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Verzamelde stukken uit 50 jaar Rond de Kerk 
 
Het is natuurlijk onmogelijk om alles uit Rond de Kerk nog eens te plaatsen. En wat voor keuzes maak je 
dan? Die zijn willekeurig, waar valt je oog op. Dit document is lang… meer bedoeld om door te scrollen en 
af en toe iets te lezen. Maar alles lezen mág natuurlijk wel. 
 

 

Was er niets vóór Rond de Kerk? 
 
Jawel, er was ‘Wegwijzer’, een uitgave van Protestants Nuenen: 
Eerste nummer: november 1963. Kosten per jaargang fl. 2,40, losse 
nummers 20 cent. Vorm: 2 A4 tweezijdig gestencild met een nietje 
linksboven. Kwam per maand uit. Wegwijzer was wel bedoeld voor 
Protestant Nuenen, maar stond in principe los van de kerk. In het blad, naast 
informatie uit de kerk, ook van de lagere- en kleuterschool en de 
bibliotheek. 
 
Vanaf februari 1964 staan maar liefst 3 (A5) pagina’s met in totaal 12 
advertenties in het blad. Met daaronder de oproep: koopt bij onze 
adverteerders’. 
 

   
 

 

Oktober 1967 (Wegwijzer) 
Fotograferen tijdens de kerkdienst is bij kerkenraadsbesluit verboden. Waarom dit onaangename verbod is, 
bleek maar weer eens bij de doopdienst van veertien dagen geleden. In een stampvolle kerk had de 
fotograaf zich verborgen in de derde bank vooraan. Juist met het dopen driemaal flitsen en daarna met veel 
lawaai een weg terug proberen te vinden met nota bene een klein kind bij zich.  
 

 

November 1967 (Wegwijzer) Nieuwbouwplannen 

 
Nadrukkelijk moet gesteld worden, dat het gehele idee nog in een onderhandelingsstadium verkeert. 
Wanneer dit meer concreet is en de nodige instanties voor goedkeuring en subsidie gepasseerd heeft, 
wordt een gemeente-avond belegd ter voordracht en bespreking. 
De maquette is het duidelijkste in bovenaanzicht en onderscheidt zich in vier specifieke delen: 
1. Een hoofdgebouw met zaal, waarin 99 zitplaatsen 
2. Waarin opgenomen een carillontoren 
3. Een ondergrondse gang tussen hoofdgebouw en voorin de kerk 
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4. Een algemene leeszaal en bibliotheek met boven een woning voor de conciërge, een 
administratieruimte en een zaal met 40 zitplaatsen. 

De algemene leeszaal en bibliotheek, gelegen langs de Houtrijkstraat voldoet geheel aan de bouw-
technische eisen van de centrale vereniging voor openbare bibliotheken. Deze geeft totale subsidie voor 
exploitatie, terwijl verder de overheid gedeeltelijk subsidie verleent voor realisering van het gebouw. 
Samenmet de onderkeldering zou dit gedeelte van het totaal voorlopig kunnen dienen als dienstgebouw, 
indien villa Houtrijk zou wegvallen. De exploitatie van leeszaal en bibliotheek zal door de overheid 
gebeuren, is dus niet religieus getint. 
De grote zaal kan naar drie zijden worden gebruikt door draaiing der stoelen, waardoor diverse 
toneelmogelijkheden ontstaan. Ook, in overleg met Rijksmuseum, uitermate geschikt voor tentoonstelling 
van schilderijen (b.v. van Gogh). In de carillonstoren bevindt zich een filmkabine, een beiaardruimte en een 
sprekers-appartement. Achter de zaal (richting Papenvoort) is een koffiekamer, een gaderobe en de 
konsistoriekamer; tevens, onder het maaiveld, een fietsenkelder. 
 
Tussen deze ruimte en de kerk bevindt zich een ondergrondse gang, waarmee de architekt een grapje heeft 
uitgehaald. Het verbreden van de gang, idem met kastruimte en een amfitheatertje betekenen heel weinig 
meerdere bouwkosten. Daardoor is deze gang buitengewoon goed te gebruiken voor het plaatsen van 
avondmaaltafels. In combinatie met amfitheatertje bij uitstek geschikt voor voordrachten, recepties enz. 
 
De tuin rondom de gebouwen 
komt geheel open te liggen en 
wordt dus plantsoen. Met het 
ophangen van het carillon in de 
kerktoren is Monumentenzorg niet 
erg gelukkig, daar het torentje 
indertijd slechts gemaakt is voor 
één luiklok. In overleg met de 
schenkers van het carillon worden 
de klokken overgeplaatst naar een 
speciale toren met een 
uitbreidingsmogelijkheid tot 37 
klokken; naast de automatische 
bespeling wordt ook een 
professionele, handbespeling door 
een beiaardier mogelijk. Ideaal 
voor dit Cultureel Centrum zou zijn, 
wanneer het dorpscentrum zou 
kunnen worden met als opponent 
het raadhuis. 
 
Nogmaals zij vermeld, dat, na meer 
definitiefs in deze bouwplannen, 
meer details zullen worden 
medegedeeld betreffende gebouw, 
exploitatie, financiering enz.  
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December 1973 (Rond de Kerk) 
 
Op zondag 14 oktober werd gedoopt: Hans Laros 
 

 

Januari 1974 
 
Uit de folder van Kerkbalans: 
Wie uitzicht krijgt, moed mag vatten, trouw wil blijven, 
Zal het kerkenwerk steunen met aandacht, tijd en geld. 
Hij geeft zich aan de zaak van Christus, omdat het 
Evangelie toekomst heeft en toekomst geeft. 
 

 

Juni/juli 1978 
In dit zomernummer van Rond de Kerk een aantal korte en lange teksten ‘ter overdenking’. 
 

Waarachtigheid 
Wat mij altijd weer treft in het landschap is de volmaakte waarheid. Zie je een eik, dan kun je er donder op 
zeggen dat het een eik ‘is’. Het is geen iep die zich aanstelt als een eik. 
Er is geen gekunsteld decorum, geen onoprechtheid, geen verkleedpartij, geen aangeleerd gedragspatroon 
en geen pose die intimidatie van andere eiken beoogt. De eik is eik zoals de boterbloem boterbloem is. Dat 
is waarachtigheid in de natuur. 
Nee, dan wij, kleine clowns, met ons voortdurend spel van zelfbedrog. Bij ons wil de iep nog altijd eik zijn 
en zich omhangen met bladeren van goud en diamant, zich beschilderen met kleuren die niet van hem zijn, 
zich omgeven met een imponerend decor, gebruik maken van opgesmukte teksten die in de meeste 
gevallen bedoeld zijn voor eigen eer en glorie. 
Bij ons wil de kip zwaan zijn, reikhalzend naar méér en de boterbloem wil geuren als een roos. 
Meer naar de bomen kijken, jongen. 
Toon Hermans 
 
“de tijd gaat voorbij”, zeggen we, maar we vergissen ons: de tijd blijft en wij zijn het, die voorbijgaan. 
Raspail. 
 
Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen. 
Kahlil Gibran 
 

 

November 1979 

Wat was het weer vol in de Vank! Dat is een verzuchting die wij gelukkig steeds vaker slaken. Gelukkig, 
omdat steeds meer mensen deelnemen aan de zondagse eredienst. Anderzijds toch een verzuchting omdat 
het regelmatig een hele toer is om iedereen van een zitplaats te voorzien en we de indruk hebben dat bij 
sommige diensten zelfs gemeenteleden wegens overmatige volte maar weer weg gaan. 
 
We zijn hard aan het werk om naar verbetering van de huisvesting te zoeken. Uit een aantal alternatieven 
koos de kerkeraad destijds als eerste de voormalige kloosterkapel, die na een uitbreiding uitstekend als 
kerkzaal dienst zou kunnen doen. Echter de gemeente Nuenen gaat er van uit dat de verbouwde 
kloosterkapel uitsluitend gebruikt zou worden door de Reformatische gemeente, hetgeen voor ons te hoge 
jaarlijkse lasten zou brengen. Wij gingen uit van een zondags gebruik waarin doordeweeks andere 
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activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Door de impasse kan het nog jaren duren voor een plan realiteit 
kan worden. 
 
De kerkenraad heeft besloten: zo lang kunnen we niet wachten. Op korte termijn moeten we maatregelen 
treffen om het geleidelijk groeiende aantal kerkgangers en deelnemers aan de kindernevendiensten goed 
op te vangen. Er wordt nu gezocht naar een tijdelijke oplossing, waarbij het zoeken naar een langere 
termijn oplossing doorgaat. 
 
Een optie die wordt onderzocht is het vergroten van de zitplaatsencapaciteit in de Vank. 
We hebben onderzocht of we onze lopende samenwerking met de Andriesparochie kunnen verbreden tot 
medegebruik van de Andrieskerk met kindernevendiensten in de Bakkerschool. Naar de mening van velen 
past het karakter van de ruimte van de Andrieskerk (erg groot en inflexibel) slecht bij het karakter van onze 
erediensten, terwijl er ’s morgens ook reeds twee diensten in de Andrieskerk gehouden worden. Het 
onderzoek naar deze optie heeft dan ook lage prioriteit gekregen. 
 
Een alternatief dat we opnieuw willen bezien is of er niet, maar dan op onconventionele wijze, tóch een 
eigen kerkgebouw te realiseren is, zodanig dat we de lasten ervan kunnen dragen.  
 

 

Juni 1985 

Kritische kanttekening bij het verschijnsel ‘stil gebed’ in de eredienst 
Is het U nooit overkomen dat de voorganger U uitnodigde tot een a.g. ‘stil gebed’ en at U, nauwelijks 
begonnen, hierin gestoord werd om men het ‘Onze Vader’ ging bidden? Mij wel, zo vaak zelfs dat ik ben 
gaan kijken hoe lang of liever gezegd hoe kort zo’n ‘stil gebed’ dan wel duurde. Meer dan eens bedroeg de 
tijdsduur niet meer dan 5 seconden, een tijd (voor mij althans) nauwelijks voldoende om de stilte te 
proeven, het hart te richten en de gedachten te ordenen. Dat ik zo vaak in dit proces gestoord wordt, 
ergert mij zeer. Waarom geeft een voorganger gelegenheid tot ‘stil gebed’ om vervolgens die gelegenheid 
binnen een paar seconden af te breken, zodat het ‘Onze Vader’ als een verstoring wordt ervaren? Is stilte, 
ook in de kerk, dan zo bedreigend dat zij binnen de kortste keren moet worden gevuld? 
Bij de Quakers vormt stilte een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Stilte is daar niet alleen afwezigheid 
van geluid. Zo’n stilte is actief, dynamisch en gevuld. Rogier Schutz van Taizé spreekt dan ook van een 
bewoonde stilte, een stilte bewoond met gebed. Zo’n stilte wens ik U allen toe en dan mag het best langer 
dan vijf seconden. 
 

 

November 1985 
Op 3 november is de Vank in gebruik voor de jaarlijkse kanarietentoonstelling. We hebben die morgen de 
kapel van Eckartdal tot onze beschikking. Kindernevendienst en kinderoppas zijn in het restaurant, dat aan 
de kapel grenst. 
 

 

December 1985 
Als wij uitgaan van het probleem dat jongeren de kerk, vaak geruisloos, verlaten komen we haast vanzelf bij 
de vraag naar klantenbinding. We denken dan in termen van het marktmechanisme: de kerk moet haar 
product verbeteren, duidelijker aanprijzen en concurrerend zijn. Vele religieuze bewegingen bewijzen 
immers dat er wel degelijk een gat in de markt is. 
 
Bij deze denkwijze wordt er meestal stilzwijgend van uit gegaan dat de kerk een sterk en breed, centraal 
bestaand instituut moet wezen. Welbeschouwd immers is de kerk de oudste ‘multinational’. Dit instituut 
levert de onmisbare metafysica, zonder welke een cultuur niet bestaan kan. Met onze westerse cultuur 
schijnt de kerk onder te gaan. Hoe winnen wij de nieuwe generatie voor een herstel van functionele 
godsdienstige waarden? Naar mijn stellige overtuiging is de vraag op deze wijze grondig verkeerd gesteld. 



5 

Van de zogenaamde verloren generatie word je ook niet veel wijzer: zij reageert als Pawlowse hondjes op 
enquetes, die immers altijd suggestief zijn als het om vragen als deze gaat. Eerlijk gezegd, de ontkerkelijking 
van mijn, inmiddels volwassen, kinderen baart mij geen zorg. Ik zou ze ook niet lastig willen vallen met 
vervreemdende vragen hierover. Zelfs dat soort vragerij is hun vreemd. Volgens de filosoof Laszek 
Kolakowski is religie ‘een manier waarop de mens zijn leven accepteert als een onvermijdelijke nederlaag 
en dat is alleen mogelijk op voorwaarde van erkenning van een zin die niet helemaal immanent is aan de 
menselijke geschiedenis (de sacrale orde). Het lijkt er een beetje op dat de religie twee wijzen van reactie 
zijn bij de jongeren. Ze leggen de zinvraag eenvoudig naast zich neer. Dat doet geloof ik de meerderheid. 
Consumptief is er nog veel te genieten.  
(…) 
Zo’n gemeente is zelf jong in een oude neergaande wereld. Zij moet er wezen. De wereld heeft er recht op 
dat deze stem niet verstomt. Zo’n gemeente is het kristallisatiepunt van messiaanse gewetensvorming. Zij 
is een minderheid, vaak verdwijnend klein, maar daarom nog niet marginaal. Zij is veeleer het kloppende 
hart van een samenleving. Zij leeft exemplarisch het onmogelijke alternatief, waardoor zij velen uitsluit die 
zichzelf uitsluiten en anderen uitsluit die zichzelf maar al te gaarne insluiten. 
 
G.H. ter Schegget is Hoogleraar te Leiden.  
 

 

Oktober 1988 
In de rubriek REaktie (waarin korte reacties opgenomen zijn) 
 
In ‘van de redactie’ van RdK sept 1988 wordt opgemerkt dat de oude nietploeg afscheid heeft genomen. 
Het leuke van het bericht vind ik dat een ploeg die in de naam haar eigen bestaan ontkent (niet-ploeg) toch 
zo’n fijne bijdrage aan één van de vele gemeenteactiviteiten heeft geleverd.  
Een gewichtige bijdrage trouwens ook! Als je bedenkt dat één nietje 50,3 milligram weegt, kan je 
uitrekenen dat in ca. 6 jaar tijd zo’n 75.000 nietjes in RdK zijn geslagen, ofwel ca. 3,8 kilo. In gesprek met 
een nietster vroeg ik waarom de hele ploeg gestopt was. Het antwoord luidde: in de loop van de tijd zijn we 
zo aan elkaar gehecht geraakt, dat we ook maar met z’n allen er tegelijk mee gestopt zijn. Voor de nieuwe 
nietploeg valt er een record te verbeteren. 
 

 

December 1989 
Ook in REaktie: 
Het plaatje op bladzijde 14 van 14 nov 1989 in Rond de Kerk is door de redactie geplaatst. Jammer genoeg 
past dat geheel niet met of/bij (?) de opvatting van de schrijfster!  
 
Noot van de redactie: Helaas vermeldt de schrijfster niet wat haar 
opvatting is. Uit een telefoongesprek met haar hebben wij 
begrepen dat zij het gevoel heeft dat het plaatje haar als feministe 
bestempelt, iets wat wij zeker niet bedoeld hebben. 
 
[Redactie 2022]. Rechts het betreffende plaatje. Een plaatje dat 
duidelijk iets uit wil drukken. En om heel eerlijk te zijn, niet past bij 
de essentie van het oorspronkelijke stuk, dus we hebben wel wat 
begrip voor de reactie van de schrijfster. 
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Februari 2006 
 

Uit het rijke Roomsche leven 
 
Velen zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat toch dat klokgelui van katholieke kerken te betekenen 
heeft om 12 uur ’s middags en 18 uur ’s avonds. Dat klokkenluiden heeft niets te maken met de 
aankondiging van het begin van een kerkdienst zoals: mis, uitvaart of trouwerij, maar roept op tot het 
bidden van het zogenaamde Angelus gebed. 
 
Vroeger werden zelfs vier maal per dag de kerkklokken geluid. Het Angelus gebed oftewel het Engel des 
Heren dat de godsvruchtige katholiek dan kan bidden gaat als volgt: 
 
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; 
En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. 
Weet gegroet Maria, vol van genade, … etc. Amen. 
Zie de dienstmaagd des Heren; 
Mij geschiede het woord. 
Wees gegroet… 
En het Woord is vlees geworden 
En het heeft onder ons gewoond. 
Wees gegroet… 
Bid voor ons, heilige Moeder van God; 
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 
 
Laat ons bidden: 
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen; wij 
bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de 
heerlijkheid van de verrijzenis. 
Door dezelfde Christus, onze Heer, Amen. 
 
Niet zo lang geleden, toen het onderwijs op katholieke scholen nog voornamelijk in handen was van 
nonnen en broeders, werd het Angelusgebed op school gebeden vlak voordat de kinderen voor het 
zogenaamde middageten, tegenwoordig noemen we dat lunch, naar huis gingen. De kinderen zaten dan op 
hete kolen want ze wisten dat na het Angelusgebed de bel zou luiden en ze naar buiten konden stormen. In 
de vakanties bad men het Angelus thuis voordat men aan het middagboterham begon. 
 
Het luiden van de klokken voor het Angelus is een eeuwenoud gebruik. Bekend is dat de tekening van 
Vincent van Gogh waarop een Nuenense boer en boerin voor even hun werk op het land onderbroken 
hebben en in gebed verzonken hun Angelus gebed bidden. 
 
Namens de Raad van Kerken Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
 
Jan de Haan (PGN) en John Haan (Parochie Nuenen) 
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Mei/juni 2012 
 

Tien kleine christenen 
 
Tien kleine christenen 
ontvingen saam de zegen; 
één nam aanstoot aan de preek, 
toen waren er nog maar negen. 
 
Negen kleine christenen, 
ze baden dag en nacht; 
één kreeg niet wat hij vroeg, 
toen waren er nog maar acht. 
 
Acht kleine christenen 
op de smalle weg door 't leven, 
één vond de brede weg zo mooi, 
toen waren er nog zeven. 
 
Zeven kleine christenen, 
ze lazen elkaar de les, 
één werd boos en zei: 'Adieu', 
toen waren er nog zes. 
 
Zes kleine christenen, 
actief in het kerkbedrijf, 
één miste wat 
of had er geen zin meer in, 
toen waren er nog vijf. 
 
Vijf kleine christenen, 
traditie in het banier, 
één werd het allemaal teveel, 
toen waren er nog maar vier. 
 
Vier kleine christenen 
deden kerkbouw vol energie, 
één werd in ’t kerkblad niet genoemd, geen 
erelint, 
toen waren er nog drie. 
 
Drie kleine christenen, 
ieder met zijn eigen idee; 
één dacht alleen maar aan zichzelf, 
toen waren er nog maar twee. 
 

Twee kleine christenen, 
je zag het al meteen, 
met ruzie wie de grootste was, 
toen was er nog maar één. 
 
Eén heel oprechte christen, 
vol van de lieve vree; 
zijn vijand werd zijn goede vriend, 
toen waren er weer twee. 
 
Twee heel bescheiden christenen, 
aan het werk met veel plezier; 
ze vroegen niets, zij deelden uit, 
toen waren er weer vier. 
 
Vier heel gewone christenen,  
zij hielpen dag en nacht, 
en die geholpen werd, hielp mee, 
toen waren er weer acht. 
 
Acht vriendelijke christenen, 
ze vroegen om Gods zegen; 
maar vroegen ook een mens erbij, 
toen waren er weer negen. 
 
Negen kleine christenen, 
hadden in mensen God gezien; 
en ze zongen samen gloria, 
toen waren er weer tien. 
 
Tien kleine christenen,  
ze brachten Hem tot leven 
die niet voor kerk maar voor de mens, 
Zijn leven heeft gegeven. 
 
Tien kleine christenen, 
wanneer zij leven net als HIJ 
dan komen er weer net als toen, 
in één dag duizend bij. 
 
 
Ingestuurd door Hans Laros 
Bron: diverse bewerkingen op internet 
samengevoegd tot één gedicht (16 verzen) 
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Juli/augustus 2012 
 

Beleid voor de vlinder 

 
In het Paasnummer van het tijdschrift Open Deur vond ik een mooi gedicht van Heleen Pasma, dat past bij 
het mooie weer van de laatste weken. Regelmatig dansen er vlinders in onze tuin. Een gedicht met 
natuurbeelden, die iets duiden van waar het in ons mens-zijn om gaat. 
 

Zoals een vlinder 
 

met ingevouwen vleugels 
stil en onopvallend 

zo is een mens, 
beschroomd en ingekeerd 

 
tótdat 

 
in licht en warmte 

de vleugels zich ontvouwen, 
de mens in kleur en dans 

de ruimte kiest 
 

zoals een vlinder 
zoekt naar voedsel, 

in de diepte van de bloem 
de nectar, goed en zoet 

 
zo is een mens 

 
speurend in de diepte, 

naar liefde, goed en zoet 
mens tot mens, 

de nectar van het naaste zijn 
 
 

Ik merkte dat dat beeld van die vlinder bij me blijft hangen, die vlinder die zoekt en speurt, de vlinder die 
zich moet ontvouwen om zijn volle kleurenpracht te laten zien. 
Nu we in de kerkenraad tijd steken in het nadenken over het beleid voor de komende jaren en een 
beleidsplan aan het schrijven zijn, komt dat beeld nog meer binnen. 
 
De vlinder heeft licht en warmte nodig om zich te kunnen openen, om eerst uit de cocon te kunnen kruipen 
en dan de vleugels uit te slaan. En waar je in zo’n proces van nadenken over beleid mee bezig bent kun je 
ook omschrijven: Hoe zijn (of worden) wij een gemeenschap waar van dat licht en die warmte iets te voelen 
is, zodat vlinders die nog dicht en onopvallend zijn, hun vleugels kunnen openen en hun kleuren kunnen 
tonen? Spannende vraag natuurlijk. Want verschillende vlinders hebben verschillende voorkeuren, speuren 
naar andere bloemen en planten om de nectar op te zuigen en om hun eieren af te zetten. 
 
Dan komt het uit bij: welke vlinders slaan bij ons hun vleugels uit, laten zich zien en kennen? En welke niet? 
Of: Welke nectar is er bij ons te vinden? 
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Over beleid nadenken is ook je afvragen hoe we de nectar van goede kwaliteit houden en wat we daarvoor 
moeten doen of laten. 
 
Het gaat in het gedicht niet over de eigenzinnigheid van vlinders en hun voorkeuren voor bepaalde planten. 
Maar ook dat had erin kunnen staan. Ook die vergelijking met mensen van nu gaat op. Mensen kiezen zelf 
hoe ze deelnemen aan een gemeenschap die kerk is en ze kiezen daarin dan ook nog die dingen die hen 
interesseren en hen voeden.  
Mij raakte ook de zin “van mens tot mens”. Zo gaat het als je kerk bent. De contacten gaan van mens tot 
mens, één op één. Dat merken de mensen die in de wijken werken ook, je gaat elkaar alleen maar kennen 
in het contact met elkaar, door elkaar te ontmoeten. 
 
In die ontmoeting van mens tot mens kan iets ter sprake komen van wat voor die mensen “als goede 
nectar” is. En dat kan heel verschillende zijn. De een wil leren, de ander iets doen en een volgende 
leeftijdsgenoten ontmoeten of geraakt worden door een woord, een zin of een lied. Nectar kan veel 
vormen hebben.  
 
Warmte vinden is noodzakelijk om je vleugels uit te kunnen vouwen. En goede nectar is nodig om dansend 
de ruimte in te kunnen fladderen, op zoek te gaan en te leven. Maar het gaat in een beleidsplan meestal 
niet over nectar en over je vleugels uitslaan en dansen… Zelden een poëtisch beleidsplan gezien. Het zou 
een uitdaging kunnen zijn… 
 
Beleidsmakers hebben soms de neiging om in cijfers en in resultaten te denken. Er moet iets geproduceerd 
worden dat meetbaar is. Ik heb daar ooit eens op geantwoord: “Volgens mij is het product van de 
kerkgemeenschap het geloofsproces van de mensen. Dat proces moet gevoed worden met de goede 
nectar, met de goede planten, om samen kerk te zijn. En dan hebben verschillende vlinders verschillende 
nectar nodig…” 
 
Het is een boeiend proces, die gemeenschap die kerk heet en die als het goed is iets van een vlindertuin 
heeft. Kleurig, dansend en speurend. Warm en licht, zodat het thuis kan zijn voor velen. 
 

Pieter Flach 

 

December 2012 
 

Dialoog: onze vader 
 
In de jeugddienst van 18 november j.l. ging het over leren bidden. Het Onze Vader bidden werd toen heel letterlijk een 
gesprek voeren met God. Twee jongeren lazen de verschillende rollen. Eén stond er achter de tafel en bad; de ander 
zat op de achterste rij van de kerk met een draadloze microfoon en las de tekst van God. Maar veel mensen hoorden 
alleen een stem antwoorden, zonder te zien wie dat was en waar die stem vandaan kwam. De tekst van dit Onze 
Vader als dialoog werd gedeeltelijk aangeleverd door jeugdwerk-materiaal over bidden, maar het grootste deel 
maakten we zelf op grond van onze gesprekken over bidden. En na die dienst vroegen verschillende mensen om deze 
tekst, omdat die hen geraakt had. 

Pieter Flach 
 
Bidder:  Onze Vader die in de hemel zijt… 
God:  Ja? 
Bidder:  (beetje boos) Val me niet in de rede. Ik ben aan het bidden. 
God:  (rustig) Maar je hebt Mij geroepen. 
Bidder:  (verbaasd) U geroepen? Ik heb u niet geroepen... Ik bid het Onze Vader. 
God:  Nu doe je het weer. 
Bidder:  Wat deed ik? 
God:  Mij roepen. Je zei: Onze Vader. Hier ben Ik. Wat wil je? 
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Bidder:  (beetje geïrriteerd) Maar ik wil helemaal niets! Ik bid gewoon mijn gebed. (rustig) Dat doe ik iedere dag. 
 Altijd het Onze Vader. Daar voel ik me lekker bij.  
God:   Fijn dat je dat doet. Ga dan maar verder.  
Bidder:   Uw naam worde geheiligd… 
God:   Stop! Wat bedoel je daarmee? 
Bidder:   Waarmee? 
God:   Met Uw naam worde geheiligd. 
Bidder:   (beetje in de war) Ik bedoel... het betekent ... het betekent ... Lieve help, ik weet niet wat het betekent. 
  Hoe zou ik? Het staat in het gebed. (even stil) Wat denkt u dan dat het betekent ? 
God:  Het betekent: Dat mijn naam wordt geëerd. Of, anders gezegd: dat 

mijn naam heilig voor je is, en met respect wordt uitgesproken. 
Bidder:  (rustig) O, ik voel hem. Ik heb er nooit zo bij nagedacht.  

Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
God:  Meen je dat echt? 
Bidder:  Natuurlijk. Waarom niet? 
God:  Wat ga je er dan aan doen? 
Bidder:  (verbaasd) Doen? Niets. Maar ik denk, dat het eigenlijk wel tof zou  
 zijn, als alles hier op aarde onder uw leiding zou staan… 
God:  (nieuwsgierig) Sta jij onder mijn leiding? 
Bidder:  Nou, eh ... ik moet soms naar de kerk en ik ga naar jongerenviering 
 of naar de catechese… 
God:  Dat is geen antwoord op mijn vraag. (weer nieuwsgierig) Betrek je 

Mij in je leven? Verwacht je dat Ik iets voor je kan doen? 
Bidder:  Nou, eigenlijk niet. Ik moet het toch zelf doen. U bent zo ver weg. 
God:  Geloof je dat Ik in jou geïnteresseerd ben en dat het Mij wat kan schelen hoe het met je gaat? Denk je 
 dat Ik niet weet dat je soms ontevreden bent over hoe je eruit ziet en of je wel populair genoeg bent?  
Bidder:  Wat stelt u een vragen! Het valt met mij nog wel mee. Moet U anderen eens zien. 
God:  (beetje boos) Neem me niet kwalijk. Speel nou geen verstoppertje. Jíj bad toch dat mijn wil zou 

geschieden? Dan beginnen we gewoon bij degene die daarom bidt. Jij dus bijvoorbeeld. 
Bidder:  (denkend, rustig) Dus wat u wilt dat gebeuren gaat, heeft te maken met wat ik doe? En U weet wat er in 

me omgaat? En U wilt zich ook met mijn gewone leventje bemoeien? 
God:  (opgelucht) Juist. Nu komen we tenminste ergens. Ik wil er voor je zijn en Ik wil je helpen je mogelijkheden 

te ontdekken. Samenwerking! 
Bidder:  (geen zin meer om verder te gaan) Ja, eh ... Heer, maar ik moet er nu mee stoppen. Dit gebed neemt veel 

meer tijd in beslag dan anders ... 
God: Maar toch wil Ik nog wel even met je doorpraten. Je weet toch hoe het gebed verder gaat? 
Bidder: Ja, dat weet ik wel: Geef ons heden ons dagelijks brood. 
God: Voor wie vraag je dat? Voor jezelf? 
Bidder: Natuurlijk voor mezelf, want anders heb ik honger. 
God; En, krijg je brood? 
Bidder: Gelukkig wel, en meer dan dat. De winkels en onze koelkast zijn vol. (even stil) Maar andere mensen op de 

aarde hebben honger. Zij bidden toch ook het Onze Vader? Geeft u hen dan geen brood genoeg? 
God: (even stil) En wat geef jij hen? 
Bidder: (verbaasd) Ik? Wat moet ik dan… 
God: Je bidt toch Ónze Vader, dan weet je dus heel goed dat Ik Vader ben van alle mensen. 
Bidder: Ja, en dus… Wat bedoelt u nu? 
God: Als je bidt: Ónze Vader, dan betekent dat toch, dat alle andere mensen die dat bidden jouw broers en 

zussen zijn? 
Bidder: Nooit zo bedacht, eerlijk gezegd. 
God:  Wat doe jij dan voor die broers en zussen? 
Bidder: (vragend) Bedoelt u dat ik mijn brood moet delen met hen? 
God: Dat zou een goed begin zijn, denk Ik. Een begin van dat dagelijks brood voor alle mensen… 
Bidder: (even stil) Nu ga ik verder, hoor God!   
En vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schuld vergeven. 
God: Daar wordt Ik blij van, dat je dat bidt!  
Bidder: (verbaasd) Dat ik wát bid, God? 
God: Dat je zegt dat je anderen wilt vergeven. 
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Bidder: (beetje boos, maar rustig) Maar ik bedoel dat ú míj moet vergeven… 
God: (heel rustig) Dat wil Ik best. En dat zal Ik ook doen. Maar je zegt er zelf achteraan dat jij dat ook gaat doen! 
Bidder: Ja, zo staat het in het gebed. 
God: (nieuwsgierig) Doe je het ook? Anderen vergeven die jou iets hebben aangedaan? 
Bidder: (denkend) Weet ik niet zo goed… Ik denk dat ik meestal boos word als er iets gebeurt dat ik niet leuk vind. 
God: En dan? 
Bidder: Dan wil ik dat de ander het goed maakt of excuses aanbiedt. 
God: Dat kan Ik begrijpen. Maar dat is natuurlijk wat anders dan vergeven… 
Bidder: Wat zou ik dan moeten doen? 
God: (rustig) Wat hoop jij dat Ik doe als Ik jou vergeef? 
Bidder: (even stil, dan denkend, erg rustig) Dat u niet lang boos bent. En er ook niet volgend jaar, of zo, opeens 

weer over begint, zo van: Toen jij vorig jaar dit deed toen dacht ik… 
God: (langzaam) Daar heb je dan een antwoord: Dat is wat andere mensen ook hopen dat jij doet voor hen, als 

er iets fout gegaan is. 
Bidder: (even stil) Weet u dat ik dat moeilijk vind? 
God: (rustig) Ja, dat weet ik, dat dat moeilijk is. En toch denk Ik dat het de enige manier is om het foute dat in de 

wereld gebeurt, op te laten houden. Jezus heeft dat heel goed aan zijn leerlingen geleerd… 
Bidder: (vragend) En als het me nou niet lukt… 
God:  (geruststellend) Ik denk dat het je wel gaat lukken; je hebt er nu in elk geval over nagedacht!  
Bidder: (even stil) En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Bidder blijft stil. God ook.  
Bidder: (beetje geïrriteerd) Waarom zegt u nu niks? 
God: Omdat Ik je vraag wel ingewikkeld vind. 
Bidder: Zo moeilijk zal het toch niet zijn, want u bent toch God? 
God: (denkend) Ja, maar jij bent een mens. En Ik heb de mensen zo gemaakt dat ze kunnen kiezen, tussen het 

goede en het kwade. Mensen moeten zelfs kiezen.  
Bidder: (beetje moe) Maar soms is kiezen zo moeilijk God. Dan zitten er aan alle dingen waaruit je kunt kiezen, 

andere moeilijke dingen vast. 
God: (erg rustig) Toch denk Ik dat een wereld waarin je niet meer hoeft te kiezen, niet goed bij de mensen past. 

En het klinkt ook wel een beetje makkelijk, als je zegt dat het de duivel is die maakt dat de dingen fout gaan. 
En dat als die er niet meer is… 

Bidder: (enthousiast) Ja! Dat zou heerlijk zijn, dan zouden we van veel narigheid verlost zijn! 
God: (rustig, denkend) Weet ik niet zeker, want de mensen moeten nog steeds kiezen. Misschien is het wel een 

beetje zoals met dat brood waar je om bad. Dat brood moet gedeeld worden. Daar kun je voor kiezen, of 
niet. En als je kiest om níet te delen, is het dan de duivel die voor de honger zorgt? 

Bidder: Help, God, wat bent u een denker. Zo ver heb ik nog nooit gedacht… (even stil, daarna rustig, denkend) 
Maar is het niet zo dat we het dan eigenlijk samen zouden moeten doen? Wij een stukje als mens en u een 
stukje als God. Dat zei u toch net ook: Samenwerking! 

God: Als je dat bedoelt met deze regel, akkoord. Want ik heb jullie als mensen echt nodig op de aarde. 
Bidder: (even stil) Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
God: (heel rustig, beetje ontroerd) Lief dat je dat zegt, ik ga er een beetje van blozen… 
Bidder: (enthousiast) Maar dit zijn nu juist de meest blije zinnen uit het hele gebed! 
God: Dat geloof ik ook… Je spreekt uit dat je heel veel vertrouwen in mij hebt, en daar word Ik blij van. 
Bidder: Maar dat wist u toch wel, want ik was toch aan het bidden… Het mag dan een beetje een gewoonte zijn, 

maar ik heb al pratend met u wel ontdekt, dat het een goede gewoonte is. Bidden doe je toch tot Iemand die 
je vertrouwt? 

God: (blijft even stil) Amen. Ik kan alleen maar Amen zeggen op wat jij net zegt. 
Bidder: U haalt me de woorden uit de mond. 
Samen: Amen. 
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Januari 2013, uit het themagedeelte Hier in dit aardse bestaan: Vier het Leven! 
 

Een boeiend gesprek tussen jong en oud 
 

Mevrouw Leestemaker (91) en Tessa Bouwkamp (13) gingen samen op zoek naar de (of een) inhoud van 
‘geniet het leven’.  
 
T: Wat verstaat u onder ‘geniet het leven’? 
mL: Tja, dat vind ik ook een moeilijke vraag, net als jij. Ik ben er al even over aan het nadenken en toen 
dacht ik: “Voor mij is het als ik mooie muziek hoor”. Dat is voor mij een viering, daar kan ik zo van 
genieten… of als ik buiten de sneeuw zie, dan denk ik: “oh, wat is dat mooi”. Dat is voor mij viering. 
T: En wat verstond u onder viering, toen u zo oud was als ik? 
mL: Ik denk dat er toch veel veranderd is sinds toen. Ik ben er toen niet echt mee bezig geweest, met het 
leven vieren. Je leefde… en dat was het denk ik wel. 
T: Als u nu toch terug kijkt, waren er toen geen dingen die u een goed gevoel gaven? 
mL: Je kunt die tijd van toen echt niet vergelijken met deze tijd. Als ik nu kijk wat jij allemaal doet, dat was 
vroeger echt niet zo. Ik denk dat tegenwoordig wat dat betreft de jeugd vrijer is, en ook duidelijker er voor 
uit komt wat ze ervaren en voelen. Ik heb een heel beschermde jeugd gehad. Ook heel precies: dat mocht 
niet en dat mocht niet en dat mocht wel. Wat dat betreft hebben jullie tegenwoordig veel meer vrijheid. En 
ook, ik zou bijna zeggen af en toe zelfs te veel vrijheid bij bepaalde jeugd. 
T: Bij welke jeugd bedoelt u dat dan? 
mL: Die het niet zo nauw nemen met wat wel en niet kan. Ik bedoel, je hebt allemaal je innerlijke stem, je 
geweten wat zegt dat kan eigenlijk niet. Of dat kan wel. En ik denk dat er tegenwoordig heel veel jeugd is 
die dat niet beseffen. Ook, en dat besef ik heus wel, wordt er veel bepaald door het gezin waarin je 
opgroeit. En ik denk best dat jij in een bepaald opzicht een vrije jeugd hebt. 
T: Ja, maar dat hoeft niet altijd slecht te zijn. 
mL: Maar het kan omslaan naar de verkeerde kant. Teveel vrijheid die je niet aankunt lijkt me niet goed. 
T: Vieren van het leven is heel breed, want je kunt het op allerlei verschillende manieren zien. Je kunt 
denken van:”Jee, mijn leven is geweldig”, of “Wat is er nu voor leuks in mijn leven?”  
mL: Voor jou is het leven één feest. En vieren is feest. 
T: Ja, eigenlijk wel. 
mL: Nou, dan ben je een heel gelukkig kind. Hoewel, je zult toch ook best eens je momenten hebben van: 
verdraaid, moet ik dat ook, ik wil liever iets anders doen. 
T: Ja… 
mL: Wat natuurlijk niet verkeerd is. Ik denk ook altijd, het leven is een weg die je gaat. Met hoogtepunten, 
maar als je geen dieptepunten hebt… 
T: ….heb je ook geen hoogtepunten. 
mL: Is het leven een vlakke toestand. 
T: Is het eigenlijk een groot dieptepunt. 
mL: En valt er weinig te feesten. Je moet genieten van de hoogtepunten en vaak door de dieptepunten 
heen. Zoals ik zelf gemerkt heb in mijn leven. Sterfgevallen zijn ook dieptepunten. Die kunnen je nog lang 
aangrijpen. Maar daarover moet je kunnen blijven praten, dat is belangrijk. In contact blijven met anderen. 
Dat helpt. Dat hielp mij. Ze noemen je dan sterk, maar je probeert gewoon door te leven. (…) 
T: Maar zonder dieptepunten geen hoogtepunten en is je leven eigenlijk een groot dieptepunt en wordt je 
leven heel saai. 
mL: Ook op het materiële vlak. Tegenwoordig is alles maar meer en meer.  
T: Klopt, het is meer van hebben, hebben en nog meer. Het gaat meer om wat je hebt dan om wat je bent. 
Ik herken dat wel in bepaalde opzichten. Op school zijn er ook veel kinderen met veel merken en zo. Die 
hebben dat. Ik vraag me wel eens af of die het alleen maar hebben om er bij te horen. Het lijkt dan wel of 
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het zijn minder belangrijk is dan het hebben. Ik vind dat niet zo. Want als je gewoon aardig bent en bent wie 
je bent is het toch ook goed? 
mL: Natuurlijk, dat is bijna iedereen met je eens. Ik vind dat ook. Die kinderen hebben ook geen 
hoogtepunten meer. En we hadden samen bedacht dat vieren was: de hoogtepunten gedenken. En die 
kinderen kunnen het leven dan niet meer vieren. 
T: Ik kan me er toch weinig bij voorstellen, het past niet zo bij mij. 
mL: Als je je kunt inleven in een ander, dan wordt het ook afschuwelijk. Als je hoort van een meisje van 15 
jaar dat zo gepest wordt dat ze zich voor de trein gooit. Dat kan mij zo bezig houden. 
T: Soms is het bij pesten zo… ik ken een meisje dat vroeger gepest is… op haar vroegere school. Nu wordt ze 
niet meer gepest, maar ze sluit zich steeds af. Het is heel moeilijk een normaal gesprek met haar te voeren. 
Als je met haar praat, ben je steeds bang om haar weer te kwetsen. Zelfs met grapjes moet je blijven 
nadenken, want ze is er heel gevoelig voor. 
mL: En dan denk ik weer terug aan het onderwerp: ‘vier het leven’. Zulke dingen… ik vind het af en toe zo 
moeilijk. 
T: Maar als je je zo opsluit in jezelf is het heel moeilijk het leven te vieren. 
mL: Dat is zo. 
T: Dan zit je in jezelf en je gaat natuurlijk niet de hele tijd zingen en rondspringen en dansen, niet vieren. 
Want je zit in jezelf… ja, ik weet het, het klinkt een beetje raar… ik kan het niet goed onder woorden 
brengen… 
mL: Volgens mij hadden ze het onderwerp ‘vier het leven’ bedacht in verband met carnaval, daar moet ik 
nu weer aan denken. Maar voor mij is carnaval geen vieren. Dat is van: nou jongens, lang leve de lol. 
T: Maar dat is geen carnaval. Carnaval is gewoon wel vieren, je maakt lol. Je vergeet alles wel, maar je bent 
samen met vrienden. 
mL: Maar ik denk altijd: met vrienden kun je altijd wel lol maken, waarom speciaal net met carnaval. Dat is 
zo opgelegd. 
T: Ik vind carnaval juist heel erg leuk. Gewoon gezellig met vrienden op pad en lol maken… 
mL: Ja, dat zal wel… maar dat kan toch ook als het geen carnaval is? 
T: Dat is toch anders. 
mL: Dat zal dan wel, geniet jij maar lekker van je carnaval. Over een aantal jaar zul jij het vast ook minder 
leuk gaan vinden. 
T: nou… 
mL: Hoewel, mijn dochter is nu 57 jaar en woont in Huizen. Maar als het enigszins kan, komt ze ieder jaar 
toch weer hier een dag carnaval vieren met oude vrienden. Het zal wel zijn, omdat ze hier is opgegroeid. Ik 
ben dat niet. 
T: Zonder vrienden is carnaval niet leuk. Carnaval ga je niet alleen vieren. Dat is gewoon niet leuk. Carnaval 
vier je juist met je vrienden. 
mL: Alleen kun je geen carnaval vieren. 
T: Nee, dat gaat niet. 
mL: Maar dan blijf ik zeggen: dat plezier kun je ook hebben buiten de carnavalstijd. 
T: Dan heb ik ook plezier. Maar met carnaval doe je andere dingen. 
mL: Je doet andere dingen. Maar wel dingen die 
toch kunnen. 
T: Ja… 
mL: Maar voor mij hoeven die dingen niet zo. 
T: Voor mij wel! (beiden lachen) 
mL: Daar heb je het weer: als het altijd carnaval zou 
zijn, zou het niet meer leuk zijn. Dan heb je weer 
geen verschil tussen hoogte- en dieptepunten. 
T: Dan wordt het weer normaal… dan wordt het 
weer saai… eigenlijk. 
mL: Als het altijd, iedere dag, carnaval zou zijn… 
T: … is het ook niet leuk meer. 
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Uit hetzelfde nummer: 

Waar worden we blij van?? 
 
Het leven vieren, d.i. van dingen kunnen genieten. Wat vind je fijn, waar word je blij van? 
We vroegen een aantal mensen, welk antwoord ze geven op bovenstaande vraag. 
U leest hun antwoorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van een lekker bakkie koffie op 

donderdagmorgen,  

na het ‘kuisen’ van de tuin. 

(vier mannen van de tuingroep 

‘Rondom de Regenboog’) 

Een gesprek met iemand, 

waarbij er van hart tot hart 

een vonk overspringt.  Prachtig! 

(man, 69 jaar) 

Als ik kan spelen met mijn speelgoed. 

(kind van 4 jaar) 

De kleine armpjes van m’n 

kinderen om me heen.  

(vrouw, 34 jaar) 

Als ik na ongeveer 23 jaar op 

vakantie kan gaan naar de 

‘grijze golf’ in Benidorm, Spanje 

(vrouw, 69 jaar) 
 

Als iemand heel enthousiast en 

leuk over iets kan vertellen i.p.v. 

te mopperen.  

Positief in het leven staan!  

(vrouw, 80 jaar) 

Ik werd echt blij toen mijn moeder in 

het verpleeghuis goed werd 

opgevangen voor 24 uur per dag.  

Er viel een hele last van mij af.  

(vrouw, 69 jaar) 
 

Als je onverwacht bezoek 

krijgt van een vriendin en 

samen koffie of thee drinkt. 

(vrouw, 68 jaar) 
 

Racen op de Wii (kind van 4 jaar) 

Als je als vrijwilliger na het gedane werk 

de deur uit gaat bij het zorgcentrum.  

Het geeft fijne voldoening. 

(vrouw 62 jaar) 
 

Van mijn familie (kind van 6 jaar) 
 

Van grapjes! (kind van 8 jaar) 
 

Van dansen, hockeyen 

en winnen (11 jaar) 
 

Van Griekse mythologie (11 jaar) 
 

Als anderen blij zijn! (11 jaar) 
 

Van gezelligheid (11 jaar) 
 

Als ik cadeautjes krijg (10 jaar) 
 

Van spanning en sensatie (12 jaar) 
 

Als ik ga lezen (kind van 7 jaar) 

Als ik mag knutselen (kind van 9 jaar) 
 

Van voetbal (11 jaar) 
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December 2013 Thema: Werken aan Barmhartigheid: Mantelzorg 
 
Toen een oude man stierf in de geriatrische afdeling van een Australisch verpleeghuis, werd aangenomen dat 
hij niets van waarde had. Maar bij het opruimen van zijn schamele bezittingen vonden de verpleegsters een 
gedicht. Ze waren er erg van onder de indruk en deelden het met elkaar. Het eenvoudige maar welsprekende 
gedicht is sindsdien verschenen in diverse tijdschriften. Deze oude man, met niets meer te geven aan de 
wereld, is nu de auteur van dit 'anonieme' gedicht dat zwerft over het internet. Het oorspronkelijk Engelse 
gedicht is op rijm en heeft een mooie cadans. In deze Nederlandse vertaling is de rijm losgelaten en kan alleen 
daarom al niet tippen aan het origineel. Maar de essentie van de boodschap is gebleven. 

 
Cranky Old Man 
 
Wat zie je zusters? … … Wat zie je? 
Waar denk je aan … … als je naar me kijkt? 
Een chagrijnig oude man … … wat van de wereld, 
Onvast ter hand … … met lege ogen? 
Speelt met zijn eten … … geeft geen antwoord. 
Soms roep je onmachtig: ‘Probeer het toch eens’ 
Maar geen reactie … … wat je ook doet.  
Geen tegenwerking … … laat je doen wat je wil, 
met baden en voeren … … geen dag maakt verschil. 
Is dat wat je denkt? … … Is dat wat je ziet? 
Open je ogen zuster, want je ziet me niet, 
Ik zal je vertellen wie ik ben … … al zit ik hier stil, 
Luister ik naar je … … eet ik omdat jij dat wil. 
Ik ben de jongste van tien … met een vader en een moeder, 
met broers en zusters … we hielden van elkaar. 
Een jongen van zestien … de wereld aan zijn voeten, 
Dromen over de toekomst … zijn geliefde ontmoeten. 
Bruidegom met twintig … geluk dat ik vond, 
Herinnering, de geloften … een belofte die stond. 
Vijfentwintig nu … ik heb kinderen van mezelf, 
Ze hebben me nodig … en een veilig gelukkig thuis. 
Een man van dertig … wat groeien ze snel, 
Verbonden met elkaar … genoeg voor een leven? 
Met veertig, mijn jonge zonen … zijn gegroeid en verdwenen, 
Mijn vrouw staat naast me … ik houd me sterk. 
Met vijftig, opnieuw … babies spelen paardje op mijn knie, 
Weer met kinderen … mijn geliefde en ik. 
Donkere dagen komen … mijn vrouw is nu dood, 
Ik kijk naar de toekomst … mijn vrees is heel groot. 
De jongens gaan verder … hun kinderen ook, 
en ik denk aan de jaren … aan de liefde die ik heb gekend. 
Ik ben nu een oude man … … en de natuur is wreed, 
Ouderdom is een grap … … ziet eruit als een dwaas. 
Het lichaam takelt af … … kracht en uitstraling verdwijnen, 
Er zit nu een steen … … waar ooit mijn hart zat, 
Maar in dit oude karkas woont nog steeds die jonge man, 
En af en toe … zwelt mijn gehavende hart, 
ik herinner me vreugde … herinner me pijn, 
leef en heb lief … leef het leven heel fijn. 
Denk aan de jaren … de dagen, de uren, 
Accepteer dan het grimmige feit … dat niets kan duren. 
Dus open je ogen mensen … zie en herken, 
Niet die oude chagrijnige man, 
Kijk beter, kijk dieper, zie wie ik ben! 

What do you see nurses? … … What do you see? 
What are you thinking … … when you're looking at me? 
A cranky old man … … not very wise, 
Uncertain of habit … … with faraway eyes? 
Who dribbles his food … … and makes no reply. 
When you say in a loud voice … … 'I do wish you'd try!' 
Who seems not to notice … … the things that you do. 
And forever is losing … … A sock or shoe? 
Who, resisting or not … … lets you do as you will, 
With bathing and feeding … … The long day to fill? 
Is that what you're thinking? … … Is that what you see? 
Then open your eyes, nurse, you're not looking at me. 
I'll tell you who I am … … As I sit here so still, 
As I do at your bidding, … … as I eat at your will. 
I'm a small child of Ten …with a father and mother, 
Brothers and sisters … who love one another 
A young boy of Sixteen … with wings on his feet 
Dreaming that soon now … a lover he'll meet. 
A groom soon at Twenty … my heart gives a leap. 
Remembering, the vows … that I promised to keep. 
At Twenty-Five, now … I have young of my own. 
Who need me to guide … And a secure happy home. 
A man of Thirty … My young now grown fast, 
Bound to each other … With ties that should last. 
At Forty, my young sons … have grown and are gone, 
But my woman is beside me … to see I don't mourn. 
At Fifty, once more, … Babies play 'round my knee, 
Again, we know children … My loved one and me. 
Dark days are upon me … My wife is now dead. 
I look at the future …I shudder with dread. 
For my young are all rearing … young of their own. 
And I think of the years … And the love that I've known. 
I'm now an old man … … and nature is cruel. 
It's jest to make old age … … look like a fool. 
The body, it crumbles … … grace and vigour, depart. 
There is now a stone … … where I once had a heart. 
But inside this old carcass … A young man still dwells, 
And now and again … my battered heart swells 
I remember the joys … I remember the pain. 
And I'm loving and living … life over again. 
I think of the years, all too few … gone too fast. 
And accept the stark fact … that nothing can last. 
So open your eyes, people … open and see. 
Not a cranky old man 
Look closer …see … … ME!! 
 
Remember this poem when you next meet an older 
person who you might brush aside without looking at the 
young soul within. 

 

Noot van de redactie: 
Hoewel de inhoud van de inleiding anders suggereert, is het gedicht 
vermoedelijk een bewerking van een gedicht uit de jaren ’60 van een 
engelse geriatrische verpleegster. Op internet valt veel over de mogelijke 
herkomst te vinden. 
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Jan/feb 2015 Thema: Geloven in het Leven: Rentmeesterschap 
 

Rentmeesterschap 
 
In de geschiedenis zien we zes verschillende grondhoudingen ten opzichte van de natuur: die van 
despoot, verlicht heerser, rentmeester, partner, participant en mysticus. 
 
De despoot stelt zich op tegenover de natuur, onderwerpt haar (desnoods met geweld) en doet 
ermee wat hij wil, daarbij niet gehinderd door beperkende overwegingen van morele aard of door 
kennis betreffende fragiliteit en draagkracht van ecosystemen, en ook niet door 
verantwoordingsplicht aan God, aan de wereldbevolking als geheel of aan toekomstige generaties. 
Hij heeft een onbeperkt vertrouwen in de mogelijkheden van de technologie en is ervan overtuigd 
dat er geen grenzen aan de groei zijn. 
 
Voor een verlicht heerser heeft de natuur de waarde die hij er zelf aan toekent. Vanuit welbegrepen 
eigenbelang houdt hij rekening met de natuur. Hij neemt het materiaal van de natuur, behandelt het 
met de nodige voorzichtigheid en op grond van de nodige kennis en maakt er volgens menselijke 
maatstaven en doeleinden iets anders, iets beters van. Voor de overleving van mens en milieu 
verwacht hij veel van het optimaal gebruik van een hoogwaardige technologie. 
 
De rentmeester ziet God of de mensheid als 'eigenaar' van de natuur. Zichzelf ziet hij als iemand die 
de rente mag benutten voor zichzelf, maar die niet aan het kapitaal mag komen omdat anders 
toekomstige generaties verstoken raken van de hun toekomende rente. De mens mag niet 
eigenmachtig heersen over de aarde en al wat daarop is. Hij moet beheren wat hem is toevertrouwd; 
aan de eigenaar is hij verantwoording schuldig voor zijn beheer. Bij het streven naar duurzame 
vervulling van menselijke behoeften vormt de natuur de randvoorwaarde. Daarom is een duurzaam 
ecologisch evenwicht van belang. 
 
Anders van aard is de partner. Hij (h)erkent de eigen, zelfstandige waarde van de natuur en is bereid 
met de belangen van de natuur rekening te houden en haar min of meer als gelijkwaardige partner 
tegemoet te treden om zo goed mogelijk beider 'doeleinden' te verwerkelijken. Minimalisering van 
menselijk ingrijpen is voorwaarde voor maximalisering van natuurwaarden.  
 
In het voetspoor van de partner volgt de participant. Voor hem staat de intrinsieke waarde van de 
natuur centraal. De natuur is een geheel waarvan de mens deel uitmaakt, niet slechts op biologisch 
niveau (zoals de dieren), maar vooral ook op het niveau van de zingeving. De mens ervaart zichzelf op 
'omvattende' wijze verbonden met de natuur.  Deelname aan de natuur sluit niet uit dat vanuit 
welbegrepen eigenbelang met behulp van wetenschap, technologie en rationaliteit eigen doelen 
worden nagestreefd, maar deze doelen krijgen geen absoluut karakter. 
 
Tenslotte is er de mysticus voor wie de natuur in laatste instantie enigerlei verschijningsvorm van 
God of het goddelijke is. De mysticus wil er zich om die reden uiteindelijk ook mee verenigen. Hij 
raakt ondergeschikt of maakt zich ondergeschikt aan de zelfontplooiing van de natuur.  
 
In de Bijbel staat de notie rentmeesterschap centraal. De mens heeft de aarde en de natuur in 
bruikleen. Rentmeesterschap betekent zorgdragen voor de continuïteit en ontwikkeling van de ons 
omringende materiële wereld. Tegenwoordig duiden we deze zorg ook aan met de term 
'duurzaamheid'. Een goede rentmeester is een specialist in duurzaam beheer.  
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Omdat mensen en instituten meermalen toonden slechte beheerders te zijn, pleiten sommigen 
ervoor de mens niet als beheerder maar als partner van de natuur te zien. De vraag is of de mens 
echt een partner van de natuur kan zijn. De term partner verdoezelt dat de moderne mens steeds 
meer macht over de natuur krijgt. Ook goed beheer blijft een vorm van machtsuitoefening en wordt 
nooit een vorm van partnerschap. 
 
Rentmeesterschap betekent het behoud van de natuur een kans geven. Om dit te kunnen doen, 
moeten mens en instituten veel eigenbelang, kortzichtigheid, gemakzucht, geestelijke luiheid en 
domheid overwinnen. Rentmeester kun je niet zijn vanuit de luie stoel. Het is hard werken. Je moet 
wikken en wegen, van geval tot geval zo goed mogelijk beslissen, effectieve rechtsbescherming 
bieden aan dieren die slachtoffers kunnen worden van menselijke belangen en bij dit alles gebruik 
maken van morele criteria van geen-kwaad-doen en rechtvaardigheid, dit niet alleen met 
realiteitszin, maar ook met inlevingsvermogen. De beslissingen die langs deze weg genomen worden, 
zullen stellig beter uitpakken voor dieren, planten en ecosystemen dan het doorgaan op de oude weg 
van natuuroverheersing, maar ze zullen nooit onaanvechtbaar zijn, hoe goed geïnformeerd we ook 
zijn en hoe rationeel en invoelend we ook handelen. 
 
Dit stuk is een verkorte versie. Het volledige artikel is te vinden op link 
 

 

April 2015, Thema: Geloven in het Leven: Kringloop van het Leven 
 

Geschiedenis van de begraafplaats ‘De Roosdoncken’ 
 
Eind negentiende eeuw kreeg de Hervormde Gemeente Nuenen een eigen begraafplaats aan de 
Broekdijk, mede dankzij de inspanning van ds Begemann en een schenking van zijn kinderen., Hun eis 
daarbij was dat de ouders Begemann, overleden in 1876/77, als eersten daar begraven zouden 
worden (dwz overgebracht van de oude begraafplaats aan de Tomakker naar dit eigen kerkhof). Het 
kerkhof was in 1887 klaar en ds Begemann en zijn vrouw werden hier in 1890 herbegraven. 
 
Het kleine kerkhof raakte vol en om uit te kunnen breiden werd in 1995 met instemming van de 
Hervormde Kerk Nuenen, voor het beheer van de begraafplaats een stichting opgericht die zich ook 
ging bezighouden met de eerste uitbreiding. De grond voor deze uitbreiding en de parkeerplaats 
werd voor een symbolisch bedrag gekocht van de Maatschappij van Welstand en de Gemeente 
Nuenen gaf subsidie voor de aanleg van het nieuwe deel van de begraafplaats. Om de binding met de 
protestantse kerk duidelijk te maken werd de naam van het kerkhof ’Protestantse Begraafplaats De 
Roosdoncken‘ Het oude kerkhof aan de Broekdijk wordt met een pleintje met een klokkenstoel 
verbonden met het rechthoekige nieuwe gedeelte. 
 
Sinds 1974 gingen de Hervormde Kerk Nuenen en de Gereformeerde Kerk Nuenen samen verder als 
Reformatorische Gemeente Nuenen. Op 22 juni 1998 wordt met toestemming van de Provinciale 
Kerkvoogdij Commissie, de Stichting Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken officieel opgericht 
en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De Hervormde Kerk droeg het eigendom van de 
begraafplaats voor één gulden over aan deze stichting. 
 
In 1998 werden  enquêtes gehouden binnen de RGN waaruit bleek dat na 20 jaar ook deze 
uitbreiding vol zou zijn. Het bestuur buigt zich vanaf 2001 over een eventuele tweede uitbreiding. In 
september 2003 verkoopt de Maatschappij van Welstand  de resterende grond aan de stichting De 
Roosdoncken. Uit een aantal ontwerpschetsen van landschapsarchitect Stan Elings kiest het bestuur 
van de stichting voor het ontwerp met de twee verhoogde begraafplekken (donken) in een 
landschappelijke aanleg. 

http://www.protestantsegemeentezevenaar.nl/data_pdf/publicaties/Rentmeesterschap.pdf
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Voor het landschappelijk gedeelte met de drie poelen krijgen we via het Brabants Landschap subsidie 
van de provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij. De subsidie wordt verkregen op 
voorwaarde dat de gemeente Nuenen toestemt in de financiering van de ophoging van de donken en 
de gemeente zorgt voor een duiker onder de Broekdijk door, zodat amfibieën van de poelen op de 
begraafplaats naar het IJsbaantje kunnen trekken. In september 2006 gaat de gemeente Nuenen 
hiermee akkoord en de tweede uitbreiding kan aangelegd worden. In 2006 worden de statuten 
enigszins gewijzigd vanwege de landelijke fusie van verschillende protestantse groeperingen tot  
’Protestantse Kerk Nederland‘. De ’Reformatorische Gemeente Nuenen‘ wordt ’Protestantse Kerk 
Nuenen‘. 
  
In december 2007 brengt de gemeenteraad Nuenen een 
bezoek aan de begraafplaats. De raadsleden zijn enthousiast 
over de landschappelijke aanleg van de tweede uitbreiding. Op 
verzoek van het bestuur van de Roosdoncken wordt de 
protestante begraafplaats De Roosdoncken door de provincie 
opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur, dit levert voor 4 
jaar extra subsidie op voor het onderhoud van het 
landschappelijk gedeelte. De Maatschappij van Welstand geeft 
subsidie voor de aanleg van de verharde paden, de brug en de 
drainage. 
 
Dankzij de inspanningen van de verschillende besturen vanaf 
1995 en de vele subsidies is het mogelijk geworden deze twee 
uitbreidingen te realiseren en de begraafplaats te beheren op basis van een gezonde financiering. In 
de loop der jaren is er een trouwe en enthousiaste groep vrijwilligers ontstaan die zorgt voor het 
onderhoud van de begraafplaats. Dankzij hun werk ligt de begraafplaats er zeer verzorgd bij. Het 
landschappelijk aangelegd gedeelte ziet er al aardig volgroeid uit. Niet alleen nabestaanden 
bezoeken de begraafplaats. Men komt hier voor de rust die van de begraafplaats en z’n 
landschappelijke omgeving uitgaat en mensen kunnen hier even tot zichzelf komen. 
 
Deze bijdrage is geschreven door Ans de Mol op verzoek van de redactie van Rond de Kerk. 
 

 

Juli/aug 2016 Thema: Leven van Verwondering: Improviseren 
 

Zit God te dobbelen? 
 
Mijn grootmoeder kookte regelmatig pap. Dat ging vaak goed, maar soms wilde de pap niet dik 
worden. Het is altijd weer een gok, zei ze dan. Soms gaat het goed, soms niet. Het leek toeval of de 
pap lukte. Of misschien het ingrijpen van God? Wat zij niet wist, was dat er een goede verklaring voor 
het mislukken van de pap was. Zij proefde zo nu en dan de pap en deed dat soms met dezelfde lepel 
als waarmee ze roerde. Nu zit er in speeksel een enzym dat zetmeel afbreekt en zetmeel is wat de 
pap dik maakt. Als je meer keer proeft en met dezelfde lepel gaat roeren, dan wordt de pap dun. Er 
was dus een rationele verklaring voor het wel of niet 'teruglopen' van de pap. Geen toeval, geen 
goddelijk ingrijpen. Dit is wat mensen graag zien, zeker in de wetenschap. We leggen ons niet neer bij 
toeval, maar zoeken een oorzaak. De pap is niet toevallig zomaar teruggelopen, maar er is een 
eigenschap van de pap die dat veroorzaakt. Er zit een zekere hoeveelheid amylase (zo heet dat 
enzym) in die goed verdeeld is door de pap. Voor mijn grootmoeder en vroegere papkokers was deze 
eigenschap verborgen, maar op een gegeven moment werd ze door de wetenschap ontdekt.  
Dit was ook wat Einstein hoopte toen hij in discussie was met zijn collega Niels Bohr over de 
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kwantummechanica. Daar kon je, volgens de theorie en de praktijk, metingen doen aan elementaire 
deeltjes die door het toeval bepaald leken. Als je een lichtdeeltje door een scherm met twee naast 
elkaar gelegen spleten stuurt, weet je niet precies waar het terecht komt op het scherm erachter. Je 
kunt heel precies de waarschijnlijkheid uitrekenen, maar je weet nooit waar het precies komt, hoe 
precies je de lichtbron ook richt. Einstein dacht, of hoopte, dat er een nog onopgehelderde 
eigenschap van het deeltje was waarmee de locatie precies bepaald zou kunnen worden. Dat het 
puur toeval was, wilde er bij hem niet in. Het ontlokte hem de beroemde uitspraak "Der Herrgott 
würfelt nicht." (God dobbelt niet.) 
 

 
 
Maar die eigenschap werd niet gevonden en je zou zeggen, dan moet je verder zoeken, beter 
nadenken, met meer fantasie wellicht. Maar John Bell bedacht in de jaren 1960 een experiment 
waarmee je zou kunnen vaststellen of die eigenschappen, de zogenaamde verborgen variabelen, 
konden bestaan of niet. Later werd dit experiment daadwerkelijk uitgevoerd door Alain Aspect en de 
uitslag was, zoals de theorie voorspelde: negatief. De deeltjes gedroegen zich op een manier die niet 
verklaard kon worden met al dan niet verborgen eigenschappen die lokaal in de deeltjes vastlagen. 
Voordat je een meting gaat doen, ligt niet vast wat eruit gaat komen. Dat wordt pas bepaald op het 
moment dat je de meting doet. Het is alsof grootmoeder toch gelijk had. Pas als de pap op tafel 
kwam en de eerste hap genomen werd wist je het: de pap is teruggelopen, of: de pap is prima. Maar 
dat lag niet aan verborgen enzymen, het was puur toeval. 
 
Je zou dus kunnen zeggen dat God voortdurend zit te dobbelen. Het is niet zo dat hij in zijn wijs 
raadsbesluit vóór het begin der tijden de loop der dingen, inclusief ons lot, heeft vastgelegd. Dat kan 
een prettige gedachte zijn, het betekent dat er altijd hoop is. Maar hoeveel vrijheid der Alte zoals 
Einstein hem noemde dan werkelijk heeft, valt te bezien. Want al weten we niet precies waar een 
deeltje terecht komt, de kansen zijn wel heel precies uit te rekenen. Op een hoger niveau, niet op het 
niveau van eigenschappen van individuele deeltjes, ligt, zo is de theorie, alles vast, beschreven door 
de beroemde vergelijkingen van Schrödinger. Daar moet God rekening mee houden en een van de 
merkwaardige aspecten hiervan vormen de verstrengelde deeltjes. Dat zijn een soort tweelingen die 
tegelijk ontstaan zijn en, bij meting, dezelfde eigenschappen hebben. Maar, zoals hierboven al 
gezegd, die liggen niet van tevoren vast. Als je van zo'n tweeling een bepaalde eigenschap meet, dan 
zal er bij beide hetzelfde uitkomen, maar die uitkomst is wel toevallig. 
 
Laat je die deeltjes verschillende kanten opvliegen en ga je een meting doen, dan weet je niet of er, 
zeg, 1 of 0 uitkomt. Dat is puur toevallig. Maar als je bij de ene een 1 meet, vind je bij de andere, 
mogelijk kilometers verderop, ook een 1 en als je een 0 meet, zul je bij de ander ook een 0 meten. 
Het is te begrijpen dat Einstein dat heel raar vond en op zoek ging naar onontdekte eigenschappen 
die bepaalden of je een 0 of een 1 zou vinden, zonder tussenkomst van het toeval. Maar zo zit het 
dus niet. Er is toeval, maar verbonden, verstrengeld toeval. Het is als een toneelstuk zonder script 
waarin de ene speler ter plekke bedenkt dat hij Albert heet en een andere speler hem prompt ook 
Albert noemt. God dobbelt niet, God improviseert. 
 

Kees Huizing 
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November 2017 
 

Dromen voor onze wereld 
 
Kerk binnenstebuiten was het jaarthema in 1987/88. Ook toen werd er bij toerbeurt over geschreven 
in Rond de Kerk. Laatst las ik nog eens het stukje dat mijn man Gerrit Struik toen heeft geschreven. 
Het viel me op dat het nog steeds heel actueel is. Zeker nu we als gemeente een tijd van onzekerheid 
tegemoet gaan. Dat we mogen blijven dromen van een kerk die sterk is van struktuur. Graag wil ik dit 
stukje met jullie delen.  
 
Als we een kerk binnenstebuiten keren, of beter nog, ontmantelen, dan houden we een skelet over, 
een samenstelsel van constructiedelen. Een constructie die dan kan bestaan uit draagmuren, 
spanten, kolommen etc. Zonder dit draagskelet zou het gebouw allang niet meer bestaan hebben 
maar ingestort zijn. Zo ook een kerk als gemeenschap van vrouwen, mannen en kinderen. Zij vormen 
samen het skelet van de gemeenschap, ieder op zijn eigen wijze en ieder naar zijn draagkracht. Zo is 
dus de kerk als gemeenschap opgebouwd rondom deze draagconstructie, het skelet. Is deze 
draagstructuur niet sterk en hecht, dan bestaat ze niet lang, maar gaat 
verloren. Ze stort in zoals het bezwijken van een kerkgebouw met een 
zwak draagskelet. De kerk binnenstebuiten keren laat iets zien van het 
skelet, de draagstructuur van onze kerkgemeenschap. We stellen ons 
hierdoor kwetsbaar op ten opzichte van de omstanders. We laten immers 
zien hoe degelijk, echt en hecht onze basis is, waaruit ons geloof bestaat. 
 
Als we allemaal een bijdrage leveren welke leidt tot een hechte structuur, 
dan kunnen we dromen van een kerk en een wereld die bestand is tegen 
uitwendige krachten en invloeden. 
 

Ada Struik-Keemink 

 

Jul aug 2018 
(in het themagedeelte ‘Dromen voor Onze Wereld: terugblik’) 
 

1998 de bouw van De Regenboog – Onze droom 

 
Hoewel de Nuenense bevolking overwegend katholiek is of zich katholiek voelt, mogen we toch heel 
ver terug gaan in de tijd toen in 1648, bij de Vrede van Münster, de Nuenense Hervormde Gemeente 
werd gesticht. In 1998 werd dat 350-jarig jubileum gevierd met de uitgave van een gedenkboek ‘Van 
kwast tot regenboog’, een schildering van 350 jaar protestantisme in Nuenen. In datzelfde jaar 1998 
vond op 6 juni de eerste steenlegging plaats van een nieuw kerkelijk centrum: De Regenboog. 
 
Wanneer u deze Rond de Kerk leest, dan ligt die 6e juni al weer achter ons, maar voor de redactie 
van Rond de Kerk was dat een reden om eens terug te blikken op de totstandkoming van De 
Regenboog. Zowel Wim Maan als Harry Godtschalk zijn gevraagd om daar iets over te vertellen. Wim 
Maan als uitvoerend begeleider/ adviseur van de bouwcommissie en Harry Godtschalk als secretaris 
van diezelfde bouwcommissie. 
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Fanfare 
Harry en zijn vrouw kwamen rond 1970 in Nuenen wonen en Wim Maan en zijn vrouw pas rond 
1976. “Ik kan er een jaartje naast zitten”, zegt Wim. Begin zeventiger jaren groeide Nuenen sterk uit 
tot wat het nu is en daarmee groeide ook de Reformatorische Gemeente Nuenen (RGN). Eind 1974 
was de samenwerking tussen hervormden en gereformeerden een feit. “Toen kerkten we nog in het 
Van Gogh Kerkje, maar daar kan ik me niet zoveel meer van herinneren”, zegt Harry. Dat kleine 
kerkje, met toen nog twee diensten op een zondagmorgen, groeide uit zijn jasje. Harry woonde 
destijds nog in Geldrop, maar werd op een gegeven moment gevraagd om de diensten muzikaal wat 
op te fleuren. Er was op een bepaald moment geen organist. Harry was dirigent van de fanfare in 
Nuenen en zo rolde Harry van het een in het ander. 
 
Een onderzoekscommissie werd ingesteld om eens na te gaan waar we terecht konden als 
kerkgemeente. Talrijke initiatieven werd gelanceerd, gewikt en gewogen, maar uiteindelijk werd het 
niet iets definitiefs, stuk voor stuk werden ze afgeschoten. Gekeken werd zelfs naar de Andrieskerk 
(ingewijd in 1964 en op 30 juli 2006 afgestoten) maar die was te groot, de akoestiek was slecht etc. 
etc. De Andrieskerk zou, zo waren de verhalen, mettertijd afgestoten worden. Ook het Van Gogh 
Kerkje werd weer eens van stal gehaald om daar ‘iets fraais’ omheen te bouwen. “Dat idee, de 
tekeningen waren al kant-en-klaar, vond geen goedkeuring in de ogen van een wethouder die het 
plan torpedeerde”, zei Wim, die zich daar toch nog steeds met een lichte ergernis over uitspreekt. In 
ieder geval, van nieuwbouw werd afgezien. En ja, er was ook weerstand tegen nieuwbouw want veel 
ZWO-ers zagen het helemaal niet zitten: het geld kon beter naar Afrika en noodlijdende gemeentes. 
En ook was er een zekere huiver voor te hoge hypotheeklasten. De generatie na ons zou je daar niet 
mee moeten opzadelen. Uiteindelijk werd het het rooms-katholieke parochiehuis ‘De Vank’. ‘De 
Vank’ zou op den duur afgestoten worden, het was immers te duur voor de RK Parochie, zo was het 
gerucht maar dat kon nog wel jaren duren. Maar ook ‘De Vank’ zou zo nu en dan te klein zijn en een 
balkon moest uitkomst bieden. 
 
Dromen van Max 
“Max de Jonge, die destijds architect was, had drie dromen”, vertelde Wim Maan, “De uitbreiding 
van begraafplaats De Roosdoncken, een eigen kerkgebouw en een Van Gogh Kerkje met goede, 
ruime gebruiksruimtes. De toenmalige predikant ds. Teun Kruijswijk Jansen heeft de knoop 
doorgehakt en zei toen: “We moeten als protestanten een eigen plek of plaats (= Nuenhem) hebben, 
fysiek herkenbaar, met de mogelijkheid elkaar doordeweeks te ontmoeten en niet steeds afhankelijk 
te zijn van anderen.” Het koetshuis diende als vergaderplek en de pastorie bood ook wat 
mogelijkheden maar daar hield het dan ook wel bij op. Veel samenkomsten waren bij mensen thuis, 
kleine huiskamergemeentes dus. 
 
Handen vrij 
Om voldoende draagvlak te creëren werd een enquête gehouden onder de gemeenteleden. Er was 
groot enthousiasme te bespeuren: de schouders eronder, we gaan het erop wagen. Nadat de 
kerkenraad groen licht had gegeven, werd een bouwcommissie gevormd. De installatie vond plaats 
op 3 december 1992. De commissie moest zich buigen over een schetsplan, een intentieverklaring 
betreffende de verkoop van de pastorie en een intentieverklaring grondaankoop. In die commissie 
zaten: Max de Jonge (architect), Frits Alkema (die zich bezighield met de electriciteit), Koos de Jonge 
(als werktuigbouwkundige voor het gas, water en licht), Jan Guldemond (voorzitter) en Harry 
Godtschalk (secretaris). Wim Maan heeft nooit in de bouwcommissie gezeten, hij werkte toen nog 
volop en had daar geen tijd voor. 
 
De kosten van de pastorie (en het koetshuis) waren dermate hoog dat verkoop van de pastorie 
meegenomen werd in het financiële plaatje. De pastorie, een rijksmonument, moest verkocht 
worden en wel aan een goede koper. Dat werd de Maatschappij van Welstand, een vereniging die tot 
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doel heeft het protestantisme te ondersteunen. Wij, als Protestantse Kerk Nuenen, huren nu de 
pastorie van de Maatschappij van Welstand. 
 
Om de kosten te drukken werden allerlei acties bedacht en uitgevoerd. Het enthousiasme was groot 
toen een beroep gedaan moest worden op zelfwerkzaamheid, vele gemeenteleden staken hun 
handen uit de mouwen (van zelf tegels zetten tot en met de koffie en thee). En dat alles nam een 
geweldige vlucht. 
 
Wim vertelde: “In die tijd vonden vele reorganisaties bij Philips plaats en zo kwamen wat handen vrij 
om te helpen met het werk en de vele klussen.” Aanvankelijk was het idee om toch nog letterlijk in 
verbinding te blijven met ‘De Vank’ om daar bijvoorbeeld de kindernevendiensten te laten plaats 
vinden, maar dat idee werd losgelaten. Omdat in die tijd duidelijk was geworden dat ‘De Vank’ 
daadwerkelijk zou worden afgestoten, werd besloten een verdieping er bovenop te plaatsen, dus één 
nieuw kerkgebouw met alles erop en eraan. 
 
Bespaard 
In november 1993 was er nog een tussenrapport over de nieuwbouwplannen, de schetsen, de fases 
waarin het een en ander zou moeten plaatsvinden. Begin 1997, dus vier jaar later, vond de 
presentatie plaats van het plan aan de kerkenraad. Vervolgens werd het plan voorgelegd aan de 
gemeente die er zijn goedkeuring aan gaf. In juli 1998 waren de onderhandelingen aangaande 
grondaankoop en vergunningen afgerond. “Dat is een wat ingewikkeld verhaal dat ik je zal 
besparen”, zei Wim, “Daar heb ik me nooit mee bemoeid.” Op 6 juni 1998 vond de 
eerstesteenlegging plaats. “En ja”, zei Harry (zijn geheugen opfrissend), “daar waren – meen ik – 
tante An en Carlos van Elswijk bij betrokken.” 
 
“Later ben ik uit de bouwcommissie gestapt”, zei Harry, “Omdat ik weer met de muziek aan de gang 
wilde (tuinopera in de pastorietuin, muziek van Purcell) wat ook aardig wat geld in het laadje legde, 
zo’n 5000 à 6000 gulden.” Uiteindelijk is zo’n 250.000 gulden (toen nog) door zelfwerkzaamheid en 
inzet via allerlei acties bespaard op de nieuwbouw. Er werd toen een eenmalige verhoging van de 
vaste vrijwillige bijdrage gevraagd aan de gemeenteleden en dat leverde aardig wat op. Op 10 
september 1999 vond de officiële overdracht plaats d.w.z. van bouwcommissie naar kerkenraad. De 
commissie werd van zijn taak ontheven, de bouw was afgerond en dan is er sprake van een financiële 
verantwoording. 
 
Met Pasen (1999) vond de eerste dienst plaats in ‘De Regenboog’, want zo zou het kerkelijk centrum 
gaan heten. De kerk was eigenlijk nog niet helemaal ‘af’, maar de kerk was afgeladen vol. “Zelfs onze 
predikant Ad Wijlhuizen heeft in zijn beginperiode vloertegels gelegd”, zo vertelden Wim en Harry, 
“We hebben hem meteen aan het werk gezet in die vitale gemeente.” 
 
Foto’s die bij dit stuk stonden: 
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Vloeren gestort 

 

De architect (midden), Max 
de Jonge (links) 

 

Het ‘Karel Appel’-raam 
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De bouw vordert.... 

 

Vele vrijwilligers 

 

Bijna klaar... 

 
 
 
 
 


