
zeggen we nergens in te geloven. Mensen
blijken, onbewust, nog behoorlijk wat bagage
uit bijvoorbeeld de christelijke traditie in hun
systeem te hebben.’
Gerko Tempelman,
filosoof, theoloog en schrijver van Ongeneeslijk
religieus. Hoe God verdween uit onze wereld
mijn leven en waarom steeds meer filosofen
zeggen dat-ie terug is.

(Foto: Adrie Mouthaan)

Tim Wagemakers in gesprek met
v.l.n.r. Joep de Hart, Ibtissam
Abaaziz en Stefan Paas

De serie
Wat maakt ons mens?
Het thema van de tweede avond (op
28 maart jl.) was ‘De scheppende
mens’. Er werd gesproken over de
inzet van nieuwe medische technologieën. De registratie vindt u eveneens
op YouTube.
Op 3 juni kunt u naar de derde avond
van de serie. Onder de titel ‘De
heroïsche mens’ zal het gaan over de
vraag hoe we omgaan met heldendom. Als wij mensen andere mensen
tot goden verheffen, en zij daarmee
niet kunnen omgaan, en van hun
sokkel vallen, hebben wij daaraan dan
ook schuld? Met o.a. hoogleraar
Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen en historica
en voormalig directeur van het NIOD
Marjan Schwegman.
Praktische informatie over deze
en de volgende avonden vindt u
zo’n zes weken van tevoren op
https://debalie.nl/agenda/.

(Foto: Adrie Mouthaan)

Panelgesprek
‘We moeten spreken van moslimgemeenschappen, er is
niet één moslimgemeenschap. Wel zie je overal dat men in
moskeeën steeds meer de taal van de jongeren spreekt,
ingaat op thema’s die jongeren aanspreken. Men is actief
op social media, preken in het Nederlands zijn bijvoorbeeld
online terug te kijken.’
Ibtissam Abaaziz (onderzoeker aan de Erasmus Universiteit
(geloofsbeleving van eerste- en tweedegeneratie
Marokkaanse Nederlanders) en medeoprichter van
Meld islamofobie)
‘Daar zit een paradox. Kerken die groeien zijn inderdaad goed
in pr, met multimedia en hippe filmpjes. Maar als je je daaraan
als kerk uitlevert, moet je je boodschap op maat hakken, hem
zwart-wit en eenduidig neerzetten. Daar voelen gelovigen zich
ongemakkelijk bij: wat betekent dat voor het mysterie?’
Stefan Paas (halftijds hoogleraar Missiologie en interculturele
theologie aan de VU en halftijds hoogleraar Missiologie aan de
Theologische Universiteit Kampen; sinds oktober 2018
daarnaast een jaar lang Theoloog des Vaderlands)
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Ongelofelijk
relevant
Balie-redacteur Tim Wagemakers is enthousiast over de
samenwerking met Kerk en Wereld. ‘Een paar jaar geleden
programmeerde de Balie een korte reeks avonden onder de
noemer ‘Wat maakt ons mens?’ Dat was een succes.
Door de gekozen vorm konden we actuele zaken bespreken
zonder in politiek debat en polarisatie terecht te komen. De
vraag liet bezoekers nadenken over wat wij als mensen
gemeen hebben.
Toen we nadachten over een vervolg, kwamen we tot de
conclusie dat we, hoewel de Balie seculier is, wel wat vaker
het religieuze perspectief zouden willen laten zien, omdat
veel mensen op die manier naar maatschappelijk relevante
onderwerpen kijken. Weliswaar noemen steeds minder
Nederlanders zich gelovig, maar het zou zonde zijn als we
een waardevolle manier van denken, argumenteren en leven,
niet in actuele vraagstukken laten zien en horen.
We realiseerden ons dat we nauwelijks partners benaderden
met een religieuze achtergrond – ten onrechte, want onze
ambitie een zo breed mogelijk publiek te bereiken, sloot nauw
bij de missie van Kerk en Wereld. Dus dienden we een reeks
van vier avonden als project in. Kerk en Wereld was positief,
stelde zelfs voor de Kerk en Wereld-lezing aan deze ‘Wat maakt
ons mens’-reeks te koppelen.’
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Op 14 januari speelde Orchestre
Partout de avond aan elkaar.
De band bestaat uit professionele
musici die wekelijkse jam-sessies
organiseren met musici uit AZC’s.

Publiek uit verschillende werelden
‘Ons grootste publiek, jonge mensen die verdieping zoeken
naast hun studie of werk, wordt op deze avonden uitgebreid
met het Kerk en Wereld-publiek. Daarnaast mikken we op
maatschappelijk betrokken mensen die wat minder affiniteit
met religie hebben, maar wél open staan voor andere inzichten.
Want we willen op deze avonden wat langer stilstaan bij een
onderwerp, vertragende gesprekken voeren.
Zo staat Kerk en Wereld er ook in: laten we die gesprekken
voeren op een plek waar ontmoeting centraal staat en vanuit
nieuwsgierigheid. Niet om te bekeren in de religieuze betekenis
van het woord, niet om de ander van jouw standpunt te
overtuigen, maar om de gevoeligheid voor elkaars standpunt
te vergroten.’
Een extra perspectief op de wereld
‘Ik ben zelf niet gelovig opgevoed, beschouw mezelf als een
cultuur-katholiek: mijn ouders waren niet belijdend, maar ze
deden mij wel op een katholieke basisschool. Ik heb alles
meegekregen, maar geloof niet in God. Tijdens mijn studie
filosofie kwam ik erachter dat religieus denken niet per se ging
over een persoonlijke relatie tot God. Het biedt een perspectief
op de wereld waar je argumenten uit kunt halen die ongelofelijk
relevant zijn voor de gesprekken die we willen voeren.’

Partners

Bright Richards in The Bright Side of Life

Vorig jaar berichtten we u uitgebreid over de selectie van partners met wie Kerk en
Wereld een nieuwe meerjarige samenwerkingsrelatie aanging. Dat werden het Bijbels
Museum, de stichting New Dutch Connections en de pioniersplek Leven in Laak.
Inmiddels is de NDC-voorstelling The Bright Side of Life in première gegaan en de
expositie Dit is mijn verhaal in het Bijbels Museum geopend. Daarover meer op de
volgende pagina’s. Het project dat Leven in Laak voorstelde, is helaas niet van de
grond gekomen.

(Foto: Roel van Berckelaer)

Thirza, portret uit de expositie

(Foto: Cigdem Yuksel)

“Als je Bright ontmoet, dan wil je met hem
meedoen, daar is geen ontkomen aan!”

“Misschien hoort het allebei bij geloven:
de vreugde en het gevoel van eenzaamheid.”

Marscha Ammerlaan, HRM-adviseur woningcorporatie Portaal, en
coach van statushouder Qudratullah Haiderzai over Bright Richards
(zie interview p. 10-11)

Citaat van Thirza, uit het boek bij de expositie: Janneke Stegeman,
Dit is mijn verhaal, KokBoekencentrum (2019)
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Dit is mijn verhaal

Jonge christenen over geloof, hoop en inspiratie
Sinds 9 februari is in het Bijbels Museum aan de
Herengracht in Amsterdam de tentoonstelling Dit is
mijn verhaal te zien. Achttien jongeren vertellen, in een
audiodocumentaire of in een film met animaties, over
een kantelmoment in hun leven. Dat koppelen ze aan
een Bijbelverhaal dat hun kracht of inspiratie geeft.
De jongeren zijn afkomstige uit verschillende christelijke
stromingen en hebben uiteenlopende culturele
achtergronden. De expositie schetst een eigentijds
beeld van jonge christenen.

uitnodigen tot ontmoeting en gesprek. In april en mei verrijken
we de expositie met ‘Verhaal op zaal’: drie van de achttien
jongeren vertellen een persoonlijk verhaal over onze collectie
aan ons museumpubliek. Vanwege de diversiteit van de
verhalenvertellers, kunnen dat voor veel mensen nieuwe
verhalen zijn.
Tot slot wil ik graag het initiatief van Jong Protestant (Jop)
noemen: Jop ontwikkelt bij zes van de achttien verhalen
conversation starters in verschillende werkvormen.
Jongerengroepen in het land kunnen vanaf september met dit
sprankelende materiaal aan de slag.’ (T.z.t. te vinden op jop.nl)

Heel blij
We spraken directeur van het Bijbels Museum Carolien Croon
een maand na de opening van de expositie: ‘We merken dat
mensen heel gericht voor de expositie naar het Bijbels Museum
komen, ook jonge mensen. Soms zijn ze ontzettend ontroerd
door de verhalen. Of ze zeggen: ‘We komen later nog eens
terug voor de rest van de verhalen, we willen wat we nu gezien
en gehoord hebben eerst verteren.’ Daar zijn we heel blij mee.
Bij de opening van de tentoonstelling waren de meeste
verhalenvertellers aanwezig, met hun familie en vrienden,
sommigen met hun voorganger. Ze vonden het heel bijzonder
om nu ook de verhalen van de anderen te zien, te horen en te
lezen. Troostrijk ook, dat ze niet alleen staan.’

Boek
Bij de tentoonstelling is een boek uitgegeven met de lange
versies van de interviews met de jongeren. We citeren, met
dank aan uitgeverij KokBoekencentrum, enkele fragmenten uit
het verhaal van Mateusz (20), student Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek in Delft en verbonden aan de Pools-talige
Rooms-Katholieke Kerk Den Haag.

Ontmoeting en gesprek
‘Een van de vertellers, die ook betrokken is bij het jeugdwerk in
haar gemeente, vroeg ons of zij met de andere jeugdwerkers
naar de expositie mocht komen. Zij wilden er daarna met elkaar
over praten. Daarvoor hebben we natuurlijk ruimte beschikbaar
gesteld, want dat is precies wat de expositie ook beoogt:
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rechts:
Mateusz
linksonder:
Fragment uit de video met Mateusz’
verhaal: Gebouw 20, TU Delft,
met animatie over de schepping

‘Een vriend kwam erachter dat ik
katholiek ben. Hij was erg verbaasd.
Hoe kun je nu intelligent zijn, in Delft
studeren en toch gelovig zijn? Dat had
hij nog nooit meegemaakt. (…) Ik heb
veel gesprekken met hem over
wetenschap en geloof. Hij probeert mijn
perspectief te begrijpen, ook al is het
vreemd voor hem. (…) De kerk is soms
een beetje bang voor de wetenschap.
Alsof het een bedreiging is en
wetenschap geloof kan kapotmaken.
(…) Ik zie niet in waarom wetenschap en
geloof niet kunnen samengaan. Je kunt
de Bijbel op zoveel verschillende
manieren lezen. Dat fascineert me.
Het boek is zo oud en toch kun je er
steeds iets in vinden dat relevant is voor
de tijd waarin je leeft.(…) Priesters bij
wie ik biecht, geven me altijd goed
advies. Dat helpt me om beter te leven.
Het lukte me bijvoorbeeld niet om
iedere ochtend te bidden. Ik kwam
steeds te laat uit bed. De priester zei:
bidden kun je ook op de fiets. Je hoeft
niet alleen te zijn om te bidden. (…)
Dat heeft me erg geholpen. Bidden is
belangrijk. Ik vraag God om hulp en ik
dank God. In mijn beleving zorgt God
voor me.’

Op reis
De expositie is tot 27 oktober te zien in het
Bijbels Museum in Amsterdam (Cromhouthuis,
Herengracht 368; www.bijbelsmuseum.nl).
Daarna gaat de tentoonstelling op reis:
 ovember – december
n
Grote kerk, Zwolle
• 
april – juni 2020
Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland, Middelburg
• 
juli – september 2020
Zomertentoonstelling Kloosterkerk, Den Haag
• 
oktober – december 2020
Museum Klooster, Ter Apel
•
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The Bright
Side of Life

Artistiek én maatschappelijk
ambitieus

(Foto: Hans Lebbe)

In maart en april 2018 tourde The Bright Side of Life door
Nederland. Het muziektheaterstuk kreeg lovende kritieken
én won de Gieskes-Strijbis Podiumprijs, voor makers die
zich inzetten om met nieuwe thematiek een nieuw publiek
te bereiken. En dat is precies wat Bright O. Richards en zijn
crew doen!

Want New Dutch Connections is meer dan een theatergezelschap. Hun artistieke ambitie is onlosmakelijk verbonden
met hun maatschappelijke doelstelling: jonge (ex)vluchtelingen
inspireren en motiveren om opnieuw in zichzelf te geloven. In
samenwerking met bedrijven en organisaties biedt NDC hun
workshops aan en koppelt hen aan coaches.
Die workshops worden gegeven onder de paraplu van de
NDC-ToekomstAcademie. Een van de modules van de
ToekomstAcademie Utrecht is opgezet in samenwerking met
drie Utrechtse woningcorporaties. Marscha Ammerlaan,
HRM-adviseur bij Portaal, en Qudratulla Haidarzai (‘zeg maar
Qudrat’, spreek uit Koedrat), statushouder uit Afghanistan en
stagiair bij Portaal, vertellen over hun ervaringen.
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Coach en stagiair
Qudrat: ‘Vorig jaar zomer verwees mijn contactpersoon in AZC
Leersum me naar een training in AZC Utrecht. Na de training
vertelden ze ons over de trainingen bij New Dutch Connections.’
Marscha: ‘Ik maakte drie jaar geleden kennis met NDC, via een
oproepje in een Utrechtse krant. Ze zochten mensen die coach
wilden worden van een vluchteling, om die te helpen de weg te
vinden in Nederland. Ik heb me aangemeld en werd gekoppeld
aan een Syrische man.’
Talentenmarkt
Marscha: ‘Een onderdeel van mijn werk bij Portaal is mensen
die moeite hebben een baan te vinden daarbij te helpen.
De bestuurder van Portaal vroeg mij in oktober 2017 of we
de vluchtelingen die we aan een woning helpen, ook konden
helpen met werk vinden. Toen zei ik: “Dan moet je afspreken
met Bright Richards.”
Zo’n project moet je wel goed aanpakken. Dus hebben we
ook de woningcorporaties Mitros en Bo-ex erbij gevraagd.
In september 2018 zijn we gestart, met een module van
12 bijeenkomsten. Meer dan 40 medewerkers van de drie

Ongemak werkt!
‘Vorig jaar augustus zat ik op Landgoed
Zonneheuvel in Doorn achter in de zaal
waar het jaarlijkse christelijk-sociaal
congres plaatsvond, omdat ik het
verslag daarvan zou schrijven.
’s Avonds stond The Bright Side of Life
op het programma. In een proloog
stelden acht jonge (ex)vluchtelingen
zich voor en spraken ze uit wat hun
droom was. De voorstelling ging over
een acteur (Bright, als zichzelf) die zijn
land, waar hij beroemd en geliefd is,
moet ontvluchten. Ondanks de
bureaucratie van de asielprocedure
lukt het hem om zijn talenten weer te
laten opbloeien – wat mooi verbeeld
werd door een lichtje dat Bright, met
zijn hand er beschermend omheen,
voor zich uit droeg.
Na het slotapplaus stelde Bright het
publiek deze vraag: “Wie kan elk van
deze jongeren helpen bij een eerste
stap naar de verwerkelijking van hun
droom?” De volgende dag benoemde
de dagvoorzitter het ongemak dat
daarop was gevolgd. Mij leek de vraag
het logische besluit van de voorstelling. Half september las ik op de
website van het CSC dat een van de
acht op Zonneheuvel aan de slag was
gegaan en dat zijn vrouw bevriend
was geraakt met een vrouw uit het
publiek – de ongemakkelijke aanpak
had gewerkt!’

corporaties hadden zich gemeld, om over hun werk te vertellen
of coach te worden, of allebei. Dat was een mooi resultaat,
want zo leren wij als corporaties ook over deze specifieke groep
huurders. Voor de deelnemers was het ook een succes: bij de
laatste bijeenkomst, een talentenmarkt, konden er 24 hun
talent laten zien aan bedrijven, om zo hun netwerk te vergroten
en uiteindelijk een baan te vinden. Qudrat was een van hen.’
Stage
Qudrat kwam in februari 2018 naar Nederland. Hij heeft
gemengde gevoelens over zijn vlucht, maar het positieve
overheerst: ‘Ik ben blij dat het allemaal goed is gegaan en
dat mijn familie ook mocht komen. Dat duurt voor sommige
mensen helaas veel langer. Nu loop ik stage bij Portaal.
In Afghanistan heb ik 19 jaar als HR-professional voor
internationale bedrijven gewerkt. De verschillen tussen mijn
vroegere werkkring en deze zijn gelukkig niet zo groot, alleen
de automatiseringssystemen zijn anders. Mijn stage hier zal
me vast helpen om straks een baan te vinden. Ik ben ook
begonnen met lessen Nederlands.’
‘Wie een mooie HR-plek voor Qudrat weet, mag mij bellen!’
zegt Marscha met een lach, maar ze is serieus.
Van de 24 koppels hebben er nog 22 contact. Ook Marscha en
Qudrat zijn inmiddels meer dan coach en stagiair, zegt Qudrat.
‘Onze partners en onze kinderen hebben ook kennisgemaakt.
We zijn vrienden geworden – en daardoor gaat het op kantoor
nog beter.’

Qudrat en Marscha
op de talentenmarkt

Nelleke de Jong-van den Berg
Freelance tekstschrijver, ook van deze
nieuwsbrief
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Jaarverslag:
2018 in verhalen
In 2016 vertaalde de commissie Fonds
Kerk en Wereld haar missie in vier
thema’s. 2018 was het tweede jaar
waarin organisaties, kerken,
stichtingen en andere groepen daarop
projectvoorstellen konden indienen.
Het leverde opnieuw een waaier van
concrete plannen op waarmee de
initiatiefnemers die – misschien wat
abstract geformuleerde – doelen
wilden gaan verwerkelijken. We vatten
de kern van de thema’s hier kort
samen. Daarna geven we het woord
aan organisatoren en uitvoerders,
deelnemers en bezoekers van één
project per thema. Zij vertellen over
hun betrokkenheid bij hun project en
over de betekenis ervan voor hen
persoonlijk.
De cijfermatige verantwoording over
2018 vindt u op onze website:
kerkenwereld.nl/jaarverslag
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De vier thema’s
1. B
 evordering van recht en inclusiviteit,
gerechtigheid en gelijkwaardigheid
Verschillen tussen mensen zetten het samenleven onder druk.
Het recht van de sterkste lijkt steeds vaker te winnen en
mensenrechten komen in de knel. Kerk en Wereld legt zich
hier niet bij neer. Het Bijbelse verhaal van bevrijding en
vergeving biedt inspiratie voor dit eerste thema. We willen
vernieuwende initiatieven ondersteunen die recht en
inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid bevorderen en
de macht van het onrecht lokaal en landelijk inperken.

2. A
 ctualisering van christelijk
geïnspireerd leven
Bij de oprichting had Kerk en Wereld een visioen voor ogen
van christenen die actief, verantwoordelijk en dienstbaar
werken aan een humanere samenleving. Maar de manier
waarop gelovige mensen gestalte geven aan hun overtuiging
zijn heel verschillend. We willen hen graag inspireren en
toerusten bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van
handelen. Daarom subsidiëren we initiatieven die het
christelijke geïnspireerd handelen vormgeven in de wereld en
de context van deze tijd.

3. O
 ntmoeting tussen
levensbeschouwingen
De dialoog tussen religies of zingevingsystemen kan
verrijkend en inspirerend zijn. Anderzijds kan de diepe
verankering van religie in de identiteit van mensen de
ontmoeting ook bemoeilijken. Kerk en Wereld wil een
respectvolle omgang met de grote verscheidenheid aan
levensovertuigingen bevorderen, mensen uitdagen tot
participatie vanuit de eigen specifieke identiteit, en
bevorderen dat religie een positieve rol in de samenleving
speelt. Daarom subsidiëren we initiatieven voor ontmoeting
tussen religies en zingevingssystemen.

Kerncijfers 2018

93

39

subsidieaanvragen

(deels) gehonoreerde
aanvragen

€

181.612,60
totaal subsidiebedrag

welk thema …

4. Samenredzaamheid

1

2

3

4

… meeste projecten?

Kerk en Wereld gelooft in een samenleving waarin ook de
minder zelfredzame mensen meedoen. Samen zijn we
‘samenredzaam’, dat wil zeggen dat mensen onderling
verbonden zijn, en ieder een volwaardig lid is van de
gemeenschap. Deze gemeenschap moet mee-ademen en
mee-veranderen met de wereld om haar heen. Religieuze
gemeenschappen kunnen hierin een voorbeeld stellen en
voortrekker zijn. Kerk en Wereld financiert projecten die
bijdragen aan de kracht van de samenredzaamheid.

8

14

8

9

… meeste subsidie?
48.050

51.350

30.837

51.375

gemiddeld meeste subsidie per project?
6.006,25

3.667,86

3.854,63

5.708,33
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Thema 1	Bevorderen van recht en inclusiviteit,
gerechtigheid en gelijkwaardigheid

Een activerende
conferentie
The Justice Conference 2018 – Tear
Eind oktober 2018 werd in Ede en Barneveld de
tweejaarlijkse Justice Conference gehouden,
georganiseerd door de christelijke ontwikkelingsorganisatie Tear, die mensen wereldwijd helpt
‘zelf op te staan uit armoede en onrecht’.

Veranderingen vieren
Meer dan 1800 mensen namen deel aan de conferentie.
Zij zagen en hoorden ruim twintig sprekers en artiesten, die
hun, aan de hand van het thema Heb je naaste lief / Love thy
neighbour (Marcus 12:29-31), met korte inspirerende
verhalen, suggesties deden om hun eigen gewoontes
liefdevoller en rechtvaardiger te maken. Verder werden
veranderingen die al zichtbaar zijn gevierd en inspirerende
voorbeelden uit binnen- en buitenland gepresenteerd.
Tot slot werden congresgangers aangemoedigd om thuis
en in hun eigen omgeving aan de slag te gaan voor een
rechtvaardiger wereld.

… en nu aan de slag!
De sprekers op de conferentie vertelden ieder een verhaal
naar aanleiding van een van de omschrijvingen van de liefde
uit 1 Korintiërs 13. Na de conferentie stelden de organisatoren, samen met partner Micha Nederland, gesprekshandleidingen samen bij vier van deze verhalen. Ze staan,
samen met de (ondertitelde) video’s ervan, sinds februari 2019
op de site van The Justice Conference en zijn daar te downloaden. Ze bieden voldoende stof voor een prikkelende avond:
eerst bekijk je samen een toespraak, vervolgens gebruik je de
teksten, opmerkingen en vragen bij je voorbereidingen om de
avond vorm te geven, zoals past bij je kring of groep.
love does not envy
love does not dishonor others
• 
love does not count on evil
• 
love always hopes
•
•

Overigens zijn alle verhalen terug te kijken op
https://justiceconference.tear.nl/terugkijken.Den Haag.

Reacties op Twitter:
Do more than stand for the vulnerable: sit and deeply learn
from the vulnerable – Het is zo verleidelijk om in ongelijkwaardige relaties te vervallen terwijl er zo veel valt te leren.
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In plaats van de kerk: koffie met de buren en deze video van
@JusticeConfNL terugkijken. Het thema in praktijk.
#justiceconference#justiceconference

Rechte Bijbel
Op de conferentie werd een bijzondere bijbel
gepresenteerd: de Rechte Bijbel, een Bijbel in
Gewone Taal waarin passages over recht en
gerechtigheid zijn gemarkeerd, en lezers worden
uitgedaagd hun denken én doen te veranderen.
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet
jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet
belangrijker vinden dan een ander.

“Het is in NL tijd voor
Kerkzijn 2.0, niet intern
gericht maar extern gericht.”

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan
jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak
willen nemen.
Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel
hebben aan het kwaad.
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de
liefde blijf je altijd volhouden. (1 Korintiërs 13:4-7, Bijbel
in gewone taal)

Brainstorm in @deNieuweKerk
over vervolgstappen als reactie op
wat ons raakte tijdens de
@JusticeConfNL Sinds tijden niet zo
gelachen in de kerk.... Gerechtigheid
kan ook heel leuk zijn!
#JusticeConference

“Uniek en fris evenement.
Op andere conferenties
word je gelaafd, maar blijft
het bij consumeren, deze
conferentie activeert je.”
(Foto’s: Tear, Afdeling Beeld)
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Thema 2	Actualisering van christelijk
geïnspireerd leven

Barmhartigheid
anno nu
M25 3.0 – Solidair Groningen-Drenthe
M25 is een diaconaal-maatschappelijk project dat
jongeren uitnodigt zich in te zetten voor hun
medemensen. De naam verwijst naar Matteüs 25 –
Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan.

M25 is ooit opgezet vanuit het katholiek maatschappelijk
activeringswerk. Inmiddels is het verbreed tot een
oecumenisch project, vandaar 3.0. Krista Russchen, consulent
maatschappelijk activeringswerk bij SGD gaf in 2018 M25workshops op ROC Menso Alting, een gereformeerd mbo
in Groningen, samen met Harry van Wieren, toenmalig
coördinator van Stichting Present Groningen. De workshops
gingen over de zeven werken van barmhartigheid. Kun je
die ook nu nog doen? En voor welke groepen dan?
Enkele studenten vertellen.
De zieken bezoeken
Caroline en haar klasgenoten Eline en Jo-Anne doen de
opleiding Verpleegkundige mbo niveau 4. De M25-workshop
werd gegeven in de les Ethiek. Caroline: ‘Via een tante ken ik
een man met de ziekte van Duchenne. We bedachten dat we
hem in het zonnetje wilden zetten. We hebben kaarten
gekocht en zo veel mogelijk mensen in onze omgeving
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gevraagd daar iets bemoedigends of iets moois op te
schrijven. Toen zijn we met bloemen en een taart naar hem
toegegaan en hebben we de kaartjes overhandigd. Hij was blij
verrast en dankbaar. We hebben er in de klas over nagepraat,
we hadden ook een foto gemaakt van hem en ons drieën.
Die hebben we in de klas laten zien, maar verder is dat privé.
Ook al is hij heel open over zijn ziekte; niet dat hij blij is dat
hij de ziekte heeft, maar hij geeft er wel voorlichting over
op scholen.’
De hongerigen voeden
Allan (ook verpleegkundige in opleiding) koos ervoor om zijn
M25-activiteit bij de Voedselbank te doen. ‘Ik was nog nooit
bij de voedselbank geweest, had er een vooroordeel over:
daar komen “arme mensen”, die er ook zo uitzien. En dan kom
je daar en zie je normale gezinnen, die er goed uitzien.
Daar was ik erg verbaasd over. Nog een vooroordeel: mensen
hebben het er zelf naar gemaakt. Nou, dat slaat ook nergens
op. Het kan zomaar gebeuren dat je je je baan kwijt raakt.
Ik was ook verbaasd over hoe het daar ging. Mensen krijgen
een nummertje, als die worden uitgedeeld komen ze als een
kudde schapen aanrennen, best wel hectisch. Mensen willen
als eerste naar binnen, dan zijn ze ook weer als eerste weg.
Iedereen schaamt zich, je wilt daar niet heen. Je wilt alles
goed voor elkaar hebben, ook voor je gezin.

Eline Post, Caroline Sikkema, Joanne Hoff en Allan van Dijken
voor het Menso Alting College (Foto: Annet Jonker)

Eerst heb ik geholpen spullen die van de supermarkten
komen te sorteren op houdbaarheidsdatum. De spullen
worden in het winkeltje gezet, dat ziet eruit als een best wel
coole supermarkt. Met één verschil: er staan overal kaartjes
bij waarop staat hoeveel je ervan mag.
Als je aan de beurt bent, loopt er iemand van de voedselbank
met je mee, je mag niks zelf pakken. Omdat er niks verloren
mag gaan, maar ook omdat ze willen voorkomen dat er iets
gejat wordt… Ik heb met medewerkers en vrijwilligers en met
klanten gepraat. Sommigen probeerden te marchanderen,

Want ik had honger en jullie
gaven mij te eten, ik had dorst en
jullie gaven mij te drinken. Ik was
een vreemdeling, en jullie namen
mij op, ik was naakt, en jullie
kleedden mij. Ik was ziek en jullie
bezochten mij, ik zat gevangen
en jullie kwamen naar mij toe.
(…) Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor mij gedaan. (NBV)

sommigen schaamden zich juist níet: “Fijn dat de voedselbank
er is!”
Het heeft me wel aan het denken gezet. Ik woon op mezelf,
heb het hartstikke goed. Soms gooi ik een half brood weg
omdat het te droog is geworden. Nu besef ik dat anderen er
“een moord voor zouden doen”… Als ik meer tijd had, zou ik
daar als vrijwilliger gaan werken. Het is er gezellig, je ontmoet
nieuwe mensen. Maar als ik eerlijk ben… ik heb ook een
betaalde bijbaan, en als ik daar meer uren maak…’
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Thema 3	Ontmoeting tussen
levensbeschouwingen

Stadsontmoeting
Sterke wortels, wat voedt jou? – Amersfoorts
Platform voor Levensbeschouwingen en Religies

Op 8 maart 2018 was de raadszaal van het Amersfoortse
stadhuis het decor voor een stadsontmoeting van het
Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en
Religies. 75 Amersfoorters kwamen er luisteren naar
schrijfster Rosita Steenbeek en universitair docent
Mohamed Ajouaou. Voorzitter van het platform Paul van
der Harst herinnert zich een mooie avond.

Wortels, een rijke metafoor
In zijn opening legde burgemeester Bolsius de link tussen
de wortels en het blad van een boom. ‘Ze staan met elkaar in
verbinding. Laten wij in de stad oog hebben voor elkaars blad
en wortels, en bedenken dat een solitaire boom via zijn
wortels met andere bomen verbonden is.’
Rosita Steenbeek vertelde dat ze wortels heeft op meerdere
plaatsen. Haar jeugd in Amersfoort was liefdevol, met een
christelijke, niet-beklemmende opvoeding en een klassieke
opleiding. Via haar oma heeft ze een joodse achtergrond.
Na haar middelbare school reisde ze naar Rome en bleef,
ze schoot er wortel. Dat gaf haar de schoonheid van stad,
de kerken en de katholieke liturgie. Als derde ‘wortelbodem’
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noemde ze de natuur.
Recentelijk had zij zich verdiept in het vluchtelingendrama.
Vluchtelingen moeten hun wortels achter zich laten.
Op Lampedusa logeerde ze in een opvanghuis voor kinderen
en ervoer er de verbondenheid tussen christelijke en
moslimkinderen. (In september 2018 verscheen hierover
haar boek Wie is mijn naaste?.)
Mohamed Ajouaou stelde dat sterke wortels je in je leven
ook kunnen hinderen. In 1991 kwam hij naar Nederland om
te studeren, theologie en levensbeschouwing aan de UvA.
Om goed Nederlands te leren, moest hij radicaal ontwortelen,
zich losrukken van de bescherming en genegenheid van zijn
familie. Van de vertrouwde moskee ging hij naar de kerk,
om er te luisteren en te praten. En hij ging koken bij de
dagopvang voor daklozen. ‘Als je vanuit Marokko, geworteld in
de islam, naar Nederland komt, dan moet je kritisch naar jezelf
kijken, en hier en daar een beetje poetsen. Dan heb je nieuwe
wortels nodig.’ Het bevrijdde hem van sociale druk. Wel vraagt
hij zich, nu hij een gezin heeft, af wat hij zijn kinderen van zijn
wortels mee zal geven.

Imam is Gürbüz Yalçin, geestelijk verzorger bij justitie en
betrokken bij de Mevlana-moskee in Amersfoort en rabbijn
Shimon Evers van de Amersfoortse sjoel

Vanuit de deelnemers kwamen mooie aanvullingen: Van dorp
naar stad verhuizen, van het ene beroep naar het volgende
overstappen: ontwortelen en ergens opnieuw wortelen is
uiteindelijk een verrijking. Je krijgt ook begrip voor mensen
die vluchten. Als je alles verliest en opnieuw moet opbouwen,
ervaar je ook dat er altijd mensen zijn die je steunen.
Improviserend met minimale middelen (een enkel woord,
percussie, lappen) ‘speelde’ Theatergroep Draad ‘terug’ wat
werd gezegd.

Helaas is het ons ook met deze bijeenkomst niet gelukt
om mensen met verschillende culturele wortels en van
verschillende leeftijden samen te brengen. We hadden erop
gerekend dat de theatergroep en de spreker met moslimachtergrond meer mensen uit deze doelgroepen zou hebben
getrokken. Des te blijer waren we met de handvol jongeren
en mensen met een niet-westerse achtergrond. We zullen
ons als platform nog meer moeten profileren op hun platforms.’

Verrast
Paul van der Harst: ‘De bezoekers van de avond waren zéér
enthousiast over de verrassende combinatie van sprekers
en acteurs. We hebben veel spontane bedankjes gekregen.
Dat Rosita Steenbeek zich nog steeds gevoed voelt door
haar religieuze wortels hadden we van tevoren niet verwacht.
Ook Mohamed Ajouaous stelling dat je soms juist wortels
moet doorsnijden, om open te kunnen staan voor het vele dat
op een nieuwe plek moet worden verstaan, was verrassend.
Ik was onder de indruk van de verhalen van Rosita en
Mohamed. De verhalen uit het publiek deden me denken
aan Job, die alles verloor.
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Thema 4	Samenredzaamheid

Samen tegen eenzaamheid
Friendhouse – Stichting Wijkpastoraat
Rotterdam-West
In de zomer van 2018 is de Iraanse Mina Ghambari, een
vrijwilligster van Wijkpastoraat Rotterdam-West, gestart
met bijeenkomsten voor mensen met een Iraanse
achtergrond die zich eenzaam voelen, onder de naam
Friendhouse. We ontmoeten Mina, Ruhi en Bahram
(bezoekers van het Friendhouse) en Katinka Broos (pastor
en coördinator van het wijkpastoraat) in Rotterdam.

Mina merkte op een gegeven moment dat veel wat
oudere Iraniërs in Nederland zich eenzaam voelen.
Twee jaar geleden organiseerde zij daarom een traditioneel
Iraans nieuwjaarsfeest. Dat was een succes. Zo ontstond
het idee om vaker bij elkaar te komen.
Mina: ‘Ik heb veel Iraanse vriendinnen, sommigen wonen al
meer dan twintig jaar in Nederland. We zijn heel close met
elkaar.’ Ruhi: ‘Het was heel makkelijk, via via bereikten we
heel veel mensen, ook mannen. Uit Rotterdam, maar ook
uit Capelle en Rijswijk.’
Teruggeven
De ontmoetingen verminderen de eenzaamheid, en creatief
bezig zijn ontspant. Dat helpt de bezoekers om zich te openen
en de problemen die ze ervaren te bespreken. Verder leren ze
van elkaar over de Nederlandse samenleving, en hoe je er je
weg vindt: Wat is de Riagg en hoe helpt die? Hoe word je
doorverwezen naar de ggz? Hoe werkt het uitkeringsstelsel,
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met ww, ziektewet en aow? En het zorgstelsel, met eigen
bijdrage en eigen risico?
Mina: ‘Het plan was om mensen de cultuur, het eten en het
geloof terug te geven, elkaar iets van handwerk te leren, en
informatie te delen. En het werkt, elke laatste zaterdag van
de maand met een nieuw idee. We zijn er blij mee.’
Heimwee
Ook ondersteunen de mensen elkaar in hun heimwee naar
hun land. Veel mensen zijn politiek vluchteling met een nare
voorgeschiedenis. Teruggaan voor familiebezoek is
uitgesloten. Mina heeft na haar vlucht haar dochter twintig
jaar niet gezien. Haar ex-man hield het meisje vast. ‘In Iran is
alle macht voor de mannen.’ Zeven jaar geleden kon haar
dochter eindelijk naar Nederland komen. Ze studeert
inmiddels in Groningen.
Ruhi: ‘We hebben een app die een samenvatting van het
Nederlandse nieuws in het Farsi geeft. Als je ouder wordt,
word je nieuwsgieriger naar het nieuws. We praten er
onderling ook over. Bijvoorbeeld over die Nederlandse
diplomaten die door Iran werden uitgezet.’
Bahram: ‘De Iraanse overheid is onbetrouwbaar, stuurt
mensen hierheen om moorden te plegen.’ Mina: ‘De meeste
landen weten heel goed hoe Iran is, maar ja, de handel hè’.
Door met elkaar te praten, traditionele feesten te vieren en
samen Iraans te koken en te eten, wordt de pijn iets verzacht.

Iraans nieuwjaar

Mina, Bahram en Ruhi

Alle geloofssystemen
De meeste Iraniërs die naar het Friendhouse komen, zijn
christenen, maar er komen ook moslims, zoroastristen, bahai
en joden. Mina: ‘Soms hebben we heimwee, maar de
fanatieke islam – je mag in Iran alleen maar sjiiet zijn – missen
we helemaal niet, wij zijn soenniet.’ Bahram vertelt dat hij, na
zijn aankomst in Nederland christen geworden is: ‘In het AZC
vroeg een Iraniër me: “Wil je met een echte zoon van God
kennismaken?” Hij glimlacht breed: ‘Mohammed is de zoon
van Abdallah, maar Jezus is de zoon van God. Zoon van God is
beter, toch?’ Hij gaat naar diensten in Rotterdam en in
Rijswijk. Een tolk vertaalt in het Farsi wat de priester zegt.
Katinka: ‘Bij de bijeenkomsten is ruimte voor alle
geloofssystemen. Ook oudere vluchtelingen uit andere landen
zijn welkom. Mensen ervaren openheid, voelen zich veilig om
zingevingsvragen te stellen. Iedereen kan een lichtje
aansteken. Dit is ook kerk zijn, al kun je het nauwelijks meer
zo benoemen. Deze groep heeft dwars door religies heen een
manier gevonden om je bij elkaar thuis te voelen.’

Het Iraans nieuwjaar, Noroez, wordt in
het voorjaar gevierd. In het middelpunt
ervan staat een tafel met voorwerpen
die zonsopkomst, wedergeboorte,
overvloed, liefde, schoonheid, genezing
en gezondheid symboliseren. Verder
liggen er munten voor voorspoed en
rijkdom en beschilderde eieren voor
vruchtbaarheid. Een appel in een schaal
met water staat voor de aarde in het
heelal, en een goudvis in een kom voor
het leven. De spiegel reflecteert het
heilige licht van kaarsen.
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Blik
vooruit
Spraken de verhalen in deze nieuwsbrief
u aan? En loopt u (of uw organisatie)
al langer met een mooi idee rond om
groepen die tegenover elkaar staan met
elkaar te verbinden? Heeft uw idee om
mensen dichter bij elkaar te brengen
ook een religieuze component?

Uitwisseling en subsidie
Neem dan een voorbeeld aan de stichtingen,
verenigingen, kerkelijke instellingen en
bedrijven die u voorgingen. Wij brengen u
graag met hen in contact, zodat u samen
het idee kunt vervolmaken. Meld u aan,
u vindt onze contactgegevens op
de inhoudspagina.
Het aanvraagformulier en de voorwaarden
waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen
staat hier: www.protestantsekerk.nl/
kerk-en-wereld-subsidie-aanvragen.
Misschien kunt u dan binnenkort ook starten
met uw project, mede dankzij financiële
steun van Kerk en Wereld!
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(Foto: Xander de Rooij)

De winnaar van de vorige editie van de Jongerenprijs:
Stichting Jozef, met ‘Prospect’, een project waarin
jongeren dankzij een inspirerend coachingstraject een
nieuwe start kunnen maken (www.stichtingjozef.nl/
projecten)

Vooraankondiging Jongerenprijs
We kondigen graag alvast onze tweejaarlijkse Kerk en Wereld-jongerenprijs aan.
Deze hopen we in het voorjaar van 2020
weer uit te reiken. Komend najaar zullen we
in een tweede nieuwsbrief jongeren en
jongerenorganisaties oproepen hun plan
voor een project vóór en dóór jongeren bij
ons in te dienen.
Wie weet, winnen jij en jouw organisatie
onze jongerenprijs. We zijn benieuwd naar
jullie ideeën!

Ready to brainstorm?

Najaarsnieuwsbrief
In het najaar versturen we onze najaarsnieuwsbrief met
nieuwe verhalen over ondersteunde projecten. Jongeren
vinden er ook de voorwaarden waaraan hun plan moet
voldoen om mee te dingen naar de Jongerenprijs.
Help ons de milieubelasting van onze communicatie te
verkleinen: kies voor de Kerk en Wereld-nieuwsbrief per
e-mail. Op kerkenwereld.nl kunt u zich inschrijven voor
deze nieuwsbrief.

Giften
Wilt u de missie van Kerk en Wereld, en al die mooie
projecten, mede ondersteunen? Uw gift is welkom op
ABN Amro, NL10 ABNA 0444 444 777.
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ALS JE een landschap was waar ik doorheen kon lopen,
stil staan en kijken met mijn ogen open
en languit op de harde grond gaan liggen,
er mijn gezicht op drukken en niets zeggen.
Maar ‘t meeste lijk je op de grote lucht erboven,
waar ruimte is voor buien licht en donkre wolken
en op de vrije wind daartussen,
die in mijn haren woelt en mijn gezicht met kussen
bedekt, zonder te vragen, zonder te beloven.

M. Vasalis
Verzamelde gedichten
Van Oorschot, 2019

Beeld:
Details uit J. van Ruisdael,
Gezicht op Haarlem met bleekvelden,
Mauritshuis, Den Haag
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