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REDACTI O N E E L

Wederkerigheid?
Het is zo’n mooi ideaal: de ontmoeting met broeders en zusters uit andere
continenten, waarin ervaren wordt dat je samen één bent in het werk in Gods
Koninkrijk. Grenzen, kleuren en culturen vallen weg, omdat we van elkaar willen leren, naar elkaar willen luisteren en elkaar willen dienen. Wederkerigheid!
In de titel van deze TussenRuimte staat er echter een vraagteken achter. Is die
wederkerigheid wel mogelijk? Staan we eigenlijk wel open voor de mening
van broeders en zusters uit andere continenten? De meeste mensen die te
maken hebben met interculturele contacten zullen deze vragen herkennen.
Wederkerigheid is mooi, maar het lijkt een onhaalbaar ideaal.
Toch zijn er zeker ontmoetingen waar je werkelijke wederkerigheid ervaart.
Waar grenzen tussen culturen, armoede en rijkdom, macht en het gebrek
eraan wegvallen. Waar je elkaar volledig op gelijkwaardige wijze accepteert
als medemens – en vooral als broeder of zuster die net als jij lid is van het ene
Lichaam van Christus.
Tijdens mijn jaren in Roemenië heb ik dit mogen meemaken. Dat ging vaak
niet vanzelf: het was een lang en soms pijnlijk leerproces, zowel voor mij als
voor de ander. Het is niet makkelijk kritiek te ontvangen op je cultuur, je (onbewuste) westerse hoogmoed, je gebrek aan fijngevoeligheid voor de waarden
van de ander. Net zomin als het voor de ander eenvoudig was om door mijn
ogen naar zijn of haar eigen cultuur te leren kijken en te ontdekken dat het
steeds bekritiseren van de fouten van het Westen ook een vorm van arrogantie is. De basis van deze wederkerigheid was en is het geloof in Christus, liefde, geduld en oprechtheid. Niet met iedereen lukt het om zo’n vriendschap
op te bouwen. Maar soms lukt het wel. Dit zijn de lichtpuntjes op het hobbelige pad van de wederkerigheid, waarop ook ik nog steeds struikel. Maar – een
van de artikelen in dit nummer eindigt daar ook mee – het gaat om ‘geloof,
hoop en liefde’ (1 Korintiërs 13:13). Juist in de kerk en in het missionaire werk
mogen we ons daardoor laten leiden. En dan kan het vraagteken inderdaad
een uitroepteken worden!

— Foka van de Beek, hoofdredacteur van TussenRuimte
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Foka van de Beek

Van de bus naar Alkmaar tot een
kerkscheuring
Nederlandse hulp aan Oost-Europa
In Roemenië wordt men af en toe ‘wanhopig van die Nederlanders’.
Er wordt van alles gebracht, van alles geregeld en bepaald, maar
soms zonder al te veel overleg of kennis van zaken. De ontvangers
moeten vervolgens nog dankbaar zijn ook voor dingen waar ze niet
om gevraagd hebben, ze krijgen kritiek als ze niet handelen zoals
verwacht en moeten even tien of twintig Nederlanders voorzien van
bed, maaltijden en een leuk programma. Na de reis geven de goede
hulpverleners in Nederland een mooie presentatie hoe ze die arme,
zielige mensen daar toch zo goed geholpen hebben.
Natuurlijk is bovenstaande gechargeerd.
Maar misschien niet eens zozeer als men in
Nederland denkt of hoopt. Na de val van het
communisme eind 1989 hebben veel WestEuropeanen zich op Oost-Europa gestort.1
Dat was zeker met de beste bedoelingen:
men was geschokt door de armoede en
troosteloosheid van de landen die decennialang gebukt waren gegaan onder het com-

Dorpen ruzieden
over de verdeling
van spullen
munisme. Spontane hulpacties kwamen op
gang. Veel kerkelijke gemeenten kregen een
zustergemeente in Oost-Europa. Wat later
kwamen er ook uitwisselingen, bijvoorbeeld van jongeren. Ook op het niveau van
de kerkleiding, onderwijsinstituten en de
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overheid werden contacten opgebouwd.
Zo werd ik zelf door Kerk in Actie uitgezonden naar het theologisch seminarie in ClujNapoca, in noord-west Roemenië (Transsylvanië), waar we Nederlandse conserven aten
en mijn studenten op Nederlandse stoelen
en banken zaten. Niet alleen met collega’s,
maar zelfs met de klusjesman kon ik NederIn de gastenkamer van het theologisch
instituut in Cluj-Napoca

lands spreken. In Noord-Roemenië kwam ik
een voormalige Hollandse lijnbus naar Alkmaar tegen, in West-Roemenië kliko’s met
het opschrift ‘restafval’ en meer naar het
zuiden sliep ik op een Nederlands matras.
Hulp die dankbaar aanvaard was.

Linkersloffen
Er was echter ook een ander soort hulp. Zo
kreeg een dorp een vrachtwagen vol linkersloffen. De rechtersloffen hebben ze nooit
gezien. Elders werden spuitbussen afgeleverd met alleen een Nederlandse gebruiksaanwijzing, waardoor men geen idee had
wat men er mee kon.
Deze zaken zijn nog tragikomisch, maar

‘We schamen ons
om het feit dat we
niet gelukkig zijn’
sommige hulp leverde echt problemen op.
Zo ontstond er in veel dorpen ruzie over de
verdeling van spullen. Een predikant vertelde mij dat hij na twee jaar weggegaan was
uit zijn gemeente, omdat een groep Nederlanders die hulp bood hem voor hun karretje wilde spannen. Een conflict met hen en
daardoor met een deel van zijn kerkenraad
was het gevolg. In de Hongaarse kerk in
Oekraïne ontstond zelfs een kerkscheuring,
volgens zeggen door theologische denkbeelden die Nederlanders meebrachten.
De lijst met positieve en negatieve kanten
van vijfentwintig jaar intensieve hulp is
makkelijk aan te vullen. Roemenië is een
goed voorbeeld van wat hulp teweeg kan
brengen. Er zijn maar weinig landen die
zoveel en op zoveel verschillende manieren

en niveaus hulp ontvangen hebben vanuit
Nederland. Hulp werd verleend vanuit de
kleinste gemeente tot de overheid, van kerkelijke organisaties tot de Europese Unie.

Ds. Zsolt Kerékgyártó
Over de Nederlandse (hulpverlenings)relatie
met de Hongaarse Hervormde Kerk2 in Roemenië had ik een gesprek met ds. Zsolt Kerékgyártó. Als kind woonde hij langs de grote
weg, die vanuit Hongarije verder Roemenië
in ging, vlakbij de Hongaarse grens. Hij zag
de eerste tijd na de val van het communisme
bijna dagelijks buitenlandse (vracht)auto’s
met hulpgoederen langskomen. Zijn gemeente had zustergemeentes in Nederland
en Duitsland. Tijdens zijn studie theologie
was hij meerdere keren betrokken bij uitwisselingsprogramma’s met Nederland. De
gemeente waar hij nu werkt (Cluj-Napoca)
heeft ook een zustergemeente in Nederland.
Door zijn ervaringen met allerlei vormen
van hulp en contact, heeft hij veel nagedacht
over wederkerigheid.
Ds. Zsolt
Kerékgyártó (1981)
komt uit Oşorhei, een
dorp een paar kilometer ten oosten van de
grensstad Oradea. Na
een studie geschiedenis
en geografie heeft hij
theologie gestudeerd aan het Protestants
Theologisch Instituut in Cluj-Napoca (20042009). Vervolgens werd hij vicaris in het
centrum van Cluj-Napoca en sinds 2012 is
hij predikant in een andere wijk in de stad.
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ook meteen onderwijzen
hoe de hulp gebruikt moest
worden. Ook vertelden ze ons
hoe we moesten leven en hoe
we christen behoorden te
zijn. Maar wij waren al lang
christen in Oost-Europa, ook
in tijden dat het heel moeilijk
was om christen te zijn.
We ontvingen iedereen echter van harte. Gastvrijheid
betekent bij ons namelijk iets
anders dan in West-Europa.
Wij offeren veel op, zodat
de gast zich goed voelt. Ook
als dat betekent dat wij zelf
minder te eten hebben, als de
gast weer weg is. De gast is
voor ons zeer belangrijk.

Voorschrijven

In een veraf gelegen dorpje in Roemenië

Toen ik kind was, in de communistische tijd, werd West-Europa
gezien als het beloofde land en
de mensen daar werden als hoogstaander
beschouwd. Toen in 1990 de grenzen open
gingen, kwamen er veel buitenlanders,
vooral Nederlanders, naar Roemenië. De
Nederlanders hadden soms veel weg van
kolonisators: ze brachten hulp, maar wilden
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Wat ik zie, is dat er de laatste
tijd minder Nederlanders
komen. Ik vermoed, dat
dit komt doordat er elders
grotere armoede is. Een
vraag is voor mij echter of
de mensen elders, zoals in
Afrika en Latijns-Amerika,
ook ongelukkiger zijn dan
Oost-Europeanen. Oost-Europa is een ongelukkige plaats. Wij kennen de westerse standaard, we schamen ons om onze situatie en
om het feit dat we niet gelukkig zijn. Bij ons
heerst het idee dat iedereen gelukkig moet
zijn, net zoals in West-Europa. Volgens mij
steunt West-Europa Oost-Europa daarom
ook niet zoveel meer als vroeger, onder andere omdat men denkt dat het ons materieel

Van de bus naar Alkmaar tot een kerkscheuring

en financieel beter gaat en dat
we intussen net zo ‘gelukkig’
zijn als de westerlingen.
Nog steeds merken we dat
West-Europeanen ons willen
voorschrijven hoe we moeten
leven. Daar zijn wij echter niet
blij mee. Een voorbeeld hiervan is de situatie van de Roma.
Als Roma naar West-Europa
gaan, worden ze daar al gauw
als persona non grata verklaard.
Ze sturen ze naar ons terug
en West-Europa wil ons wel
even wijzen hoe we ze moeten
integreren in de maatschappij. Terwijl ze het zelf niet
kunnen. Terwijl wij al eeuwen
met de Roma samenleven! Op
papier begrijpen West-Europeanen integratie, maar in de
praktijk lukt het hun niet.

Langere termijn
Als het gaat om wederkerigheid moet dat volgens mij op
geloofsbasis zijn, dat is wat je
echt samenbindt. En mensen
In de Franeker Martinikerk liggen Hongaarse theologiestudenmoeten elkaar blijven helpen,
ten begraven die in het verre verleden de Franeker Hogeook op de langere termijn.
school (gesticht in 1585) bezochten. Contacten tussen NederZoals er nu nog steeds armen
land en Hongarije bestaan al zo'n vierhonderd jaar.
in Oost-Europa zijn die hulp
nodig hebben. Het is makkelijk
een Nepalees in Nepal te zeggen, dat je na
om te houden van mensen die ver weg zijn.
de aardbeving geld voor hem inzamelt. Als
Het is veel moeilijker om tegen mensen die
dichtbij zijn “ik houd van jou” te zeggen
er net zoveel Nepalezen als Marokkanen in
Nederland zouden zijn, zou men mogelijk
en dat te laten zien. Voorbeeld: het is moeiveel minder geld inzamelen voor hen dan
lijker om tegen een Roemeen in Nederland
te zeggen dat je van hem houdt, dan tegen
dat nu gebeurt.

Wederkerigheid?
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Eigenheid aanvaarden
De ideale wederkerigheid bestaat niet. Er
is wel christelijke acceptatie. Paulus wilde
bijvoorbeeld niet dat de Atheners en andere gelovigen uit de heidenen op z’n Joods
christen zouden worden; hij wilde dat Atheners op z’n Grieks christen werden.
Als Nederlanders met ons vriendschap willen opbouwen, moeten ze de plaatselijke
eigenheid aanvaarden. Sommigen doen dat
ook. Er zijn er echter ook, die willen dat we
dezelfde regels naleven als zij. In Oekraïne
leverde dat voor de Hongaarse Reformátuskerk bijvoorbeeld grote problemen op.4
Elk volk en elke maatschappij heeft zijn
en haar eigen roeping, uitdagingen en
verzoekingen. Je kunt niet zeggen dat wat
voor Nederland een verzoeking is, ook voor
Hongaren zo is. Met dit soort zaken moet
rekening gehouden worden als er contact
wordt opgebouwd.
Culturele verschillen mogen ons niet van
elkaar scheiden, maar de multiculturele
broederschap – in het Hongaars betekent
dit woord zowel broeder- als zusterschap –
moet de toekomst worden. Wij accepteren
hoe Nederlanders als christen leven. En wij
verwachten omgekeerd van Nederlanders
dat zij ons niet als minderwaardig beschouwen omdat we armer zijn.

sommige Nederlanders komen met een
groep hierheen en verwachten dat wij wel
even onderdak, eten en een programma
voor hen regelen, zonder eerst te vragen of
wij daarvoor op dat moment de tijd en de
middelen hebben.
Andersom kunnen wij echter ook van Nederlanders leren. Ik denk bijvoorbeeld aan
discipline en structuur, want ons probleem
is ordeloosheid, inconsequentie en armoede. Nederlanders kunnen dingen beter
opbouwen, regelen en in stand
houden. Op die terreinen zouden
wij veel van jullie kunnen leren.

Noten
1

	Ook vóór 1989 waren er al contacten, maar
dat was toen nog mondjesmaat.

2

	De kerk heet in het Hongaars ‘Református’.
Dit kan zo wel met ‘hervormd’ als met ‘gereformeerd’ vertaald worden. Er is in Roemenië
maar één ‘Reformed’ kerk. Veel Nederlandse
gemeenten hebben contact met deze kerk.

3

	Een voorbeeld hiervan is Frankrijk, dat enkele
jaren geleden alle Roemeense Roma terugstuurde naar Roemenië.

4

	Er is in 2006 een kerkscheuring geweest
vanwege theologische verschillen. Die theologische verschillen zijn volgens de Hongaren
ontstaan doordat bepaalde Nederlanders

We kunnen zeker dingen van elkaar leren.
Nederlanders zouden van ons kunnen leren
wat gastvrijheid betekent: het spontaan
ontvangen van de ander, hem en haar accepteren en van harte voor hem en haar zorgen.
Nederlanders komen op mij soms star over.
Ook valt me op, dat ze zich hier in Roemenië
soms anders gedragen dan thuis. Voorbeeld:

8
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hun theologie binnenbrachten.

— Foka van de Beek werkte van 2005 tot 2012
in Roemenië voor Kerk in Actie. Zij is sinds vorig
jaar september stafmedewerker bij de Nederlandse Zendingsraad en bezoekt Roemenië regelmatig, ook in het kader van haar huidige baan.
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Uitzending als wederkerig leerproces:
een (on)haalbaar ideaal?
Er worden nog altijd veel mensen uitgezonden, maar er worden
steeds meer mensen ‘zuid-zuid’ of ‘zuid-noord’ uitgezonden dan
‘noord-zuid’. Er bestaat ook een spanningsveld tussen ‘geven’ en
‘ontvangen’. Hoe ziet dat geven en ontvangen eruit? Als een wederkerig onderling leerproces? Is wederkerigheid wel bereikbaar of
is het vaak een utopie? Een onderzoeksverslag van een NZR-studiedag met Hans de Wit die een aanzet gaf voor verder gesprek en
diepere doordenking.
In september 2014 organiseerde de Nederlandse Zendingsraad een studiedag over
‘Uitzendingen’. Op die dag werden er een
aantal trends gesignaleerd, spanningsvelden in het uitzendbeleid. Er is een verschuiving van aandacht voor zendingswerkers
naar de missionaire taak van de lokale kerk.
Verschillende organisaties zijn sinds enige
tijd gestopt met het uitzenden van mensen,
de aandacht is gericht op het financieren
van projecten en programma’s. In oecumenische relaties is men op zoek naar een antwoord op de vraag ‘wat is missie?’.
In vervolg op deze studiedag belegde de Nederlandse Zendingsraad op 26 juni dit jaar
een ontmoeting met als thema: ‘Uitzending
als wederkerig leerproces: een (on)haalbaar
ideaal?’, waarbij professor dr. Hans de Wit
was uitgenodigd om een aanzet te geven
tot een gesprek. Hans de Wit is emeritus
bijzonder hoogleraar contextuele theologie
(Dom Hélder Câmara leerstoel aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam). Hij heeft in de

jaren tachtig als uitgezonden medewerker in
Chili negen jaar gewerkt aan een theologische opleiding.
Voor deze studiedag was Hans de Wit gevraagd terug te blikken naar een rapport
geschreven door een commissie in 1998,
het rapport te evalueren en te reflecteren
op het thema ‘Wederkerigheid’ als taak van
zending en zendingswerker. De commissie
‘Wederkerigheid en Uitwisseling’ werd in
1995 in het leven geroepen als een van de
eerste commissies van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. Het rapport
in 1998 door deze commissie uitgegeven
droeg als titel: ‘Nieuwe Wegen voor Zending en Werelddiaconaat: Wederkerigheid
en Uitwisseling’.

Context van ‘Nieuwe Wegen’
Grote zendingsconferenties na de Tweede
Wereldoorlog benadrukten: ga bij elkaar
op bezoek. Dat, zo was de constatering in
de jaren negentig, werd dan ook gedaan

Wederkerigheid?
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en men sprak van ‘een nieuwe missionaire
situatie, een paradigmaverandering’ die
op verschillende manieren onder woorden
werd gebracht, waaronder: ‘van expansie
naar communicatie’; van ‘monoloog naar
dialoog’; van het ‘tot christen maken van de
niet-christelijke wereld’ naar ‘zending in zes
continenten’; van ‘universeel naar contextueel’.
Er werd gesproken over gerechtigheid,
bevrijding, inculturatie, interreligieuze
dialoog, nieuwe partnerschappen. Kerken
overzee werden niet meer gezien als de
jonge boom, maar als een bron waaruit
te putten is, kerken (uit het Zuiden) zonden zendingswerkers naar het Noorden.
Er stonden nieuwe thema’s op de agenda,
aangereikt vanuit emancipatie-theologieën
en naar aanleiding van de confrontatie met
nieuwe liturgische vormen. Ook dwongen
derdewereld-theologieën westerse theologen naar het eigen contextuele gehalte van
de theologie te vragen.

Westerse verlegenheid onder
andere gevolg
van een bijziendheid
Het rapport beschreef uitvoerig de grote
veranderingen in het Zuiden en in het Westen. Er was een nieuwe verhouding kerkmaatschappij en dat wat we als kerken of
christenen in onze maatschappij behoren te
doen was er niet eenvoudiger op geworden.
De verlegenheid over wat door kerken in de
westerse cultuur gedaan moet worden was
onder andere het gevolg van een bijziendheid, een onvermogen de eigen samenleving
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in mondiaal perspectief te zien. Het maatschappelijk engagement zou een nieuwe
invulling kunnen krijgen door contact met
het Zuiden en dus door Wederkerigheid en
Uitwisseling (WeU).
In 1998 werd nog weinig onderzoek gedaan
(empirisch, op grond van ervaringen) naar
multiculturaliteit en oecumenisch leren.

Orde scheppen
De opdracht voor de commissie was pragmatisch: er moest orde geschapen worden
in de veelheid van uitwisselingen. Er waren veel valkuilen: financieel, toerisme,
slechte voorbereiding. De commissie werd
gevraagd onderzoek te doen, aan theorievorming te werken en effecten van wederkerigheid en uitzending te evalueren. De
commissie zou duidelijk moeten maken
wat uitwisseling kan bijdragen aan het verbreden van het draagvlak voor Zending en
Werelddiaconaat in de plaatselijke kerken.
Daarbij zal ze moeten schetsen aan welke
voorwaarden uitwisseling moet voldoen,
wil deze ook wederkerigheid bevorderen.
Uitwisseling en wederkerigheid werd door
de commissie als volgt gedefinieerd: ‘Onder
uitwisseling werd verstaan: al die activiteiten
Stellingen
Hans de Wit lardeerde zijn lezing op de
NZR-studiedag met
acht stellingen. Deze
zijn als nadenkertjes
verspreid door dit
nummer van TussenRuimte opgenomen.

Uitzending als wederkerig leerproces: een (on)haalbaar ideaal?

Stelling 1
Bijbels-theologisch: openbaring leeft van wederkerigheid en uitwisseling. Wederkerigheid,
ontmoeting en groei zijn constitutief voor openbaring, zowel toen voor het ontstaan de
Schrift als tegenwoordig. Cross-culturele processen zijn een centraal kenmerk voor het verspreiden van het christendom. Het Nieuwe Testament is ook product van die momenten van
grensoverschrijding en wederkerige ontmoeting met de ander.

die in missionair of diaconaal kader plaatsvinden en te maken hebben met bezoeken
over en weer.’ Wederkerigheid is een kwaliteit, waaraan goede uitwisseling voldoet.
Er valt dus te spreken over ‘wederkerigheid
in uitwisseling’.

Bijbels-theologisch fundament
De Bijbel is zelf een product van Israëls
voortdurende ontmoeting en confrontatie
met omringende culturen. Ook is er een
voortdurend intern gesprek. De vorming
van de Schrift is dus een proces geweest, dat
zonder dialoog, uitwisseling, wederkerigheid en leren van anderen in andere contexten ondenkbaar was geweest.

Geloofsperspectief
is elementair
in dit contact
De korte bijbels-theologische verkenning in
het rapport ‘Nieuwe Wegen’ maakt het belang van het onderlinge gesprek over geloof
en God duidelijk. Over God spreken doe je
met elkaar. Samen weten we meer van God.
Over God spreken doe je ook met het oog op
de concrete geschiedenis en de werkelijkheid

waarin je leeft. In dat onderlinge gesprek
kijk je vooral naar misstanden, ongelijkheid, armoede, geweld dat mensen mensen
aandoen. Zo zal de worsteling om de waarheid inhoud krijgen. Uit onderzoek bleek
dat velen in de lokale gemeenten worstelden
met het geloofsgesprek met de overzeese
zuster en broeder te voeren en een plaats te
geven in het gemeenteleven. Zending en Werelddiaconaat kan de plaatselijke gemeente
helpen het mondiale perspectief op de werkelijkheid te zien, men maakt deel uit van
de wereldkerk. Het kan ook helpen om de
gemeente missionair te activeren.
Wederkerigheid in uitwisseling gaat over het
gesprek, over luisteren; het is geen verhoor,
therapie of toerisme. Het staat in het teken
van de mondialisering, het aankaarten van
wat de oorzaken zijn van de asymmetrie, het
leren van de context van de ander, het levensverhaal van de ander als boodschap aan
ons. Het geloofsperspectief is elementair in
dit contact en maakt het verschil tussen ‘gewone’ derdewereld-groepen en wederkerigheid en uitwisseling.

Aanbevelingen
Het rapport formuleerde een groot aantal
aanbevelingen met betrekking tot de status
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van lokale ZWO-commissies (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en landelijke organen, beleid, de rol
en taken met betrekking tot wederkerigheid
en uitwisseling en er werd aanbevolen een
proefperiode van vijf jaar te nemen om het
accent op wederkerigheid en uitwisseling
maximaal te versterken. Met betrekking tot
wederkerigheid en uitwisseling werd een
beroep gedaan op studenten en docenten
aan theologische faculteiten om plaatselijke
kerken te ondersteunen. Er werd speciaal
gedacht aan jongeren in Samen-op-Wegkerken. En wederkerigheid en uitwisseling
werd aanbevolen als vorm van gemeentetoerusting. Er werd in de aanbevelingen gedacht
aan de partners overzee, aan toetsen waaruit
de relatie inhoudelijk gezien bestaat, en aan
bovenplaatselijke verbanden.

Terugblik
Het rapport was wel erg sociaal-economisch
en weinig spiritueel. Er stonden weinig
ervaringen in van waar en hoe de geloofsverdieping plaatsvond. ‘Nieuwe Wegen’ was
niet gericht op de missionaris maar op de
gemeente; het was een boodschap voor plaatselijke ZWO-commissies en kerken. Positief

Profetisch: over
de aanwezigheid
van de ander
is echter de bijbels-theologische onderbouwing en de definities van ‘wederkerigheid’ en
‘uitwisseling’ zijn adequaat. Het rapport was
profetisch, bijvoorbeeld over de aanwezigheid
van de ander; sindsdien alleen maar geïnten-
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siveerd. De contextbeschrijving staat voor een
belangrijk deel nog overeind. In het rapport
kwam de ontmoeting met migrantenkerken
of moslims echter nauwelijks voor.

Opdracht
De afgelopen twintig jaar is het aantal interculturele ontmoetingen enorm toegenomen.
Wederkerigheid moet daarom als opdracht
gezien worden. Je gaat niet een huis binnen
en vertelt mensen hoe ze tot geloof moeten
komen en hoe te leven, maar:
‘Als je bij iemand in huis komt, zeg dan
eerst: “Vrede aan dit huis.” Woont daar
een vredelievend mens, dan zal jullie
vrede op hem rusten; zo niet, dan zal die
naar jullie terugkeren. Blijf in dat huis en
eet en drink wat men je aanbiedt, want de
arbeider is zijn loon waard. Trek niet van
het ene huis naar het andere. Als je in een
stad komt waar men je ontvangt, eet dan
wat men je voorzet’ (Lukas 10:5-8, Willibrordbijbel).

— Piet Both werkte tot voor kort voor Leprazending en is redactielid van TussenRuimte.
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Foka van de Beek

Wereldwijd kerk-zijn
In kerkelijke zending wordt stevig ingezet op wederkerigheid, maar
er zijn ook kritische vragen bij te stellen. Heeft de partnerkerk wel
behoefte aan ons wederkerigheidsideaal, of gaat het de partner in
de praktijk om de financiële ondersteuning?
Medewerkers van zendingsorganisaties merken met regelmaat op dat wederkerigheid
weliswaar een belangrijke waarde is, maar
dat het nauwelijks haalbaar is. Is het niet bijna een ideologie geworden: wederkerigheid
als ‘heilig moeten’, terwijl de praktijk anders
uitwijst? Dat we in missionair werk de ander
nodig hebben wordt dan gerelativeerd, of

zelfs gezien als nieuwe patriarchale houding:
de ‘ander’ in het Zuiden moet ons in wederkerigheid aan geloofsvernieuwing helpen.
TussenRuimte sprak hierover Age Kramer en
Feije Duim, twee mensen die al jaren werkzaam zijn in het veld van kerk, zending en
werelddiaconaat en ruime ervaring hebben
op het gebied van ‘wederkerigheid’.

‘Wat willen wij zélf leren?’
Een van de zaken die vaak een rol spelen
bij het gebrek aan werkelijke wederkerigheid
is financiële afhankelijkheid bij de partnerorganisatie in het buitenland. Hierdoor is er
bij voorbaat al ongelijkheid.

Age Kramer is
theoloog. Hij werkte
bij de IKON en bij
de Protestantse Kerk
Amsterdam en is nu

Als de hulp structureel is, kan dat ontwrichtend
werken voor een organisatie. Een kleinschalig
diaconaal project, gedreven door de persoonlijke betrokkenheid van enkele mensen, kan
door een structurele geldstroom veranderen.
Er kunnen mensen in de leiding van het project
komen die hier een kans zien om zichzelf of
hun directe familie een rol te geven bij de besteding van de middelen. Dan is er een zeker risico
dat de mensen die het project oorspronkelijk
begonnen zijn, buiten spel komen te staan.

werkzaam bij het
Zeister Zendings
genootschap (ZZg).
Het interview met hem werd een gesprek,
waarin we samen doorpraatten en nadachten over de zaken waartegen we
soms aanlopen, de verschillen in cultuur
waarmee rekening gehouden moet worden, de mentaliteit bij goededoelenorganisaties hier, en mogelijke oplossingen.

Wederkerigheid?
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Grote eigen bijdrage
We moeten echter niet vergeten, dat wat er
voor ons vaak als hebzucht uitziet, in werkelijkheid voor de partnerorganisatie verantwoordelijkheid is ten opzichte van je familie.
God heeft je de kans gegeven om dicht bij
een regelmatige geldstroom te komen, zodat
je de kinderen van je zusjes kunt laten studeren door die zusjes een goede baan te geven
in het project.
Een oplossing zou zijn, dat onze financiële
steun niet boven de dertig procent van de
inbreng van de partnerorganisatie uitkomt.
We steunen dan een project dat zij echt belangrijk genoeg vinden om in te investeren;
er zit een grote eigen bijdrage in, die dus
door eigen mensen wordt gecontroleerd en
het project is duurzaam omdat men er zelf
in investeert. Zo zou de wederkerigheid weer
meer in zicht kunnen komen.

De vis en de hengel
Wat we echter zien, is dat de meeste goededoelenorganisaties niet op deze basis
bestaan: de meeste van deze organisaties zijn
hoofdfinancier, waardoor de partnerorganisatie functioneert als uitvoerend orgaan
van de financier. Daar komt dan bij dat zaken
waarvan we aannemen dat ze echt helpen,
zoals capaciteitsontwikkeling, bijna niet te
werven zijn bij particuliere donateurs. Zij
willen juist dat hun geld het grote verschil
maakt en daardoor willen ze dus in feite dat
duurzame verbetering wel degelijk afhankelijk is van extern geld.
Bekend is het verhaal van de vis en de hengel:
je moet mensen geen vis geven, maar een
hengel, zodat ze zelf kunnen vissen en in
hun onderhoud kunnen voorzien.
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Dit is echter vaak een versimpeling van de
werkelijkheid om twee tegenstrijdige verlangens van de gever in de lucht te houden:
mijn geld maakt een cruciaal verschil voor
arme mensen en de situatie is duurzaam

‘Het probleem
ligt op het
mentale vlak’
verbeterd. In de meeste arme landen zijn de
mensen die kunnen vissen allang aan het
vissen. Het probleem van de hengel en de vis
is dat veel (kans)arme mensen niet kunnen
begrijpen of kunnen geloven dat ze echt zelf
hun vis kunnen vangen. Het probleem ligt
op het mentale vlak en niet in de afwezigheid
van een hengel. Het probleem is zo hardnekkig dat het er voor probleemoplossende westerlingen vaak uitziet als onwil.

Geestelijk goed
Het geven van geld levert dus veel haken en
ogen op. Daar moeten we alert op zijn, zeker
als we praten over wederkerigheid. We zouden ook meer kunnen inzetten op de uitwisseling van geestelijk goed. Elke regio heeft
zijn eigen sterke punten, zijn eigen mentaliteit. Zo zijn in de West-Europese mentaliteit
bijvoorbeeld verankerd: vitaliteit, ruimhartigheid naar andersdenkenden, zakelijk,
effectief, rationeel en in staat om het eigen
standpunt te relativeren en dus feedback
te zien als de start van een leerproces. Deze
zaken kunnen een inbreng zijn in een proces
van wederkerig leren. Maar dan moeten wij
eerst bedenken wat wij zelf willen leren, anders is er geen wederkerigheid.
De grote uitdaging is dat mensen veel beter

Wereldwijd kerk-zijn

van elkaar leren, dat ze ook iets aan de ander
kwijt kunnen. Alleen in wederkerigheid kun
je leren met zelfvertrouwen en dus ook met
zelfvertrouwen toepassen. Dat proces van
kennisuitwisseling stokt vaak doordat mensen in Europa niet kunnen bedenken wat
ze van mensen in zuidelijke landen nodig
zouden kunnen hebben. Dat gaat namelijk
verder dan ‘zij zijn nog zo heerlijk spontaan,
warm en gelovig’.
Voorbeeld 1
Een aarzelend voorbeeld. Het Zeister Zendingsgenootschap zoekt samen met Edukans naar echte uitwisseling van kennis
en kunde tussen docenten uit Nederland
en Suriname. Daar blijkt dat het relatief
gemakkelijk is om kennis over te brengen van Nederland naar Suriname. Beide
deelnemers van het proces zijn daaraan
gewend. Maar wat kan een Nederlandse
docent leren van een Surinaamse collega?
Misschien wel een vanzelfsprekende omgang met leerlingen met verschillende
culturele en etnische achtergronden. In
Suriname is het samenwerken tussen
mensen met verschillende achtergronden
vanzelfsprekend. Iedereen weet hoe dat
gaat. Er is ook geen duidelijke dominante
cultuur, waaraan anderen zich moeten
spiegelen, althans veel minder dan in
Nederland.
Ik vermoed echter dat deze omgang voor
Surinaamse docenten zo vanzelfsprekend
is, dat ze niet beseffen dat hier sprake
is van kennis en kunde die gedeeld kan
worden met Nederlandse collega’s. Ik vermoed ook dat een duidelijk aanbod van
Surinaamse kant vragen op kan roepen

bij de Nederlandse docenten: Doe ik het
niet goed, is er iets mis met onze eigen
procedures, ligt het soms aan mij dat het
vaak wat moeizaam gaat?
Deze vragen aan beide kanten zijn nieuw
en kunnen een helder licht laten schijnen
op de bekende processen van kennis delen die vaak de patronen van financiële
ondersteuning herhalen.
Voorbeeld 2
Een tweede aarzelend voorbeeld. Het
ZZg ontdekte dat de Broedergemeente
in Suriname zich gestructureerd bezighoudt met het bevrijdingspastoraat, het
wegnemen van soms demonische belemmeringen bij mensen. We maakten een
film met interviews: zes deskundigen uit
Suriname vertellen wat ze verstaan onder
bevrijdingspastoraat. Deze film wordt
in gemeenten van de Broedergemeente
in Nederland positief gewaardeerd: men
ziet dat men in Suriname iets verder is.
Maar, net als in Nederland, zijn er ook in
Suriname gemeenteleden die vragen hebben: men ziet naast positieve elementen
ook risico’s. Zou het de moeite waard
zijn om deze vragen vanuit de Europese,
respectievelijk de Surinaamse context te
bespreken? Heeft de zendingsorganisatie
ZZg hier een rol in te nemen?
Deze voorbeelden laten zien dat er meer
mogelijk is dan de bekende financiële ondersteuning, die veel op het geloof gestoelde
organisaties bieden. Maar kun je bestaan
op vage initiatieven als kennisuitwisseling,
waarbij je er ook nog voor moet zorgen dat
je zelf iets leert?
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Er is moed en visie nodig om de gemakkelijk
rol van ‘ze hebben ons en ons geld en gebed
daar zo nodig’ te verlaten en een andere weg
te kiezen. Want die weg heeft een nog onbe-

stemd einddoel. Gelukkig hebben we moedgevende voorbeelden in de Bijbel. Abraham en
Paulus hadden ook geen SMART-tijdpad met
een specifieke doelstelling. Ze gingen op weg.

‘De weerbarstigheid zit zowel bij ons als bij hen’
‘In de jaren zeventig, begin jaren tachtig begon het nadenken over wederkerigheid. Men wilde af van eenzijdige ‘zending’ en overgaan naar wederkerigheid, het leren van elkaar. Waarschijnlijk is in de Wereldraad van Kerken
de discussie over wederkerigheid begonnen, want bij de Wereldraad zijn kerken uit alle continenten als gelijkwaardige partners bij elkaar. De Nederlandse
kerken waren toen sterk gelieerd aan de Wereldraad. In Nederland huldigde
men in die tijd de nieuwe visie dat men gezamenlijk met kerken elders verantwoordelijkheid wilde nemen in het Koninkrijk van God.
van de omslag in het denken over wederkerigheid.’

Feije Duim is
werkzaam is bij

Zoeken naar mogelijkheden

Kerk in Actie.
Hij is cultureel
antropoloog en
heeft negen jaar
in Papoea Nieuw-Guinea gewerkt. Al meer
dan dertig jaar werkzaam op het gebied
van zending, heeft hij veel van de discussies over en projecten op het terrein van
wederkerigheid binnen wat nu de Protestantse Kerk in Nederland is meegemaakt.

Men sprak er destijds ook over om een
‘moratorium’ in te voeren, een idee van
de kerken in Afrika. We zouden moeten
stoppen met het geven van hulp, want
we lopen de mensen elders daarmee
voor de voeten. Dit idee is echter nooit
uitgevoerd, maar het is wel een teken
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‘Om wederkerigheid gestalte te geven wilde
men uitwisselingsplaatsen creëren. Niet alleen gingen wij als Nederlanders naar elders,
maar mensen van elders werden ook uitgenodigd om in de kerk in Nederland te komen
werken. Zo kwam in de jaren tachtig een
Indonesische familie als predikant werken in
een plaats in de Betuwe. Later kwam er in de
buurt van Delfzijl een predikant uit Papoea
op zo’n zelfde soort uitwisselingsplaats.
Het systeem werkte echter niet goed. Nederlanders zijn niet gewend aan ontvangen en
wisten niet goed wat ze konden verwachten
van zo’n buitenlandse predikant uit een volledig andere cultuur en hoe ze daar mee om
konden gaan.
Men besloot daarom een poging te doen op

Wereldwijd kerk-zijn

institutioneel niveau. Tot dan toe was het
altijd zo, dat wij onze partners beoordelen.
Men besloot het eens andersom te doen.
Partners uit Latijns-Amerika werden naar
Nederland gehaald om ICCO en de Gereformeerde Zending te beoordelen. Hun analyse
was goed, maar er is weinig of niets mee
gedaan. Overigens was men daar in ontwikkelingssamenwerking al langer mee bezig.
ICCO nodigde in 1977 partners uit om te
reflecteren op haar organisatie en wilde ook
partners in haar bestuur. Dat laatste wilden
de partners echter zelf niet.

‘Investeren in
echt contact
is moeilijk’
Men bleef echter mogelijkheden tot wederkerigheid zoeken. Het nieuwe idee was Exchange Visits: op bezoek gaan bij partners
om echt te kijken waar ze mee bezig zijn en
hoe ze leven. Deze ‘Wederkerigheid en Uitwisseling’ nam een grote vlucht in de jaren
negentig. Eerst gingen Nederlanders daarheen, later kwamen partners ook hierheen.
Bijvoorbeeld in 1995. Twee predikanten, een
Indonesische en een Nederlandse, die beiden bezig waren met theater en kerk, bezochten elkaar over en weer met een groep
jongeren, die een voorstelling gaven. Dit
was een echte uitwisseling, waarin beide
groepen een gezamenlijke interesse deelden
en die ook gestalte gaven.
Een ander voorbeeld uit die periode was een
uitwisselingsproject van een Molukse groep
en een Nederlandse groep jongeren uit Gelderland, die samen op bezoek gingen bij jongeren op Timor. Vervolgens kwam de groep

uit Timor ook naar Nederland. Dit soort
jongerenuitwisselingen zijn de jaren door op
verschillende manieren blijven bestaan.’

Jongerenbezoeken
Ook nu probeert Feije dat weer gestalte te
geven. Onlangs organiseerde hij een muziekavond Sing & Play met Pakistaanse en
Nederlandse jongvolwassenen – musici en
theatermakers. Een jamsessie waar de Nederlandse en de Pakistaanse deelnemers samen
muziek maakten. ‘Het is goed om te blijven
experimenteren. Dat doen we bijvoorbeeld
ook met Intercultureel Bijbellezen.’
‘Bij het huidige reizenprogramma van Kerk
in Actie is het nu weer zo dat wij daarheen
gaan en niet dat mensen naar ons toe komen.
Investeren in echt contact is moeilijk. Nederlandse christenen willen dat wel graag,
maar de gemeenten daar weten vaak niet wat
ze er mee aan moeten: ze zijn druk met hun
eigen sores. Ook de religieuze gevoeligheid
van mensen is anders: mensen daar hebben
andere vragen dan de mensen in Nederland.
Met elkaar in gesprek gaan en van elkaar
leren is daarom niet zo eenvoudig.
Een ander probleem is om dat wat een groep
die op uitwisseling is geweest, geleerd en ervaren heeft, verder te laten komen in de kerk.
Een voorbeeld daarvan was het project Holy
Switch: een uitwisseling tussen jongeren
uit Nederland en uit Israël en de Palestijnse
gebieden. Voor die groep heeft het veel betekend, maar het lukt niet altijd om dat door te
geven verder de kerk in. Hoewel het theater
HolyBridge daar een gelukkige uitzondering
op was, het heeft veel impact gehad in de
kerk. Een groep maakte van hun ervaringen
een theatervoorstelling en die liep geweldig.’
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Stelling 2
Geen zendeling komt onveranderd terug. Een uitgezondene kan als het goed is niet meer
terugkeren naar de tijd van voor de opgedane ervaringen.

Geen weggegooid geld
‘Het is goed dat jongeren op bezoek gaan naar
andere landen. Wel belangrijk is dat het echte
uitwisselingen zijn, dat er met elkaar meegeleefd wordt. Jongeren leren ook anders omgaan met religie als ze elders zijn, ze krijgen zo
ruimte om spiritualiteit te ontwikkelen. In het
seculiere Nederland is daar soms nauwelijks
ruimte voor. Daarom is het goed om naar een
ander land te gaan, waar religie en spiritualiteit gewoon zijn. De kerk heeft een goed
verhaal, dat mag je jongeren niet onthouden.
Wederkerigheid kan daar een rol in spelen, als
het daarin gaat om de inhoud, om beleven.
Wat je vaak ziet is dat we wel zeggen dat we
van elkaar moeten leren, maar in de praktijk
vinden we dat zíj vooral van óns moeten
leren! Wij roepen hen toe dat er meer vrouwen in de besturen moeten komen, maar we
hebben ze zelf ook niet. En wij worden soms
verlegen door hun vragen, bijvoorbeeld als ze
vragen waarom er zo weinig jongeren in de
kerk zitten. De weerbarstigheid zit zowel bij
ons als bij hen. Toch zijn deze uitwisselingsbezoeken geen weggegooid geld. Ze doen
wel iets met mensen. Dat is een ervaring die
ze meenemen. Waar het om gaat is kerken te
helpen om kerk te zijn in de eigen omgeving,
de kerk te versterken. Dat geldt ook voor ons.
De wereld is de laatste decennia erg veranderd.
Wat we nu zien is dat de wereld heel klein geworden is. Mensen reizen veel meer en komen
daardoor met elkaar in contact. Ook via Face-
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book hebben mensen wereldwijd contact met
elkaar. Zeker voor jongeren geldt dat.’

Lichaam van Christus
‘Na alle koude douches is het idee van wederkerigheid wel minder dogmatisch geworden.
Eerst was het zendingsbeeld erg romantisch,
nu hebben we geleerd dat dat niet zo is.
Het wederkerigheidsdenken is door de tijd
heen echter wel gesetteld in ons denken.
Het komt nu ook meer in een kader te staan:
wereldwijd kerk-zijn. We zijn samen het
Lichaam van Christus, we moeten elkaar
helpen en solidair zijn met elkaar.’
Een mooi voorbeeld is een kaartenactie voor
Syrië. Een Armeens-Orthodoxe bisschop in
Damascus gaf aan dat hij graag bemoedigende kaarten uit Nederland zou willen krijgen
om uit te delen aan zijn kerkgangers in Damascus, want ze hebben als kerk het gevoel
dat ze alleen zijn. Dit is in Nederland opgepakt en nu worden er regelmatig kaarten als
groet aan Feije meegegeven voor de kerken
in Syrië. ‘In het Lichaam van Christus gaat
het daarom: elkaar steunen, helpen, een hart
onder de riem steken.’

— Foka van de Beek is stafmedewerker bij de
Nederlandse Zendingsraad en hoofdredacteur
van TussenRuimte.
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Weerbarstige werkelijkheid
Partnerschap en wederkerigheid zijn termen die mooi klinken,
maar in de praktijk weerbarstig blijken. De erfenis van een koloniaal verleden blijft ons parten spelen, en de hedendaagse tendens
die beheersbaarheid, managementdenken en planmatigheid vooropstelt, draagt niet bij aan een dieptepeiling van de onderliggende problemen.

Het is mijn indruk dat in veel lokale gemeenten de ZWO-commissie (Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) een kwijnend bestaan leidt.
Zending lijkt dan vooral gereduceerd
tot het geld ophalen voor projecten ‘ver
weg’. Ik herinner me een discussie uit een
zendingscommissie, waarbij de voorkeur
bestond voor projecten die te maken hadden met weeshuizen omdat gemeenteleden
zich daar beter een voorstelling van kon-

Eleonora Hof
rondt haar promotieonderzoek
in de missiologie
af aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Ze onderzoekt de rol van een theologie van
kwetsbare, marginale missie in de postkoloniale context van het wereldchristendom.
Zij is lid van de redactie van TussenRuimte.

den maken. Theologisch onderwijs had
duidelijk minder prioriteit, want dat was
niet ‘sexy’ genoeg. Dit voorbeeld illustreert
dat vaak een langetermijnvisie ontbreekt
op het beoogde doel van zending en ontwikkelingswerk.

Multi-etnische partner?
Wat zouden mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Het woord partnerschap
impliceert dat er twee partijen zijn, twee
partners, waarbij één gemeente of organisatie hier in Nederland is en één gemeente
zich in het buitenland bevindt. Maar wat
zijn precies de kenmerken van ‘gemeente
in Nederland’? Het lijkt me zinvol om hier
extra aandacht aan te besteden, omdat de
aard van de gemeente veel zegt over de
mogelijkheden voor en het draagvlak van
partnerschap.
In de (Amerikaanse) theologie is er de
laatste tijd meer aandacht gekomen voor
(theologisch) nut en noodzaak van multiculturele en multi-etnische gemeenten.
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Hierbij wordt gewezen op de noodzaak
van verzoening en de mogelijkheid om
met elkaar als veelkleurige christenen de
diepte van de liefde van Christus te ervaren en te leren kennen (cf. Efeziërs 2). De
vraag is dus hoe partnerschap zou veranderen als de gemeente van waaruit een
partnerschap aangegaan wordt, zelf multicultureel en multi-etnisch is. Want wat
zou er gebeuren als een gemeente met een
levendige aanwezigheid van migranten
met een Chinese achtergrond, een partnerschap zou aangaan met een gemeente
in Oost-Afrika?

Over wat voor
soort ‘gemeente hier’
hebben we het?
Ik denk zelf dat dit een waardevolle denkrichting is om verder te onderzoeken. Op
die manier kan er ook aandacht komen
voor pijnlijke maar terechte vragen vanuit
een koloniaal verleden. Het zelfkritisch
vermogen van een gemeente kan op deze
manier versterkt worden. Vooral ook de
culturele gevoeligheid is in een multiculturele gemeente sterk verhoogd. Maar
zulke multiculturele gemeenten ontstaan
niet vanzelf, en ze vragen doorzettingsvermogen en een duidelijke visie.

Vooral diaconaal
In de Verenigde Staten blijkt dat minder
dan vijf procent van alle gemeenten te
karakteriseren is als multi-etnisch. De
zondagmorgen wordt vaak het meest
gesegregeerde uur van de week genoemd.
Cijfers uit Nederland zijn, voor zover ik

20

TussenRuimte 2015

|

3

weet, niet bekend, maar ik kan me voorstellen dat het percentage niet significant
veel hoger ligt. Een vaak gehoorde klacht
is dat gemeenten met een migrantenachtergrond en ‘autochtone’ gemeenten
vooral een diaconale band met elkaar
hebben. De relaties gaan dan niet over
samen gestalte geven aan de dienst van
God in Nederland, maar zijn veeleer instrumenteel van aard.

Meer cross-cultureel
Dit neemt niet weg dat er langzaam maar
zeker initiatieven van de grond komen om
ook in Nederland daadwerkelijk multietnische gemeenten te realiseren. Bij International Church Plants zijn inmiddels dertig interculturele kerken aangesloten. Volgens het beleidsplan 2011-2020 is het doel
om in 2020 honderd nieuwe interculturele
gemeenten te stichten. De stichting Cross
Cultural Impact biedt gemeenten bijvoorbeeld cursussen interculturele communicatie aan om cross-culturele vaardigheden
te ontwikkelen. Ook een initiatief als Hoop
voor Noord in Amsterdam-Noord heeft
multicultureel gemeenteleven op de kaart
gezet in kerkelijke kring. Het is mijn hoop
dat deze initiatieven momentum zullen
vergaren en impact zullen hebben op de
vele monoculturele kerkelijke gemeenten
die Nederland ook telt. Een andere mogelijke richting waarin deze multiculturele
gemeenschappen behulpzaam kunnen
blijken is het implementeren van de verbinding tussen binnenland en buitenland.
Ideeën over zending zullen dan ook diepgaand veranderd worden in zo’n multiculturele setting.

Weerbarstige werkelijkheid

Stelling 3
Men dient het wederkerig leerproces te beschouwen als een conditio sine qua non voor
bijbels-theologische uitzending.

‘Inreach’-processen
Joerg Rieger heeft de oplossingsrichting
die ik aankaart omschreven met het woord
‘inreach’1, bedoeld in tegenstelling tot
‘outreach’. Outreach is naar buiten gericht,
heeft een actieve maar ook problematische dimensie. Outreach, zeker bij korte
termijn, kan oppervlakkig zijn en een last
vormen voor de lokale gemeenschap waar
een groep goedbedoelende jongeren (of
ouderen) naar toe gestuurd wordt. Ook
kan outreach makkelijk voorbijgaan aan de
issues die onder de oppervlakte spelen, en
daardoor vooral een oppervlakkig beeld
geven van een situatie. Outreach kan makkelijk een neokoloniale bijsmaak hebben,
waarbij rijke jongeren vooral leren dat ‘zij
het zo goed getroffen hebben’ en daarom
graag iedereen die het minder heeft, willen
gaan helpen.

Multicultureel
gemeenteleven op
de kaart gezet

haar heen. Integendeel, het betekent juist
dat die bredere contacten ook functioneren als aanknopingspunten om het gemeenteleven zelf onder de loep te nemen.
Inreach bouwt dus reflectiemomenten in
die, als het goed is, niet gratuit zijn, maar
erop gericht zijn daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen. Te denken valt aan
veranderingen in liturgie, gebruikmakend
van bredere bronnen in de wereldkerk,
vormen van vieren van sacramenten. Maar
dieper nog is er ook de mogelijkheid voor
het optreden van diepere geestelijke groei
door het zien van het werk van God in andere gelovigen.

Noot
1

	Joerg Rieger, ‘Theology and Mission
between Neocolonialism and Postcolonialism’, Mission Studies 21, no. 2, 2004, 21-27

Inreach betekent daarentegen dat door
zending het karakter van de christelijke
gemeente zélf verandert en dat er leerprocessen aangegaan worden waaruit die verandering blijkt. Inreach betekent niet dat
de gemeente louter in zichzelf gekeerd is
en geen oog meer heeft voor de wereld om
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Liever bijbelstudie dan bible sharing
Zuster Melina: Filippijnse zendelinge in Nederland
Enkele van de grootste missiecongregaties in de Rooms-Katholieke
Kerk vinden hun oorsprong in Nederland. Na meer dan honderd
jaar uitzending vanuit Europa naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika
zien we in de laatste decennia ook een omgekeerde beweging:
missionarissen die vanuit landen in het Zuiden gaan werken in Europa. Voor de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest en
voor het Gezelschap van het Goddelijk Woord is dat een logisch
vervolg op waar ze vandaan kwamen. Toch is missie in een rijk land
anders dan in een arm. TussenRuimte sprak met zuster Melina Polo
S.Sp.S., een van de pioniers op dit vlak.
Zuster Melina Polo is lid van de congregatie
Missiezusters Dienaressen van de Heilige
Geest, in het Latijn afgekort tot S.Sp.S. Deze
congregatie werd opgericht in 1889, als vrouwelijke pendant van het Gezelschap van het
Goddelijk Woord (S.V.D.). Naast deze twee
congregaties is er de contemplatieve vrouwelijke tak, die ook nog steeds in Nederland present is. Het was een initiatief van de Duitse
priester Arnold Jansen, die voor de vrouwelijke tak de hulp kreeg van Maria Helena Stollenwerk en Josefa Hendrina Stenmanns. De
oprichting van deze drie congregaties vond
plaats in Steyl bij Venlo. Het was een Duits
initiatief, maar Arnold Jansen moest uitwijken omdat in Duitsland op dat moment de
Kulturkampf heerste.
Missie was van meet af aan het doel van deze
congregaties. Ze kregen een grote verspreiding, en zijn nu gevestigd in zestig landen.
Wereldwijd heeft de S.Sp.S. 3.200 leden, de
S.V.D. ongeveer 6.500. Missie in Azië kreeg
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vanaf het begin prioriteit. Hoewel de Duitse
cultuur in het begin sterk dominant was,
werkte men al vanaf het begin met internationale communiteiten. Vanuit diverse
Europese landen werden kandidaten geworven die, honderd jaar geleden al, met elkaar
moesten leren optrekken, over nationale en
culturele grenzen heen.

Een zending naar Nederland
Zuster Melina Polo komt uit Erosin, op het
eiland Luzon, Filippijnen. Ze is opgeleid als
lerares Engels en geschiedenis, en leerde

‘Nederlandse mensen willen het
geloof voor zichzelf houden, het
moet niet te uitbundig’
later ook nog door voor catechesedocent.
Dertien jaar lang gaf ze les. Intussen trad
zij in 1982 in bij de S.Sp.S. In april 1991 was
haar voorbereidingstijd ten einde, en legde

zij de eeuwige geloften af, waarmee ze zich
levenslang verbond aan de congregatie. In
september van dat jaar kwam zij in Nederland aan. Sindsdien woont ze hier.
Hoe kwam het dat je naar Nederland
werd uitgezonden?
Zuster Melina: ‘Ik ben lid van een internationale missiecongregatie. Bij ons is het gebruik,
dat je direct na je eeuwige geloften een benoeming krijgt. Dat is niet je eigen keuze, het
hangt af van wat er nodig is. Mijn voorkeur
ging uit naar Papoea Nieuw-Guinea. Maar
ik werd naar Nederland uitgezonden. Het
Generaal Bestuur had bekendgemaakt dat er
kandidates werden gezocht voor een zending
naar Nederland, en dat werd mijn opdracht.’
Welk idee had het Generaal Bestuur daarbij?
Zuster Melina: ‘Elke provincie1 kan voorstellen indienen voor nieuwe projecten.
De Nederlandse provincie had gevraagd om
enkele zusters te sturen, om iets nieuws te
beginnen. Ze dachten vooral aan Azië. Nu
zijn we met negen buitenlandse zusters
hier, vooral uit Indonesië en de Filippijnen.’

Zuster Melina Polo van de congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest, in
het Latijn afgekort tot S.Sp.S.

wonen. Het eerste wat zij merkte van secularisatie was dat kerkdiensten weinig mensen
trokken, en dan nog vooral ouderen. Ze vroeg
zich af waarom dat zo was. Om daar meer
over te weten te komen, ging ze theologie
studeren. Zo hoopte ze er meer begrip van te
krijgen, en te kunnen ontdekken wat je als
missiezuster kunt doen. In eigen land was de
taak redelijk gemakkelijk te vinden geweest:
catechese, recollecties (bezinningsdagen). In
Nederland kon dat niet op dezelfde manier.

Naast mensen gaan staan,
en met hen optrekken:
missionaire presentie
Zuster Melina: ‘We begonnen in Brunssum

Was je blij met je benoeming?
Zuster Melina: ‘Na zo’n benoeming heb je twee

weken bedenktijd. Ik was onzeker, bang voor
het onbekende. Nederland is toch wel iets
anders dan Papoea Nieuw-Guinea. Europa is
moeilijker. We hadden gehoord van secularisatie, maar wat was dat eigenlijk? Dat mensen moeilijker over God spreken. Maar hoe
dat precies zat? Met dat idee kwam ik hier
aan. Nu ervaar ik dat wel, weet ik uit eigen
ondervinding wat secularisatie inhoudt.’
Ze kwam in Brunssum, Zuid-Limburg, te

met een bijbelgroep: een stuk uit de Bijbel
lezen en dan met elkaar delen hoe de tekst
betrekking heeft op je eigen leven. Bible
sharing dus. De belangstelling daarvoor
was niet zo groot. Op zich wilde men wel
graag de Bijbel lezen, maar dan op een andere manier: liever bijbelstudie dan bible
sharing. Liever studeren in de Bijbel dan
openhartig met anderen spreken over wat
die Bijbel met hen doet. Toen we overschakelden op bijbelstudie kwamen er meer
mensen naar toe.’

Wederkerigheid?
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Indonesische zusters dragen eucharistische gaven aan op een ontmoetingsdag Kleurrijk Religieus Leven.

Verschil in geloofsbeleving
Melina Polo kwam in de jaren zeventig zelf
in contact met de Bijbel via de Katholieke
Charismatische Vernieuwing2. Op de Filippijnen is ook een andere grote beweging
met een charismatische inslag, El Shaddai.
Vanuit de katholieke kerk wordt El Shaddai met enige argwaan bekeken, maar als
mensen erbij zijn aangesloten, is dat beter
dan dat ze nergens in geloven. Toch hechtte
Melina zelf aan het katholieke geloof, en ze
voelde zich daarom thuis bij de Katholieke
Charismatische Vernieuwing.
Zuster Melina: ‘In Nederland houden we niet
zo van zwevers. Een pastor moet down to
earth zijn. Nederlandse mensen willen het
geloof voor zichzelf houden, het moet niet
te uitbundig.’
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Zij begeleidt nu samen met Richard Lobo
S.V.D., een Indiase priester, een Filippijnse
gemeenschap in Nederland. Daar zie je hoe
Filippijnse immigranten hun Nederlandse
partners meenemen naar kerkdiensten, en
hoe die partners de levendigere Filippijnse
uitdrukking van het geloof leren kennen en
waarderen.

Ervaringen in Nederland
Als Filippijnse heeft zuster Melina veel te
maken gehad met het immigratiebeleid
van Nederland. Aan den lijve heeft ze gemerkt dat Nederland immigranten niet
echt welkom heet.
Zuster Melina: ‘De bureaucratie: ik kan er niet
aan wennen. De kleine mensen worden daar
het slachtoffer van.’

Liever bijbelstudie dan bible sharing

Ze heeft veel tijdelijke verblijfsvergunningen gehad. Menigmaal moest ze naar de
IND om verlenging te regelen. Soms was een
verblijfsvergunning al verlopen voordat de
nieuwe was toegekend. Maar een ander punt
woog zwaarder.
Zuster Melina: ‘Een grote moeilijkheid als
missiezuster is het krijgen van een werkvergunning. Ondanks mijn opleidingen mocht
ik geen betaald werk aannemen. Voor priesters is dat wat gemakkelijker. Zij kunnen
een benoeming in een parochie krijgen, als
pastoor. Dat is geen probleem.’
Aan onbetaald werk heeft zuster Melina een
schat aan ervaring. Bovendien heeft ze in Nederland nog enkele opleidingen gedaan. Vanuit Brunssum ging ze niet alleen theologie

studeren, maar raakte ze ook betrokken bij
vluchtelingenwerk. Om daar goed te kunnen
helpen, deed ze een opleiding Sociale Dienstverlening. Na tien jaar in Brunssum verhuisde
ze naar Tilburg, waar ze drie jaar in een parochie werkte, met een aanstelling van het
bisdom. Na die drie jaar bleef ze in Tilburg,
en was ze actief in vrijwilligerswerk. Intussen
was ze overgegaan van de Filippijnse provincie van de S.Sp.S. naar de Nederlandse. In
2013 werd ze verkozen tot provinciaal overste
van de Nederlandse provincie. In die functie
besteedt ze speciale zorg aan de jonge buitenlandse missiezusters in ons land. Het leiderschap van de provincie deelt ze met haar raad,
en vooral met één zuster, die de financiën en
het vastgoed onder haar hoede heeft.

Zuster Melina met twee paters S.V.D. Foto’s: Konferentie Nederlandse Religieuzen
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Hoe kijkt men in de congregatie aan tegen missie in Europa? Wat zijn overeenkomsten en
verschillen met missie in Aziatische landen?
Zuster Melina: ‘Op de Filippijnen is onze
congregatie heel belangrijk geweest voor
het onderwijs. Wij hebben veel scholen
gesticht. Dat gebeurde vaak door Duitse
zusters, met geld van Misereor, de grote
Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie. Die scholen hebben veel betekend voor
het land. Tienduizenden mensen hebben
er een goede vorming gehad. We vragen
ons weleens af wat voor leiders onze studenten zijn geworden. Er zitten heel goede
tussen. Zij hebben geleerd om te delen.
Maar er zitten ook boeven bij.
Vroeger was missie het helpen van arme
mensen. Nu is de strijd voor gerechtigheid

ook belangrijk geworden. Nederlandse
missionarissen hebben daar hard aan gewerkt. Daar heb ik veel van geleerd.’
Wie als missionaris naar Nederland gaat,
hoeft niet met geld aan te komen. De betekenis van missie kan niet zitten in het
opzetten van structuren die er nog niet zijn.
Het moet in iets anders gezocht worden.
De dimensie van sociale gerechtigheid zit er
echter wel in. Ook in Nederland is er op dat
vlak veel werk te doen. De zusters S.Sp.S.
werken met vluchtelingen, met mensen die
hiv-besmet zijn, met Afrikaanse moeders.
Daarbij staat niet zo zeer de actie centraal,
maar het naast mensen gaan staan, en met
hen optrekken: missionaire presentie.
Nederland heeft heel positieve kanten voor
een missionaris.

Gespreksgroep tijdens Kleurrijk Religieus Leven, een jaarlijkse ontmoetingsdag van Nederlandse
en buitenlandse zusters, paters en broeders, waarvan zuster Melina lange tijd in de organisatie zat.
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Liever bijbelstudie dan bible sharing

Zuster Melina: ‘Je kunt met studies je horizon

verbreden. Je wordt uitgedaagd om je geloof
te delen, niet alleen met mensen die toch
al kerkelijk zijn, maar ook met anderen.
Nederlanders beleven hun geloof door mensen te helpen, niet zozeer door naar de kerk
te gaan. En van de mensen die wel naar de
kerk gaan, kun je ook niet zeggen dat die
altijd zo sociaal zijn.’

elke nieuwe communiteit een coach ingeschakeld om de groep te begeleiden.
De dominante rol van de Europese provincies is er niet meer. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld dat de Filippijnse provincie financieel onafhankelijk is. De meeste zusters op

Om effectief te zijn
als missionaris moet
je aan jezelf werken

Betekenis voor de congregatie
De uitzending van zusters vanuit andere
continenten naar Europa heeft de congregatie als geheel voor nieuwe opgaven
geplaatst en nieuwe dingen gebracht. Een
van de redenen om zusters naar Nederland
uit te nodigen, was dat men wilde proberen de Nederlandse provincie nieuwe
vitaliteit te geven. Met die nieuwe levendigheid is er een nieuwe uitstraling naar
buiten gekomen. Veel roepingen heeft dat

de Filippijnen komen nu ook uit het land
zelf. Op mondiaal niveau is het niet meer zo
dat de rijke provincies bepalen wat er met
het geld gebeurt. Er is een solidariteitsfonds,
waar alle zestig landen geld in stoppen en
waar alle zestig een beroep op kunnen doen.

Noten
1

	Een rooms-katholieke kloostergemeenschap
is, als hij te groot wordt om vanuit één plek
bestuurd te worden, doorgaans georgani-

Niet meer de rijke provincies
die bepalen wat er met het
geld gebeurt

seerd in provincies. Een provincie is meestal
de groep zusters, paters of broeders van een
congregatie uit een bepaald land. Een provincie heeft een eigen bestuur. Het bestuur

echter niet opgeleverd. Werk onder migrantenvrouwen levert soms wel nieuwe
aanwas op. Er zijn soms wel jonge Nederlandse vrouwen, die hun licht komen opsteken, maar ze haken doorgaans snel af.
Intercultureel samenleven waren de S.Sp.S.zusters al gewend. In een internationale
communiteit moeten er minstens drie nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Toch gaat
dat samenleven niet vanzelf. Daar is coaching
bij nodig. Om effectief te zijn als missionaris
moet je aan jezelf werken. Daarom wordt bij

van de congregatie als geheel, dus internationaal, heet het Generaal Bestuur.
2

	Zie hierover TussenRuimte 2013 | 4 ‘Klassieke en pinksterkerken in gesprek’.

— Tom Boesten is stafmedewerker bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en
vanaf 2011 tot dit jaar redactielid van TussenRuimte.
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‘Er moet evenwicht zijn’
Geld neemt bijna altijd een belangrijke plaats in relaties met kerken elders. Geld betekent ook macht: wie betaalt, bepaalt. De
vraag dringt zich op of er ook partnerschap mogelijk is waarbij
geld niet zo’n grote of zelfs helemaal geen rol speelt. Hoe heeft
dit onderwerp postgevat in de (Nederlandse) protestantse zending en waar ligt het accent nu?

In Handelingen 20:35 haalt de apostel Paulus het woord van Jezus aan: ‘Geven maakt
gelukkiger dan ontvangen’ (Nieuwe Bijbelvertaling). Paulus legt daar uit waarom hij,
als apostel, altijd met zijn handen werkt.
Hij wil niet afhankelijk zijn van de gemeenten waar hij het evangelie verkondigt. Liever ondersteunt hij, door hard te werken,
anderen. Hij geeft er de voorkeur aan anderen te helpen en niet geholpen te worden.
Paulus is zich bewust van de waardigheid
van een eigen inkomen. Nergens is dat duidelijker dan wanneer hij de gemeente van
Korinte oproept gul te geven voor Jeruza-

Ook – of vooral –
de vriendschap moet
in balans blijven
lem. Hij gebruikt in dit verband herhaaldelijk het woord ‘gelijkheid’ of ‘evenwicht’.
Wie in overvloed leeft moet delen met wie
tekort heeft, want ‘er moet evenwicht zijn’
(2 Korintiërs 8:13).
Het gaat Paulus echter niet alleen om het
materiële evenwicht. Ook – of vooral – de

vriendschap moet in balans blijven. Als de
een altijd maar geeft, en de ander altijd maar
ontvangt, dan is die balans weg. Daarom
herinnert Paulus de gemeente van Korinte er
aan dat het ook andersom kan zijn. ‘Op dit
moment lenigt u met uw overvloed de nood
van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later
met hun overvloed uw nood kunnen lenigen.
Zo is er evenwicht’ (2 Korintiërs 8:14). Deze
keer heeft het woord evenwicht de gevoelswaarde van wederkerigheid.

Groothandel
In de geschiedenis van de protestantse zending is dat evenwicht vaak zoekgeraakt. Aan
het begin van de twintigste eeuw, toen de
Nederlandse zendingsgenootschappen
hoofdzakelijk in Nederlands-Indië werkten,
konden zij rekenen op flinke financiële steun
van de overheid. Beschavingssubsidie heette
dat. Deze overheidsfondsen stelden de zendingsgenootschappen in staat om scholen
en ziekenhuizen te onderhouden.
In die tijd waren Nederlandse zendingsorganisaties lucratieve werkgevers. Ze hadden
evangelisten, onderwijzers en bijbelversprei-
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Stelling 4
Zendende instanties scheppen te weinig randvoorwaarden voor het initiëren van een proces
dat wederkerigheid werkelijk mogelijk maakt. Zoals projectmatig werken, te veel toerisme,
te veel romantiek en geen mogelijkheden voor terugkoppeling.

ders in dienst. Velen van hen werkten voor
een salaris dat hoger lag dan het gemiddelde
in Nederlands-Indië. De predikanten van de
Indische Kerk waren technisch gezien zelfs
ambtenaren in overheidsdienst. Met hun
westerse kapitaal konden zending, kerk en
overheid dus veel gedaan krijgen. Johan Bavinck verzuchtte eens dat de vooroorlogse
zending wel een groothandel leek.1 Maar
toen de Indonesische kerken onafhankelijk
werden, zaten ze opgezadeld met een peperduur kerkelijk apparaat, zonder dat zij enige
overheidssteun ontvingen. Het duurde jaren
voordat die balans hersteld was.
Al in de jaren dertig vergeleek Hendrik
Kraemer de westerse zending met David die
in zijn strijd met Goliat het harnas, de helm
en het zwaard van koning Saul af moest leggen, omdat hij ‘daar niet mee kon lopen’
(1 Samuël 17:39). In plaats daarvan gebruikte
David vijf ronde stenen en zijn slinger.
Evenzo, schreef Kraemer, moesten westerse
zendingsorganisaties de overheidssteun
terzijde leggen en zich richten op ‘het heldere en volhardende getuigenis, in woorden
en daden, van de christelijke waarheid, het
leven en de opbouwen van levende christelijke gemeenschappen’.2

Financiële baas?
In de tijd van de dekolonisatie van Indonesië (1945-1962) veranderde de verhouding
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tussen de Nederlandse zending en de Indonesische kerken totaal. Er was niet langer
sprake van overheidsbescherming en patronage. Zendingswerkers konden het land alleen nog in op uitnodiging van de Indonesische kerken en met toestemming van de Indonesische overheid. Bovendien waren de
zendingsgenootschappen nu geïntegreerd
in de Nederlandse kerken en opereerden ze
daarom minder zelfstandig. Zo was de Raad
voor de Zending verantwoording schuldig
aan de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.

‘The grace of
receiving as well as
the grace of giving’
De Indonesische kerken wilden de banden
met de Nederlandse kerken en hun zendingsafdelingen graag behouden en andersom wilden de Nederlanders graag zending in Indonesië blijven bedrijven. In 1947
werd tijdens de baanbrekende conferenties
van Malino en Kwitang afgesproken dat de
Indonesische kerken de verantwoordelijkheid voor zending in Indonesië op zich
namen en dat de Nederlandse kerken een
dienende, ondersteunende rol kregen.
Wat betekende dat voor de financiële huishouding van de zending? Voor de Indonesische kerken was het duidelijk dat zij nu de

‘Er moet evenwicht zijn’

verantwoordelijkheid voor de aanwending
van de fondsen op zich namen. Dat werd
door de Nederlandse zendingsmensen echter niet zonder slag of stoot aanvaard. Ze
waren bereid veel op te geven, maar was het
niet hun plicht om mee te beslissen over de
bestedingen van het Nederlandse geld,
vooral als het aanzienlijke bedragen betrof ?
En mochten de Nederlandse kerken ook
weigeren mee te betalen aan projecten
waarin zij geen heil zagen? De spanning
tussen gever en ontvanger was zeer tastbaar
in deze periode.

De spanning tussen
gever en ontvanger
was zeer tastbaar
De Whitby-conferentie van de Internationale Zendingsraad (1947) worstelde ook met
deze spanning. Er werd daar gezocht naar
een evenwicht tussen de vrijheid van de
ontvangende partijen om de fondsen te gebruiken naar hun beste inzicht en het recht
van donors om toe te zien op aanwending
van het geld volgens de intentie waarmee
het gegeven was. Met een impliciete verwijzing naar de woorden van Paulus probeerde
de Zendingsraad bruggen te slaan: ‘Real
partnership involves the grace of receiving as
well as the grace of giving.’ 3

‘Evangelische utopie’
De wil was er aan beide kanten, maar in de
decennia na de Indonesische onafhankelijkheid bleek hoe moeilijk het was om het
evenwicht in de relaties te vinden. ‘True
partnership between unequals, if not impossible, is extremely unlikely’, schrijft de Cana-

dese missioloog Jonathan Bonk.4 Met
name in de bilaterale relaties tussen Nederlandse en Indonesische kerken bleek de
bittere waarheid van dit woord. Zo bleef
de Zending van de Gereformeerde Kerken
in de jaren vijftig en zestig salarissen van
plaatselijke predikanten bekostigen, die
ook nog eens door de Nederlandse zendingspredikanten werden uitgereikt.5 Uit
een sociologisch onderzoek van de relatie
tussen de Raad voor de Zending en de
Evangelische Kerk in Kameroen kwam de
conclusie dat de ongelijkheid die voortvloeide uit het economische eenrichtingsverkeer niet werd opgeheven door geestelijke wederzijdsheid.6
De Wereldraad van Kerken klaagde in de
jaren zestig dat dit een algemene trend
was: ‘Het merendeel van de missionaire
hulp gaat nog steeds van kerken in het
Westen naar hun zuster-(of toch nog
steeds dochter?-)kerken in de ontwikkelingslanden. Waar deze praktijk voortduurt, verschilt het gedrag van de westerse
zendelingen wezenlijk niet van hun voorgangers.’ 7
Deze bevindingen waren voor de hervormde zendingstheoloog Evert Jansen Schoonhoven aanleiding om wederzijdse assistentie van kerken als een ‘evangelische utopie’
te omschrijven. Zolang er economische
ongelijkheid heerst is het onhaalbaar,
maar het evangelie houdt het ons toch
voor als ideaal om naar te streven.

Multilaterale, oecumenische
samenwerking
De voortdurende problemen in de bilaterale
relaties vormden de aanleiding om multilate-
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Stelling 5
Spreken over wederkerigheid als ideologie kan alleen voortkomen uit het ideologisch denken zelf. Er is een ideologische manier van denken die geen recht doet aan de empirische
werkelijkheid, die aan zichzelf meent genoeg te hebben en zich als eigenaar van de openbaring beschouwt. Stagnatie en hermeneutische geslotenheid zijn het gevolg.

rale fora te scheppen. De eerste zendingsorganisatie die zichzelf aan het begin van de jaren
zeventig omvormde tot een kerkenband was
het Parijse Evangelische Zendingsgenootschap. De nieuwe naam was Evangelische Gemeenschap voor Apostolische Actie (CEVAA).
De Franse Protestantse Kerk zat voortaan met
de partnerkerken om de tafel. In gezamenlijkheid werd besloten over het uitwisselen van
zendingswerkers en over de projectenbegroting. De pot werd door alle deelnemers naar
draagkracht gespekt. Het voorbeeld van de
CEVAA werd door verschillende Europese
zendingsorganisaties gevolgd.
Oecumenische organisaties als de Wereldraad hadden al sinds de Tweede Wereldoorlog multilaterale samenwerkingsverbanden
opgezet: het Theological Education Fund,
het Christian Literature Fund, het Ecumeni-

Europese kerken
niet langer de rijkste
in de wereld
cal Church Loan Fund en het Urban and Industrial Mission programma waren daar
voorbeelden van. In de jaren zeventig kwam
daar de Ecumenical Development Cooperative Society bij. Dit samenwerkingsverband
experimenteerde met microkredieten en
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werd uiteindelijk onafhankelijk van de Wereldraad onder de naam Oikocredit. In deze
organisaties groeide de belangstelling voor
ontwikkeling van Afrikaanse, Aziatische en
Latijns-Amerikaanse landen. Zendings- en
ontwikkelingswerk werd steeds meer geduid
als bevrijding uit het internationale economische en politieke onrecht.
In de Nederlandse protestantse kerken ontstond een groot draagvlak voor multilaterale
samenwerking. De zendingsorganisaties konden na hun verkerkelijking in de jaren veertig
weliswaar niet meer omgevormd worden tot
kerkenbanden, maar ze raakten wel betrokken bij de internationale oecumenische initiatieven. Ook met de Indonesische kerken
werd via multilaterale kanalen samengewerkt. Zo ontstond Eukumindo in die tijd en
waren er multilaterale conferenties.
Hoe meer partijen betrokken waren bij beslissingen, hoe ingewikkelder en bureaucratischer de processen werden. Daar kwam nogal
eens kritiek op. Tijdens een vergadering van
de Nederlandse Zendingsraad in 1969 ging
Jan Pronk, die als gast aanwezig was, daar op
in. Multilaterale samenwerking mag inefficiënt zijn, het is de beste manier om de ongelijkheid in de relaties tegen te gaan. ‘Het is
een pedagogische maatregel; het is de lange
weg van de overreding.’8

‘Er moet evenwicht zijn’

Toontje lager
Vanaf 1990 begonnen de zendingsorganisaties steeds vaker te kiezen voor een projectmatige werkwijze. Dat wil zeggen dat de
projecten die zij ondersteunden moesten
passen in de beleidslijnen die werden uitgestippeld op de bureaus: uiteraard na goed
geluisterd te hebben naar de partnerkerken.
Deze beleidslijnen waren op hun beurt belangrijk met het oog op de fondsenwerving
op een steeds harder wordende charitatieve
markt in Nederland.
Een andere trend was dat van partnerkerken en partnerorganisaties steeds nauwgezettere rapportages werden verwacht. Dat
had te maken met de groeiende eis van
transparantie die van overheidswege aan
Nederlandse non-profitorganisaties werden
gesteld. Voor de zendingsmensen was dit
een dilemma, want zij moesten de rapporten van de partners uit andere landen losweken. Rapportages maken relaties zakelijker en kunnen in een band tussen twee kerken soms onbegrip veroorzaken.
De grote protestantse zendingsorganisaties hebben in de afgelopen jaren te kampen gehad met sterk teruglopende inkomsten. In Nederland is het medefinancieringsprogramma MFS-II beëindigd, waardoor de protestantse hulp- en ontwikkelingsorganisaties moeten terugvallen op
de kerken. De Europese protestantse kerken zijn niet langer de rijkste kerken in de
wereld. De financiële bijdrage die de Europese protestantse kerken leveren aan het
missionaire werk van partners wereldwijd
wordt dus relatief geringer. De Nederlandse protestantse zending is een toontje
lager gaan zingen.

Bloedsomloop
Een kleiner kapitaal betekent niet dat de Nederlandse kerken geen bijdrage meer hebben
aan de missie van de kerk wereldwijd. Net als
Paulus kunnen wij vol goede hoop hard blijven werken om anderen van dienst te zijn.
Dat past ook bij onze Nederlandse protestantse traditie, gestempeld door Calvijn.
Onze geringere middelen nopen ons wel om
vooral te denken vanuit de inhoud. Waar
gaat het om in de zending? Wat is zending?

‘De belichaming van
discipel- en apostelzijn in éénen’
‘Zending is de belichaming van het discipelen apostel-zijn van Jezus Christus, in
éénen.’9 In die uitspraak van Kraemer komt
het evenwicht terug waar ik mee begonnen
ben. Dat evenwicht is ook de les van de dekolonisatie die wij met ons meedragen. Zending heeft te maken met discipelschap en
apostelschap; het is ontvangen en geven;
leren en verkondigen; verwelkomen en zenden. Dat gebeurt niet in de eerste plaats door
middel van projecten, maar door mensen.
Intermenselijk missionair contact is de
bloedsomloop van de kerk, zeg ik met Hans
Visser, de oud-rector van het Hendrik Kraemer Instituut. Daarom lijkt het mij belangrijk om onze beperkte financiële zendingsmiddelen vooral daarop in te zetten. Het
hoeft niet alleen te gaan om zendingswerkers van Nederland naar andere landen; het
kan evengoed andersom zijn, zodat zij met
hun overvloed onze geestelijke nood kunnen lenigen.
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Stelling 6
Dat het verlangen naar wederkerigheid niet altijd wordt beantwoord vanuit ontvangende
geloofsgemeenschappen of kerken is deels ook vrucht van westers missionair handelen en
denken, waarbij financiële afhankelijkheid het proces van uitzenden en ontvangen dusdanig
overheerst dat voor inhoudelijke ontmoeting geen ruimte meer is.

De multilaterale structuren die wij geërfd
hebben uit het laatste kwart van de twintigste eeuw kunnen ons daarbij uitstekend van
pas komen. Dat zijn immers de fora waar de
ontmoetingen tussen kerken beginnen;
waar de ervaringen en de noden gedeeld
worden; waar de evangelische utopie van de
wederzijdse assistentie wordt nagestreefd;
en waar wij als Nederlandse protestanten
onze concrete missionaire roeping kunnen
(her)ontdekken.

6
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	Notulen algemene vergadering van de Nederlandse Zendingsraad, 11 juni 1969, Het
Utrechts Archief 415.3
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Partners in geloof, hoop en liefde
‘We kwamen niet alleen uit andere werelden, we vertegenwoordigden ook verschillende partners. Ik was gezonden door een ondersteunende kerk. Emmanuel vertegenwoordigde de gastvrouw, een
Ghanese kerk. Als partnerorganisaties het met elkaar moeten kunnen vinden, moeten medewerkers dat ook kunnen.’ Piet Both put
uit persoonlijke ervaringen en verhaalt van westerse dubbelheid en
Afrikaanse corruptie, het ‘vuur van verwachting’ naast een ‘berustende houding’, groeiende samenwerking en gelovig vertrouwen.

Zaterdagochtend, vaste prik, zag ik als weekenddienst-dokter eerst medewerkers van het ziekenhuis met kleine pukkeltjes en pijntjes en af en toe ook iemand met iets ernstigers. Pas na
die sessie kwamen de mensen uit de stad en wijde omgeving aan de beurt, op de EHBO en
op de zalen.
Die zaterdagochtend kwam Emmanuel met zijn verkouden baby. Ik aarzelde of ik antibiotica
zou geven. Je bent ‘geen goede dokter’ wanneer je geen injecties of zware antibiotica geeft
... Toch niet doen, zo besloot ik. Toen ik begin van de avond diezelfde zaterdag naar het ziekenhuis fietste voor een avondronde zag ik Emmanuel weer, nu met een bundeltje in zijn
armen op weg naar huis. Ik stopte. Hun baby was die middag overleden.
Ik werkte bijna dagelijks met Emmanuel en kende hem als een uitstekend verpleegkundige.
Hij zou toch wel gekomen zijn als de baby achteruit zou gaan?! ‘Emmanuel, what happened?’, riep ik. ‘Doctor: Winam!’ Verdrietig, maar mét zijn antwoord, verdween Emmanuel
met andere mannen in de schemer. ‘Winam: God.’
Dat baby’tje, de jongen had nu 27 jaar oud kunnen zijn. Alsof het gisteren gebeurde.
Is dat ‘Winam’? Had ik anders moeten besluiten die ochtend? Leeft die vraag bij de vader?
Er werd niet meer over gesproken, ook niet wanneer wij samen aan het werk waren.
Het wandelen met God in de verschillende werelden gaat kennelijk gepaard met verschillen
in verwachting en berusting en veronderstellingen over wat God doet, wie Hij is en hoe Hij
voor ons wil zijn. Emmanuel en ik stonden vaak op het rooster ter verzorging van ochtendwijdingen op de polikliniek. We gingen daar trouw mee door en Emmanuel werd, vermoed
ik, beter begrepen.
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Piet Both met het team in de operatiekamer van het Bawku Hospital in Ghana:
‘Hard aan het werk, en ik leerde veel van hem.’

Collega’s
We kwamen niet alleen uit andere werelden, we vertegenwoordigden ook verschillende partners. Ik was gezonden door een ondersteunende kerk. Emmanuel
vertegenwoordigde de gastvrouw, een Ghanese kerk. Als partnerorganisaties het
met elkaar moeten kunnen vinden, moeten medewerkers dat ook kunnen. Emmanuel en ik zouden samen moeten streven naar het realiseren van het plan van
de partners. Niet dat ik me bewust was van gezamelijke specifieke doelen en ‘key
performance indicators’; we waren gewoon hard aan het werk als kerk en zending
om die grote stroom patiënten te bedienen en gaandeweg leerde ik veel van hem.
We maakten van alles mee. De electriciteit viel wel eens uit tijdens een operatie,
bij meer dan 40° Celsius. Drie kraamvrouwen overleden in een paar dagen tijd,
kort na de keizersnede. Een andere kraamvrouw had na een operatie dringend
bloed nodig, op een moment waarop allen feestvierden ter gelegenheid van de
opening van een afdeling. Er was een tekort aan materialen.
Als hoofd van de operatiekamer en als arts stonden we allebei ook dicht bij organisatorische toestanden van het ziekenhuis en de financiële huishouding. Er
was vaak gedoe rondom het laat komen van OK-teamleden voor spoedoperaties
in de nacht. Bij een feest in onze tuin voor de collega’s van de OK verdween de
drank. Algehele stress was er wanneer de temperatuur opliep in het voorjaar.
Roddel tijdens het opereren. Moeilijke operaties en samen wikken en wegen
rond patiënten: of ze toch niet beter doorverwezen konden worden naar een
universiteitsziekenhuis achthonderd kilometer verderop.
We konden over dat alles wel praten, maar in mij brandde het vuur van verwachting: alles zou beter moeten en kunnen worden. Mijn collega was meer berustend, zette zich in, wilde het wel, maar rekende minder op veranderingen
ten goede.
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Herkenbare verhalen
Onlangs ontving ik een brief van een oud-collega, nu arts in een lepraziekenhuis in Tanzania. Hij vertelt mij dezelfde verhalen, verhalen van 27 jaar geleden,
verhalen die veel tropenartsen kennen. En die verhalen zullen we nog vaak
horen, omdat er een wereld van verschil is.
Iedere uitgezondene kan uren vertellen over incidenten, waargebeurde toestanden en anekdotes. Het ene wáárgebeurd en door de verteller zo ervaren; het ander,
de anekdote, overgeleverd door voorgangers. De ontvangende partners en hun
medewerkers doen hetzelfde over de eigenaardigheid en (on)aardigheid van de
witte werkers, de nasare’s, zoals wij overal nageroepen werden, naar het Hausawoord voor christen.

Bron van spanning
Terecht stelt Shanta Devarajan, directeur van het World Development Report
2004 – ‘Making Services Work for Poor People’: ‘Diensten kunnen effectief zijn
als arme mensen centraal staan in de organisatie van zulke diensten, wanneer
zij in de gelegenheid zijn het slechte aanbod af te wijzen en de goed funtionerende diensten te belonen door daar gebruik van te maken en wanneer hun
stem gehoord wordt door politici.’1
De periode waarover ik schrijf kende dat nog niet zo,
De overzeese
die machtspositie van de gebruikers van diensten.
donor moet leren
Het kan anders. De gebruiker kan centraal staan.
luisteren
Maar dat betekent dat degenen die de dienst verlenen, medisch personeel, deskundigen in de agrarische sector en andere deskundige projectmedewerkers, bereid moeten zijn af te
zien van het adagium ‘degene die er voor geleerd heeft weet het het beste’. Zij/
hij moet leren luisteren. De overzeese donor en partner en de academici die
rond hen staan, hebben daar vaak meer haast mee dan de gastheer. En dat is een
grote bron van spanning, het leidt tot aandringen op participeren van gebruikers van diensten en stuurt aan op gedetailleerde planning en rapportage.

Gezichtsverlies
Soms leidt het tot het gebruik van het ‘machtswoord’, op de stopzetting van
financiering. Al veel eerder hangt de dreiging daartoe de lokale medewerkers
boven het hoofd en loopt de spanning hoog op tussen de partners, waarbij
het bijna altijd dezelfde partij is die gezicht verliest. En met gezichtsverlies
komt verlies van banen mee, en gebeurt er vaak helemaal niets meer.
Schaamte belet mensen toe te geven dat het anders gekund had en degene
voor wie de dienst bedoeld was, blijft verstoken van onderwijs, hygiëne, de
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op zijn tijd noodzakelijke operatieve ingreep en ontwikkeling op allerlei
terrein.
Ons werd als studenten aan het Hendrik Kraemer Instituut, alvorens we
over de horizon getild werden, van alles bijgebracht: cultuur, taal, godsdienst, (zendings)geschiedenis. Ook ging het over gezichtsverlies, over
goed functionerende en over falende projecten. Er werd op ons gelet of we
voldoende besef hadden van waar we terecht zouden komen en of we doorhadden wat Europa in Afrika teweeggebracht had. Gelukkig zongen we veel
met elkaar, en dan vooral: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen,
liefhebben door uw kracht!’ We voelden ons verbonden in de kapel in Oegstgeest in die tijd van voorbereiden. We geloofden dat liefde veel verschil in
cultuur zou helpen overwinnen en dat onze verwachtingen een beetje gerealiseerd zouden worden.

Geraakt en gekraakt
Maar wát ons ook bijgebracht was, op de heksenketel van de Ghanese luchthaven waren we totaal niet voorbereid. We arriveerden er met vier kinderen, midden in de nacht. Wij waren het laatst aan de beurt. Waarom ons haasten, samen
met de snelle Ghanese mannen, naar de douane? Toen ik, alleen, nog met alle
bagage door de douane moest, stelde men alles
in het werk om van mij, van ons gezin, te profiWe geloofden dat
teren. Ik heb uren moeten wachten in een kelder
liefde veel verschil
om geconfisqueerde paspoorten terug te krijgen. Het was geen werk van kwajongens onder
kon helpen overwinnen
de douaniers, maar van hogerop geleide terreur.
Het heeft ons geraakt en gekraakt die eerste late
avond, die frontale kennismaking met een georganiseerde vorm van uitbuiten.
Onlangs las ik Why Nations Fail van Daron Acemoglu en James A. Robinson.2 De
schrijvers wijzen op de oorzaak van falen van naties: ‘extractive institutions’. ‘Extractive’ is een van de moeilijker te vertalen woorden: ‘lichten’, ‘winnen’, het begrip wordt onder andere gebruikt in de mijnbouw. In Why Nations Fail gaat het
om iemand lichter maken, iets uit anderen te winnen, uitbuiten en profiteren.
Mensen als Emmanuel zagen onze worsteling met onze verwachtingen en teleurstelling en het systeem. Medewerkers van de lokale partner zijn opgegroeid
en gevormd in een wereld waarin geen ontsnappen mogelijk lijkt te zijn aan het
misbruik van gronden en bodemschatten, van mensen die daar wonen, van hen
die daar te gast komen en van organisaties die met geld en middelen en mankracht een goed doel proberen na te jagen.
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Elitaire uitbuiting
Het probleem zoals in Why Nations Fail beschreven gaat niet alleen over uitbuiting en belemmerende regelarij door gezagsdragers in nationale en lokale
overheden. Ook in partnerorganisaties trekt dit misbruik zijn sporen. Acemoglu en Robinson laten niet na uit te leggen hoe de westerse samenleving
bijgedragen heeft aan de opbouw en verfijning van dit systeem van uitbuiting door de elite. De westerse wereld mag dan gedemocratiseerd zijn, gericht
op ontplooiing van mensen en organisaties, zij heeft ook het systeem van onderdrukking – dat we zelf in het Westen achter ons gelaten hebben – overgedragen en opgelegd aan grote delen van de wereld. Degenen die uitgezonden
zijn en ook de bezoekers namens de donoren, die korte reizen maken om de
gastheer te helpen plannen, kunnen vaak maar
weinig omgaan met of inspelen op die last die de
Beter vragen waarin
elite op partners legt. Terwijl dat gebruikt worden
‘wij uit het Westen’
en hinderen van projecten toch een vrucht is van
mee mogen doen
westerse bemoeienis met de rest van de wereld.
Een vooraanstaande Engelse politica bezocht een
project in een Afrikaans land. De barrières die door de lokale medewerker geslecht moesten worden om het een effectief bezoek te laten zijn, waren
enorm; het kostte zeeën van tijd. De politica kon haar ongeduld en boosheid
niet beheersen, met vernedering van de lokale medewerker tot gevolg. Ook
sprak de politica zich publiekelijk uit over bepaalde plannen en regels van
een overheid, wat voor de overheid in kwestie onaanvaardbaar was.3

Utopisch beeld
William Easterly schrijft in The White Man’s Burden veel van het falen van westerse hulp toe aan het utopisch beeld wat wij, als partners, voor ogen hebben.
In plaats van ons te concentreren op beperkte doelen denken we vaak te
groot. De plannen moeten ook nog eens binnen afzienbare tijd gerealiseerd
worden. Dat betreft de instelling van grote donoren, maar hetzelfde zit ook in
de genen van de kleinere donororganisaties. De auteur verwijt ons ook dat we
geen oog hebben voor onderhoud van hetgeen donoren financieren. Dat onderhoud wordt te lichtzinnig overdragen als verantwoordelijkheid van de
ontvangende kant. Wegen worden aangelegd, nieuwe scholen, watervoorzieningen. Mooie en zichtbare resultaten worden daarin behaald, maar de ontvangende partner moet vervolgens dat allemaal maar zien te onderhouden.
Easterly stelt radicaal dat daar niets van terechtkomt en daarom zou de donor
daarvoor beter moeten plannen en budgetteren. Trouwens, Easterly heeft
problemen met planners van deze kant van de wereld; hij is ook degene die de
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hiervoor aangehaalde Shanta Deverajan aan het woord laat in zijn boek. Hij
roept op te luisteren naar waar mensen echt naar vragen en om niet met ónze
prioriteiten te komen.
Het jargon van onze kant kent woorden als participation en local ownership –
alsof we iets weg te geven hebben aan partners en gebruikers van diensten
overzee. Owner worden van wat? Er zou misschien meer andersom gedacht
moeten worden: ‘Waarin mogen wij als mensen en organisaties uit het Westen meedoen?’ Het geld dat met dat meedoen gemoeid is, behoort de donor
niet toe maar is hem toevertrouwd en is uiteindelijk het gemeenschappelijk
bezit van mensenkinderen.

Koesteren en laten groeien
Als christelijke partner van Emmanuel en zijn Ghanese kerk en van de Afrikaanse medewerker die het geweld van de westerse politica moest trotseren,
kunnen we meer dan financieren, rapporten lezen en beoordelen en op onze
eigen geloofwaardigheid uit zijn. We kunnen woorden en begrippen koesteren en laten groeien, woorden die ons vertrouwd zijn, als geduld, luisteren,
ruimte geven, liefhebben, bemoedigen, met en bij de ander zijn. In plaats van
ons onder druk te laten zetten door donoren en de publieke opinie, kunnen
we aan vertrouwen werken in die ruimte tussen ons, kunnen we in gesprek
blijven, samen denken, samen doen, en samen zijn. Als partners met elkaar
samenwerken lukt dat niet zonder geloof en hoop en liefde, ‘maar de meeste
van deze is de liefde’4.

Noten
1

	Zie William Easterly, The White Man’s Burden: why the West’s efforts to aid the
rest have done so much ill and so little good, 2007, 189; zie ook het overzicht in
World Development Report 2004, 18

2

	Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail: the Origins of Power,
Prosperity and Poverty, 2013

3

	Het land kan niet genoemd worden en de zaak niet uitgewerkt, omdat lokale medewerker en organisatie risico zouden lopen.

4	
1 Korinthiërs

13:13, NBG’51

— Piet Both werkte voor Leprazending en is redactielid van TussenRuimte. Hij was
eerder als arts uitgezonden door de Raad voor de Zending.
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Een ander register
Het woord ‘wederkerigheid’ gaat in zendingskringen al jaren mee. Toch kost het me
altijd een moment om weer scherp te krijgen wat we ermee bedoelen. Het heeft te
maken met leren van de ander. En in de zending betekent dat: ook over grenzen van
vervreemding heen.
Dat we mogen leren van elkaar belijden zendingsmensen als ware het hun geloof. En dat
is misschien ook wel zo. Discipelen van de Heer leren permanent. Niet alleen in de collegebanken, maar vooral te midden van de volken. Prachtig evangelisch uitgangspunt.
Wie goed luistert naar zendingsmensen, ontwaart opmerkelijke verschillen. Het spreken over wederkerig leren vertoont in oecumenische organisaties inmiddels sleetse
plekken. Evangelische organisaties voelen zich echter nog wat onwennig. De eersten
sleutelen al ruim dertig jaar aan hun onderlinge missionaire leerproces, terwijl de
laatsten nog niet geheel overtuigd zoeken naar een begaanbaar pad. Na dertig jaar
sjorren aan een weerbarstig leerproces vragen oudgedienden zich ernstig af of leren
van de ander wel écht mogelijk is. Voor anderen hoeft wederkerigheid niet zo. Te idealistisch, afleidend van de missionaire opdracht misschien zelfs wel.
Beiden hebben een punt. Echt leren van elkaar valt waarachtig niet mee. We blijven
hemelsbreed van elkaar verschillen en we kunnen zelfs nieuwe vervreemding ervaren.
In de ontmoeting horen we immers geen echo van onze eigen stem. Het andere register
zal ook pijnlijk schuren. Aan de andere kant: dat wederkerige leerproces lijkt op de
speurtocht naar tekenen van het Koninkrijk. Ineens ontdek je die stralende lamp op
ons pad. Glorieuze geloofservaring! Op andere momenten is het heldere licht voor
onze voet moeilijker te ontwaren. Dan raken we eerder verstrikt in nauwelijks te ontwarren cultuur- en geloofsverschillen.
Wederkerigheid blijft niet beperkt tot het leren waarderen van ons vreemde gebruiken. Daarover zijn we het eens. En het gaat zelfs om meer dan geloofsverwondering
over de diepe spiritualiteit van de ander. Dat kan ons leven verrijken. Maar de echte
vraag in wederkerigheid is of we ervoor kiezen de stem van de ander te horen. Ook
als dat geluid ons moeilijk valt. Dat helpt pas echt om te ontdekken wat missionair
relevant is.

— Gerrit Noort is directeur van de Nederlandse Zendingsraad.
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Bouwen aan verandering
Willem-Jan van der Ven werkt tien jaar als hoofd marketing en training bij World Servants, een organisatie die werkvakanties aanbiedt in ontwikkelingslanden. Hij heeft zijn hart verloren aan jongeren, reizen en God. Dienstbaarheid staat bij hem evenals bij World
Servants hoog in het vaandel. De verandering in de jongeren en
het verhaal dat zij vervolgens te vertellen hebben, maken dat Willem-Jan gepassioneerd is over zijn werk.
‘Voordat ik in dienst kwam, was ik al tien
jaar vrijwilliger’, vertelt Willem-Jan. ‘Mijn
eerste reis naar Ghana werd rampzalig bepalend voor mijn leven. Een groot deel van
de reis was ik ziek, maar ik voelde mij pas
echt miserabel na een aantal huisbezoeken.
Bij het zien van de armoede dacht ik erover
om alles wat ik had te verkopen. Dit is vreselijk! Ik voelde mij enorm schuldig. Maar
schuldgevoel is onzinnig en heeft geen nut,
leerde ik in een gesprek. “Leef in dankbaarheid en verantwoordelijkheid”; die woorden
Willem-Jan van der Ven. Foto’s: World Servants
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hebben mijn leven veranderd. Dat is het
antwoord op de moeilijke omstandigheden
die een jongere op een reis tegenkomt.’

Dromen helpen realiseren
World Servants organiseert werkvakanties
om de dromen van lokale organisaties in
ontwikkelingslanden te helpen realiseren.
Willem-Jan legt uit: ‘We doelen op een verandering en dit heeft niets te maken met
arme mensen redden, want het grootste
doel is misschien wel de verandering in

onszelf. Het kan pas daadwerkelijk om die
ander gaan als je erkent dat hij jou ook iets
te bieden heeft. Het gaat om de ontmoeting,
de gesprekken die op de bouwplaats gevoerd worden en de ervaring die de jongeren weer mee naar huis nemen.
Maar het is niet zo dat we over de rug van
die ander een leuke tijd willen hebben. We
maken daadwerkelijk een verschil, zoals
bijvoorbeeld in Bangladesh waar we klaslokalen voor verpleegkundigen maken zodat
zij een betere uitvalsbasis hebben.’
Herken je iets van de kritiek op dit soort
jongerenreizen die de laatste tijd in de media naar voren komt? Vooral gericht op het
idealisme waarmee zo’n jongere weg gaat en
vervolgens prachtige plaatjes met Afrikaanse
kindjes op Facebook zet?
Willem-Jan: ‘Ik krijg regelmatig die vraag: “Is
het nog wel van deze tijd?” Persoonlijk heb ik
niet de behoefte om me daartegen te verdedigen, want ik vind het geen ramp om te erkennen dat de jongeren die meegaan bezig zijn
met hun eigen behoeften. Daarom reizen we

ook graag als groep, zodat we elkaar wijzen
op onze waarden. Kritiek op selfies met mooie
Afrikaanse kindjes op schoot vind ik heel
terecht als het daar bij zou blijven. Maar als ze
geraakt worden en reageren vanuit dankbaarheid om vervolgens te gaan dienen, ben ik erg
blij.
Jongeren hebben verandering nodig en onze
maatschappij misschien nog meer. Dat
vliegticket is veel geld, maar het is ook een
waardevolle investering als je ziet hoe het
levens beïnvloedt. Ik geloof dat wij in Nederland enorm in angst leven, angst om de controle te verliezen. Als ik dan zie dat tijdens
onze reizen mensen echt veranderen, dat
onze deelnemers ontdekken dat er een hoop
is om dankbaar voor te zijn in Nederland
... Een reis leert ze ook dat ze niet altijd de
controle hoeven houden om tot iets moois te
komen. Door de angst te laten varen en hun
verantwoordelijkheid te nemen, stellen zij
zich na de reis veel constructiever op in de
maatschappij om wat er in hun bereik ligt te
veranderen.’
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Die kleinere verhalen
Zíe je deze veranderingen ook? Noem eens
voorbeelden?
Willem-Jan: ‘Ja, vooral na de eerste keer. Het
is sowieso niet ons streven dat mensen
meerdere keren meegaan. Dat gebeurt wel,
maar ik vind het een groot succes als iemand
één keer deel neemt en daarna maatschappelijk relevant bezig gaat. Dat vind ik meer
winst dan wanneer iemand drie keer mee
gaat. Ik zie wel degelijk veranderingen in jonge mensen, bijvoorbeeld in de beroepskeuzes
en de verantwoordelijke manier waarop ze in
het leven staan.
Het zijn niet zozeer de sensationele verhalen, al zijn er ook die bijvoorbeeld in een
vluchtelingenkamp in Soedan werken en
dat is natuurlijk wel super gaaf. Maar juist
die kleinere verhalen. Veel van onze deelnemers gaan na een reis verder binnen het
diaconaat, bijvoorbeeld door deel te nemen
aan projecten van Stichting Present of binnen de kerk. We werken op mondiaal niveau
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aan bewustwording en dat zie ik lokaal weer
terugkomen.
De deelnemer hoeft ook geen christen zijn
om mee te gaan. De reisleiders zijn christenen maar veertig procent van de deelnemers is dat niet. Wij proberen een palet aan
mogelijkheden aan te bieden en als iemand
veranderd terugkomt, is het geslaagd. Wat
die verandering ook inhoudt. Dat kan voor
de één korter douchen betekenen en voor
de ander een radicale andere levenskoers.’

Diepere laag aanboren
Willem-Jan legt het principe van World
Servants uit (zie kader blz 47). ‘De verandering die wij beogen voor onze deelnemers,
zien we ook graag bij het project. Daarom
proberen we altijd een diepere laag aan te
boren door van tevoren te informeren wat
probleemgebieden of ontwikkelpunten ter
plekke zijn, zodat de ontmoeting zinvol is
en bijdraagt aan het algemeen welzijn.
Een voorbeeld uit Malawi. Er zijn nog veel

Bouwen aan verandering

ouders die het nut van onderwijs voor meisjes niet zo inzien. Naast de voorlichting
van de overheid worden de meisjes uit onze
groep aangemoedigd om mee te praten.
Door middel van de ontmoeting en het gesprek met elkaar kan dit ogen openen. We
noemen het geen voorlichting, maar het kan
wel de aanzet zijn tot een dieper gesprek.
En dat kan andersom ook, want wij nemen
als Nederlanders onze eigen problemen
mee. Van tevoren hebben wij bewust onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar afvalbeheersing of keukenhygiëne en we proberen op
de bouwplaats het gesprek daarnaartoe te
sturen. Onze jongeren zijn zich dit vaak niet
bewust, maar zo dragen wij bij aan bewustwording ter plekke. En zoals wij vroeger bij
de afwas de meest zinvolle gesprekken hadden, hebben onze deelnemers en de lokale
werknemers of jongeren dit tijdens het metselen van een muurtje.
Er zijn ook onderwerpen waar we een interactief programma met gesprek en oefening

met leeftijdsgenoten hebben ontwikkeld.
Daar trainen we de deelnemers wel van tevoren voor. Onderwerpen als hiv/aids worden
breder getrokken door te kijken naar jezelf,
naar je lichaam, naar de ander en we bespreken hoe God daarnaar kijkt. Dit vindt buiten
de bouwplaats plaats.’

Wederkerigheid?
Je doet nu erg je best om de zin van een dergelijke reis te onderbouwen. Maar is er nu werkelijk sprake van wederkerigheid? Want zeg
nou zelf: “Wie betaalt bepaalt!”
Willem-Jan: ‘Dat is zeker een issue, dat valt
niet te ontkennen. Daarnaast is er nog vaak
sprake van een rangen-standen-gevoel, ook
al zijn we het er niet mee eens en zien we dat
zelf anders. Maar het is goed om te beseffen
dat de projecten die wij doen deels betaald
worden door de lokale gemeenschap. De
gemeenschap bakt bijvoorbeeld zelf stenen
en zorgt voor andere producten die lokaal
geleverd kunnen worden. Dat proces duurt
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Stelling 7
Westerse vormen van geloof en belijden zijn sterk cultureel bepaald. Ontmoetingen met gelovigen uit andere culturen kunnen bijdragen aan nieuwe liturgische vormen en nieuwe spiritualiteit. Voorbeelden zijn te vinden in verslagen van Intercultureel Bijbellezen. Een van de dingen
die daarin valt te ontdekken is hoeveel moeite het kost om zich een verhaal toe te eigenen,
om zich te identificeren met acteurs in de verhalen en deze te verplaatsen in de eigen situatie.

minimaal twee jaar en pas daarna komt de
partnerorganisatie met de mogelijkheid dat
er nog een groep uit Nederland komt. We
bouwen sámen die school.
In lokale context kost het de community
betrokkenheid en tijd. Deze betrokkenheid
wordt vormgegeven door onderlinge sociale
afspraken, waarin bijvoorbeeld staat dat er
geen meisjes meer gediscrimineerd mogen
worden op school. De tijdsinvestering vinden we terug in het meebouwen en bijvoorbeeld stenen bakken.
Dit proces is al gaande voordat World Servants in beeld komt. Via de partnerorganisatie financieren we wel iets voor, maar nooit
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rechtstreeks. Er komt sowieso nooit een zak
met geld in de gemeenschap terecht.
Ik zou willen stellen: de vraag bepaalt! De
gemeenschap stelt een vraag aan de partnerorganisatie die vervolgens actie onderneemt. De partnerorganisatie heeft meestal
meerdere financieringsbronnen, waaronder
World Servants. Bij een hulpvraag informeren wij of anderen ook een substantieel
bedrag aan het budget bijdragen. Daarbij
heeft de gemeenschap bijna nooit een rechtstreekse relatie met World Servants.
Aan de andere kant komen we wel als rijke
blanke mensen binnen, maar zonder zeggenschap. Dus als de schoolmeester opeens

Bouwen aan verandering

zegt: “Ik heb liever een school met acht
klaslokalen”, zal de groep verwijzen naar de
partnerorganisatie.’
Voel je de spanning als je daar als blanke
rondloopt? Je krijgt natuurlijk wel allerlei
vragen. Wat voelen jouw deelnemers dan?
Willem-Jan: ‘De deelnemers krijgen vaak persoonlijke vragen: “Mijn kind is ziek, kun je
medicijnen betalen?” Daar bereiden we ze in
de training op voor en zeggen: “Nooit doen.”
Dat kan pijnlijk zijn, maar het is beter om de
vraag door te spelen aan de reisleider of aan
de partner. Onze volwassen deelnemers trekken sneller de portemonnee, maar bij jongeren valt dat beter te beteugelen. We bieden
ook altijd de mogelijkheid dat als mensen
meer geld hebben opgehaald dan het verplichte bedrag, ze dit aan iets zinvols zoals
schoolboeken besteden. Wij gaan echt nooit
met een zak geld daarnaar toe, dat is princi-

pieel. En nogmaals: wij komen niet vóór de
gemeenschap een school bouwen. Wij komen ze helpen om het initiatief voor elkaar
te krijgen, maar het is hun school waar zij al
mee begonnen zijn! Het is echt de slagroom
op de taart.’
Op naar de volgende tien jaar?
Willem-Jan: ‘Ik wil graag aanjager zijn in ont-

wikkelingen van jonge mensen en ze op die
plek zetten waar ze zelf het meest tot hun
recht komen en ook anderen tot recht kunnen laten komen. Misschien is dat wel mijn
grotere droom en dat kan ik helemaal kwijt
binnen dit werk. Dus ja, ik zit voorlopig nog
wel op mijn plekje.’

— Laura Dijkhuizen is coördinator missionair
werk bij de Evangelische Theologische Academie
en lid van de redactie van TussenRuimte.

Wat World Servants doen
Jaarlijks reizen 750 mensen, voornamelijk jongeren, met World Servants naar een ontwikkelingsland om te helpen bouwen binnen een lokaal project. World Servants werkt met lokale partners
en is vóór de bouwreizen al ten minste twee jaar betrokken bij het project. World Servants is
nooit de enige financier en een bouwreis vindt pas plaats als er al een start gemaakt is met het
project. Ook na de reizen, blijft de organisatie het project volgen. Betrokkenheid bij projecten
duurt zeven jaar.
De deelnemer gaat een traject in van ongeveer negen maanden. Van oriëntatie naar voorbereiding en training tot aan het daadwerkelijke bouwen. Vervolgens volgt er een evaluatie en nazorg en wordt het hele traject afgesloten met een festival voor alle deelnemers van de afgelopen zomer. De deelnemer wordt van learner een servant en bij terugkomst een storyteller.
Tijdens een reis wordt er niet alleen gebouwd; sporten, bezoeken, werken met kinderen, culturele uitstapjes enzovoorts maken deel uit van het programma.
De visie van World Servants is: iedereen kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een
rechtvaardiger wereld. Daarom is het belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij zichzelf kunnen
inzetten tot welzijn van anderen. www.worldservants.nl
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A n n e Ma r ijk e S p ijk e r b o e r

Dennenslank
Bij het thema van dit nummer dacht ik aan de prachtige Masai-schilderijen
die een aantal jaren geleden de hele wereld over gingen. Hiernaast is er één te
zien bij het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron. Het hoofd rechts
met de stralenkrans, de vrouw in het rood met de kruik (of zak?) op haar
schouder, de ezel met de gebroken ogen en de tong uit de bek (van de dorst?).
Mijn fascinatie sloeg om in teleurstelling toen ik las dat de beelden door een
Duitse gemaakt waren, die goede reden had om aan te nemen dat dit soort
beelden bij de Masai zouden aanslaan. Of dat zo is weet ik niet. Ik had alleen
zo graag willen zien hoe de Masai zich dit verhaal zelf voorstellen. Misschien
zou daar eerder theater uit ontstaan zijn. Beeldende kunst in het platte vlak is
van oudsher eerder Europees dan Afrikaans.
Iets dergelijks overkwam me toen ik voor het eerst de schilderijen van Jesus
Mafa zag (www.jesusmafa.com), in 1973 ontstaan onder christenen in Kameroen. Toen ik zijn schilderij bij hetzelfde verhaal ooit liet zien op een conferentie in Zuid-Afrika, kreeg ik de wind van voren van een Zulu-onderzoekster. De manier waarop de Samaritaanse vrouw geschilderd was had meer te
maken met Europese ideaalbeelden (inderdaad, de Samaritaanse is daar dennenslank) dan met de Afrikaanse werkelijkheid. En ja, ook hier was de schilder Europees, maar de beelden waren toch heus ontstaan vanuit de alledaagse
werkelijkheid van Kameroen.
Partnerschap en wederkerigheid in zending en missie zijn als thema niet nieuw.
Hoe moeilijk het is om een verhouding die vaak in het verborgene niet gelijkwaardig was, vanaf nu gelijkwaardig te gaan maken, zie je aan de pogingen
rond deze schilderijen. Misschien hebben de Masai en de mensen uit Noord-Kameroen het prachtig gevonden en konden ze er zelfs mee aan het werk?
Maar wanneer zou een werkelijk eigen beeldtaal ontstaan zijn? Misschien pas
als wij ons volstrekt uit de voeten maken?

— Anne Marijke Spijkerboer is docent aan de leergang Kunst en K/Werk en
predikant in Rijswijk.

48

TussenRuimte 2015

|

3

‘De Samaritaanse vrouw’, Masai-bijbel
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Blijf jezelf door te veranderen
Alles overziende wat in dit nummer van TussenRuimte geschreven
is over partnerschap en wederkerigheid, moet ik zeggen dat ik het
meest getroffen werd door de eenvoud en nuchterheid van Willem-Jan van der Ven. Onder zijn opmerking dat het grootste doel
van al die uitzendingen en uitwisselingen misschien wel de verandering in onszelf is, mag wat mij betreft een dikke streep.
De organisatie waarvoor Van der Ven in touw is, World Servants, laat jaarlijks
zo’n 750 jongeren naar een ontwikkelingsland reizen om daar te bouwen aan
een project. Dat gaat allemaal in nauw overleg en ook hierover is hij glashelder: ‘Wij komen niet voor de gemeenschap een school bouwen. We komen die
gemeenschap helpen om het initiatief voor elkaar te krijgen; het is hun school
waar zij al mee begonnen zijn.’ Dat het niet altijd gemakkelijk is in zo’n project gelijkwaardig samen te werken, moge duidelijk zijn. Er worden afspraken
gemaakt, bijvoorbeeld dat er in een net gebouwde school geen meisjes gediscrimineerd mogen worden. Het voorbeeld is niet willekeurig. Het gaat om
mensen. En dat een uitzending van negen maanden (!) bij nogal wat westerse
jongeren tot een nieuw nadenken over zichzelf en de samenleving waarin ze
zijn opgegroeid leidt, begrijp ik heel goed.

Het is en blijft complex
Dat het om mensen gaat, lijkt een oppervlakkige waarneming, maar is het
niet. Uiteindelijk is dat ook de conclusie van Wilbert van Saane in zijn artikel
over evenwicht. Hij citeert aan het eind van zijn verhaal Hans Visser, oudrector van het Hendrik Kraemer Instituut die het intermenselijk contact de
bloedsomloop van de kerk noemt. Het moest hierop uitkomen, in een artikel
waarin een hele geschiedenis van zending (hij concentreert zich op de protestantse zending) tegen het licht wordt gehouden en wordt gewogen en te licht
bevonden. Gemeten naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid is dat evenwicht vaak zoek geweest of geraakt in de zending. Johan Bavinck wordt aangehaald die verzuchtte dat de vooroorlogse zending wel een groothandel leek.
De tijd van de dekolonisatie passeert de revue, met de moeizame pogingen te
komen tot een nieuwe verhouding tussen gever en ontvanger.
Ondanks allerlei theologische oproepen (om bijvoorbeeld zowel het geven als
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het ontvangen in genade te ondergaan) bleef het in al die jaren na de oorlog
economisch eenrichtingsverkeer. Internationale fora waarin nieuwe begrippen werd gesmeed (kerkenbanden, multilaterale samenwerking) en ook steeds
meer aandacht kwam voor de economische ongelijkheid en het politieke onrecht, maakten het tegelijk ingewikkelder en bureaucratischer.
En toen kwamen de projecten. En dus ook de rapportages. En dus ook de verzakelijking. En hier, in dit land, begonnen de kerken te krimpen en daarmee
ook de financiën. Het is en blijft complex. Dat daarbij de echte theoloog altijd
het vaandel met het visioen omhoog houdt, is hem niet kwalijk te nemen. De
al door de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinte geschetste
gelijkwaardigheid van gever en ontvanger, moet het leidend principe blijven.

Mooie woorden – werkte het?
Dat wordt ook ondersteund door Hans de Wit die daar nog eens aan toevoegt
dat het christendom niet het christendom zou zijn als er in al de eeuwen niet
sprake was geweest van politiek en cultureel wederkerige processen. Grensoverschrijding en ontmoeting zijn normaal, met andere woorden. De Wit
sprak op een recent belegde bijeenkomst van de Nederlandse Zendingsraad.
Daarin werd de zaak van wederkerigheid, concreet het al dan niet uitzenden
van mensen, de spanning tussen geven en ontvangen, het uitwisselen van
geld dan wel van mensen, geproblematiseerd.
Ook hier, in het verslag van deze bijeenkomst, valt op hoe het nooit aan mooie
woorden heeft ontbroken. Van expansie naar communicatie. Van monoloog
naar dialoog. Van kerstening van de niet-christelijke wereld naar zending
in zes continenten. Van universeel naar contextueel. Maar de grote vraag is
steeds: werkte het? Een commissie, opgericht in 1998, signaleert veel valkuilen en wanorde in de veelheid aan uitwisselingen. En zeventien jaren later
wordt vastgesteld dat er, achteraf gezien, nog veel meer aandacht voor ontmoeting nodig is, en ook meer geloof en minder economie. De aandacht blijft
wel onverminderd gericht op wederkerigheid en uitwisseling.

Waar blijft de nieuwe vitaliteit?
Terug naar Hans de Wit wiens stellingen in dit nummer staan afgedrukt. Hij
signaleert hoe het aantal ontmoetingen over de grenzen heen spectaculair is
toegenomen. Maar tegelijk ook hoe wij in het Westen (zij in het Zuiden of Oosten niet? – A.M.) gevangen kunnen zitten in onze cultuur. Hij noemt daarbij
het interculturele bijbellezen om dat te doorbreken. Dat zou mooi zijn!
Maar hier past dan weer de waarneming van zuster Melina Polo die signaleerde dat Nederlanders liever studeren in de Bijbel dan openhartig met anderen
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Stelling 8
De afgelopen twintig jaar zijn ontmoetingen (over grenzen heen) spectaculair
toegenomen. De implicatie daarvan is dat wederkerigheid als opdracht moet
worden gezien.

spreken over wat die Bijbel met hen doet. Deze door Tom Boesten geïnterviewde Filippijnse zuster weet waarover ze spreekt. Ze werkt al sinds 1991 in de
Filippijnen en is daarmee in feite een van de mensen die hiernaartoe kwamen
(Zending in Nederland) in plaats van omgekeerd. Zij vertelt hoe zij als zoveel
immigranten in Nederland geconfronteerd werd met secularisatie en hoe lang
het duurde voor ze hier geestelijk voet aan de grond kreeg. Mooi zijn haar
opmerkingen over wat Nederlandse missionarissen daar (in de Filippijnen)
hebben gedaan en wat zij hier met haar medezusters probeert te doen. Over
wederkerigheid gesproken. Maar ook zij stuit op de realiteit van dit bestaan.
De nieuwe vitaliteit wil maar niet overslaan op de Nederlandse vrouwen die
haar congregatie wel eens komen opzoeken.
Over deze vorm van wederkerigheid spreekt ook Feije Duim. Hij heeft het over
de Indonesische predikant in de Betuwe en de predikant uit Papoea in Delfzijl. Het heeft niet (goed) gewerkt, lees ik dan. Dat lag aan de Nederlanders
die niet gewend zijn aan iemand uit een totaal andere cultuur. Ik geloof de
antropoloog Duim op zijn woord, maar hier had ik een toch wat nauwkeuriger
waarneming en analyse verwacht. De sleutel van de oplossing lijkt in uitwisselingen te liggen waarbij een gezamenlijke interesse het ijs doet breken.
Ideaal dus voor jongeren die aan muziek en theater doen. Maar trekken deze
stenen in de vijver ook bredere kringen in het water? Het antwoord is ontkennend, de ervaringen van enkelingen en kleine groepen komen niet verder en
steken andere gelovigen hier niet aan. Maar net als anderen in dit nummer
pleit Feije Duim ervoor om door te gaan met die uitwisselingen en het lijkt dat
het bij hem dan gaat om ondersteuningen van christenen door christenen op
wereldwijde schaal.

Dubbel gevoel
Hoe groot dan zelfs ook het verschil tussen christenen uit twee verschillende werelddelen kan zijn, wordt indringend beschreven door Piet Both. In
dit verhaal wordt de verschrikkelijke dubbelheid van de westerse waarden
scherp getekend, maar ook de even vreselijke corruptie in een land als Ghana.

52

TussenRuimte 2015

|

3

Blijf jezelf door te veranderen

Er worden behartenswaardige opmerkingen gemaakt, onder andere over het
verschil in aanpak tussen Afrika en Europa (planning!) en hoe het geld nooit
van iemand is, alleen maar iemand (tijdelijk) is toevertrouwd. De lezer van
dit artikel blijft achter met een dubbel gevoel, ik althans. Je voelt de wanhoop
over de soms nauwelijks te hanteren traagheid, tegenstand en misverstanden.
En tegelijk ook het grote geloof in samenwerking en ook geloof pur sang, als
onderdeel van het beroemde rijtje geloof, hoop en liefde. Ik vermoed dat dit
typerend is voor veel mensen die her en der in de wereld aan het werk zijn namens een organisatie die zich bezighoudt met zending dan wel missie, diaconaat of ontwikkelingssamenwerking. Dat zeg ik met diep respect.
Dat respect krijgt even een deuk als ik het nuchtere verhaal lees dat Foka van
de Beek optekende uit de mond van predikant Zsolt Kerékgyártó uit Roemenië. Daarin gaat het over hulp die soms waardeloos is omdat er geen gebruiksaanwijzing bij zit of stuitend is omdat er lessen bij gegeven worden hoe als
christen te leven. En dit vond en vindt allemaal plaats in ons eigen continent.
Gelukkig blijft er genoeg te leren voor wie echt openstaat voor de ander en
zichzelf kan relativeren, dat is in zekere zin het happy end van dit artikel.

Te weinig aandacht
Hoe lastig (‘weerbarstig’) de hele materie van wederkerigheid en partnerschap
is wordt nog eens uitgelegd door Eleonora Hof. Zij legt daarbij vooral de vinger
op iets wat tot nu toe te weinig aandacht heeft gekregen. Als een gemeente hier
partner wil worden van een gemeente daar (in een land in Afrika of Azië), mag
niet vergeten worden over wat voor gemeente hier we het dan hebben. Onderzoek in de Verenigde Staten wijst uit dat de christelijke gemeenten daar nauwelijks multi-etnisch zijn. Eleonora vermoedt dat dit hier niet veel anders zal zijn.
Zij oppert om, voordat een blanke gemeente in Nederland een relatie aangaat
met een christelijke gemeente in bijvoorbeeld Malawi, eerst eens hier, in dit
land, migranten en autochtonen bijeen te brengen. Daar kunnen dan de eerste
lessen beginnen die van deze op zich prachtige projecten wegen maken waarlangs mensen zelf kunnen veranderen. Partnerschap en wederkerigheid zouden
moeten leiden tot geestelijke groei van alle betrokkenen en dat is of lijkt vaak te
ontbreken. Werk aan de winkel dus, maar dan om te beginnen hier!

Zij zijn niet gek … En wij zijn niet gek
Ten slotte nog een paar gedachten die al lezend in mij opkwamen. De gedrevenheid is groot. Iedere schrijver of geïnterviewde lijkt zich probleemloos te
committeren aan de uitgangspunten van medemenselijkheid en de oprechte
wens verandering aan te brengen in barre situaties van armoede en onder-
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drukking. Daarvoor vallen christenen altijd terug op de bijbelse theologie die
zij met gemak kunnen aanhalen en die hen ook helpt om vol te houden bij
tegenslag. Daar is niets mis mee. Oprecht christelijk geloof is wat degenen
die aan het woord zijn drijft. Er kleeft wel een nadeel aan. Wie zelf zo drinkt
uit de christelijke bron, kan wel eens onderschatten hoe diep ingrijpend de
ontkerkelijking in dit land in de harten van mensen doorwerkt, zowel buiten
(uiteraard) als binnen de bestaande christelijke gemeenten. Daar ligt mijns
inziens een kern van de moeite of zelfs mislukking van veel uitwisselingen
van gemeenten. Mensen hier zijn individualist tot op hun botten en hebben
wel gemeenschappen nodig: niet vast maar tijdelijk, niet voorgegeven maar
zelf gekozen. Daarin ligt ook een deel van de bevreemding die immigranten
uit ‘vanzelfsprekend gelovige culturen’ bevangt als zij hier gaan wonen. Veel
goedgekozen woorden en oprechte uitnodigingen helpen dan weinig. Wanneer iemand als Hans de Wit en naar ik vermoed ook anderen, hiervoor de
schuld te veel leggen bij het vroegere westers missionair handelen en de financiële afhankelijkheidsrelaties, overschatten zij de invloed van het verleden en
onderschatten zij de totaal andere lucht die christenen in dit land inademen,
vergeleken met hun geloofsgenoten in andere delen van de wereld.
Tegelijk vindt er een dusdanige globalisering plaats van wat eerst nog typisch
westers of typisch oosters was en vindt er een dusdanige toename van migrantenstromen plaats, dat het niet moeilijk is te voorspellen dat de problemen
waar mensen mee te maken hebben, ook universeler worden en dat in feite
allang zijn. Een Nepalees, een Keniaan, een Braziliaan en een Nederlander
worden door dezelfde gevaren van corruptie, kaalslag, armoede en ontmenselijking bedreigd (gezwegen nog van de klimaatcrisis en oorlogsdreigingen).
Daarom is het christenen geraden met elkaar in gesprek te komen. We delen
steeds meer dat ons verenigt. Wederkerigheid houdt dan ook in dat ieder van
de ander kan leren. Zij zijn niet gek dat ze hun geloof gekoesterd hebben in
een vaak ontwrichte samenleving. En wij zijn niet gek dat we de vruchten van
de secularisatie geplukt hebben en die ook koesteren. Ergens in het midden
van deze tegenstelling moet de nieuwe waarheid zich bevinden. En inderdaad,
die kan alleen in goed en oprecht gevoerd gesprek gevonden worden.

— Aart Mak is predikant, verbonden aan de stichting Kerk zonder Grenzen, en
redactielid van TussenRuimte.

54

TussenRuimte 2015

|

3

VA N D E N Z R

|

Ge r r it N o o r t

Verandering hangt in de lucht
We zijn er bij de Nederlandse Zendingsraad trots op dat we al jaren het tijdschrift TussenRuimte (en daarvoor Wereld en Zending) kunnen uitgeven. Iedere keer is het
weer een avontuur om de juiste schrijvers te vinden en te komen tot een samenhangend
geheel dat ook echt een bijdrage levert aan de bezinning op zending. We vinden zelf
dat ons dat goed lukt. Alle reden dus om op het huidige spoor door te gaan. Niettemin
hangt er verandering in de lucht.
De laatste jaren werken we steeds meer samen met MissieNederland (voorheen EAEZA) en met Prisma. Ook die organisaties willen namelijk bijdragen aan de bezinning
op de missionaire taken van de kerk. Dit heeft ertoe geleid dat we besloten hebben om
zowel redactie als redactieraad uit te breiden met vertegenwoordigers van de genoemde
organisaties en op zoek te gaan naar een gewijzigde redactionele formule. Wat betekent
dat voor TussenRuimte?
TussenRuimte blijft zoals voorheen een tijdschrift dat ‘wil inspireren en reflecteren op
religies en culturen, met de bedoeling steeds opnieuw een proces van verstaan op gang te
brengen’. Er zal daarbij echter meer aandacht zijn voor vragen waarmee christelijke ontwikkelingsorganisaties in hun werk te maken hebben. MissieNederland, Prisma en Nederlandse Zendingsraad zullen beurtelings de tweede column verzorgen, zodat verschillende invalshoeken een plaats krijgen in het tijdschrift. Ook de andere column zal steeds
door iemand anders geschreven worden in plaats van door een vaste medewerker. In die
column zal vooral het werk in het buitenland belicht worden. De ietwat strakke indeling
– met steevast een reportage, debat, portret, interview, onderzoeks- en antithese-artikel
– zullen we iets losser gaan hanteren. Dat biedt ruimte om iets meer op actualiteit te
kunnen inspelen. De losse rubrieken voegen we samen tot een cultuurrubriek. Uiteraard
blijven de boeksignaleringen erin. Die leest u misschien, net als ik, vaak als eerste.
TussenRuimte blijft het vertrouwde kwartaalblad voor reflectie op de missionaire
praxis. Maar het is goed om toenemende samenwerking van organisaties met vergelijkbare doelstellingen nu ook door te vertalen naar TussenRuimte. We zijn ervan
overtuigd dat de verbreding van de redactie ten goede komt aan de kwaliteit van het
tijdschrift.
— Gerrit Noort, directeur Nederlandse Zendingsraad
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‘De antenne op scherp’
Op 9 juni organiseerde Prisma – vereniging van een
groot aantal christelijke organisaties die actief zijn op
het terrein van ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd – met
vier partners een studiedag
over de rol van religie op
ontwikkelingssamenwerking. Er is een tijd geweest
dat religie geen rol mocht
spelen bij ontwikkelingssamenwerking, maar sinds
een aantal jaren lijkt religie
ook bij overheden weer gezien te worden als een factor die wel degelijk een rol
speelt.
Een inspirerende dag waar-

in de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel,
Jaime de Bourbon de Parme,
een inleiding verzorgde over
zijn rol binnen het Vaticaan.
Volgens hem is het Vaticaan
een van de best ingevoerde
netwerken ter wereld. ‘Want
in elk dorp in Syrië heb je
wel een priester of een non
achter de linies, waar geen
correspondenten meer
komen.’ Dat de overheid de
rol van religie voor mensen
steeds serieuzer neemt,
komt zeker ook doordat
langzamerhand het besef
doordringt dat het religieus
klimaat in het Westen een
uitzondering is. In de rest

van de wereld neemt het
aantal religiebetrokken
mensen alleen maar toe.
Dr. Musimbi Kanyoro uit
Kenia sprak over haar rol als
voorzitter van Global Fund
for Women, die zij als christen invult. Deze multireligieuze beweging ondersteunt
wereldwijd de vrouwenbeweging en komt op voor
rechten van vrouwen.
’s Middags waren er verschillende workshops waarin de deelnemers discussieerden over welke rol religie
kan spelen bij onder andere
deradicalisering van jongeren.

NZR-Studiedag: ‘Uitzending als wederkerig leerproces’
In september vorig jaar organiseerde de Nederlandse
Zendingsraad een studiedag
over (trends in) ‘Uitzendingen’. Het bleek een thema te
zijn dat veel mensen bezighoudt, daarom werd op
26 juni dit jaar een vervolgstudiedag georganiseerd.
’s Ochtends was er een inleiding die verzorgd werd door
prof.dr. Hans de Wit (Vrije
Universiteit). Zijn lezing

56

TussenRuimte 2015

|

3

droeg de titel ‘Wederkerigheid als taak van zending en
zendingswerker: werkelijkheid of ideaal?’ (zie het Onderzoeksartikel in deze TussenRuimte, blz. 9 t/m 12).
’s Middags werd er een bijdrage geleverd door Anne
Ribberink. In het kader van
haar afstudeerproject voor
de Christelijke Hogeschool
Ede heeft zij bij Interserve
een onderzoek gedaan naar

hoe de organisatie kan helpen om het wederkerig leerproces van de zendelingen
en hun uitzendende gemeenten meer concreet gestalte te geven.
In kleine groepen werd er
vervolgens nog verder gepraat over de (on)mogelijkheden in het streven naar
wederkerig leren.

Reformátuskerk Budapest
In mei maakte Foka van de
Beek deel uit van een delegatie
van de Protestantse Kerk in
Nederland, die samen met een
delegatie van de Tsjechische
Evangelische kerk van de Boheemse Broeders op bezoek
ging bij de Reformátuskerk in
Boedapest. Ze bezochten missionaire gemeenten en kerkelijke projecten voor vluchtelingen en Roma.
Dit bezoek stond in het kader
van een driejarig project,
waarbij de delegaties om de
beurt elkaars land en kerk bezoeken. De bedoeling van deze
uitwisseling is om van elkaar

te leren als het gaat om missionair kerk-zijn in het ‘geseculariseerde’ Europa. In alle drie
de landen is er sprake van een
krimpende kerk. De vraag is
hoe je daar als kerk mee om
kunt gaan.
Er zijn wel grote verschillen
tussen de landen: Hongarije
en Tsjechië hebben na de
Tweede Wereldoorlog tientallen jaren onder het communisme geleefd, terwijl Nederland een kapitalistische democratie was. Daarentegen heeft
de hervormde/gereformeerde
kerk zowel in Nederland als in
Hongarije nog steeds een vrij

stevige positie met op vele
plaatsen volle kerken, terwijl
de protestantse kerk in Tsjechië zeer klein is en Tsjechië
bekend staat als een van de
minst christelijke landen van
Europa. Desondanks valt er
toch veel van elkaar te leren.
Ook zorgt zo’n uitwisseling
voor bemoediging van elkaar
en voor relativering: we klagen in Nederland wel vaak
over het gebrek aan betrokkenheid bij kerk en geloof,
maar vergeleken bij andere
landen hebben we veel mogelijkheden en is de kerk duidelijk en levendig aanwezig.

Hendrik Kraemerlezing over Afrikaanse vrouwelijke theologen
Op 20 mei werd de jaarlijkse
Hendrik Kraemerlezing, georganiseerd door de bijzondere
leerstoel Missiologie van Stichting de Zending, uitgesproken
door prof.dr. Philomena
Mwaura. Zij is verbonden aan
de Kenyatta Universiteit in
Nairobi, Kenia. De titel van
haar lezing was ‘Gender equity
and empowerment in African
public theology: the case of the
Circle of Concerned African
Women Theologians’. Aan de
hand van de casus van de Cir-

cle pleitte zij voor meer aandacht voor gendergelijkheid in
de theologiebeoefening in
Afrika.
De lezing werd voorafgegaan
door de feestelijke boekpresentatie van het nieuwe boek van
professor emeritus J.A.B. Jongeneel, getiteld Nederlandse
zendingsgeschiedenis. Ontmoeting
van protestantse christenen met
andere godsdiensten en geloven
(1601-1917). In dit eerste deel
van een tweedelige serie beschrijft Jongeneel tot in detail

de beginfase van de Nederlandse zending.
Het derde programmapunt van
de middag was de introductie
van prof.dr. Dorottya Nagy, die
de bijzondere leerstoel Missiologie van prof.dr. Mechteld
Jansen overneemt in verband
met de benoeming van de laatste tot rector van de Protestantse Theologische Universiteit. Professor Nagy is in
Utrecht gepromoveerd op Chinese christelijke gemeenschappen in Hongarije en Roemenië.
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Boeken
Jan A.B. Jongeneel, Nederlandse Zendingsgeschiedenis. Ontmoeting van
protestantse christenen met andere
godsdiensten en geloven (1601-1917),
Boekencentrum Academic, 2015, 366
bladzijden, € 39,90
In dit lijvige, bijna encyclopedische boek behandelt prof.dr. Jan A.B.
Jongeneel, honorair emeritus hoogleraar Missiologie van de Universiteit
Utrecht, de Nederlandse
Zendingsgeschiedenis
van 1601 tot 1917, het jaar waarin het Hendrik Kraemer Instituut werd opgericht. Het
uitgangspunt van het boek is dat ‘zendingsgeschiedenis ten diepste een geschiedenis
is van ontmoeting met (de aanhangers van)
andere godsdiensten en geloven’ (7).
Jongeneel onderscheidt twee tijdvakken,
het tijdvak van 1600-1793 en dat van 17931917. Het eerste tijdvak wordt gekenmerkt
door de opkomst en de teloorgang van de

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
en de West-Indische Compagnie (WIC), een
tijd waarvan weleens wordt gezegd dat de
koopman het voor het zeggen had. Jongeneel brengt in dit beeld een nuance aan door
een zestal voorbeelden naar voren te halen
van zendelingen die ondanks of dankzij de
handel van de VOC of WIC het evangelie
verkondigden. De tweede tijdsperiode wordt
gekenmerkt door de opkomst van de genootschappelijke zending in het Koninkrijk
der Nederlanden. In die tijd ontstonden verscheidene genootschappen, die vooral betrokken waren op de Nederlandse koloniën
of gebieden met een Nederlandse historie.
Jongeneel geeft veel informatie over hoe er
over de ontmoeting met de andersgelovige
werd gedacht binnen en buiten de kerk en
hoe dat in de loop der tijd veranderde. Ook
zendingsopleidingen, zendingsperiodieken
en zendingsreflectie komen uitgebreid aan
de orde. Het boek geeft kortom een goede
inkijk in de ontwikkelingen van de Nederlandse protestantse zending geplaatst in de
context van die periode.
Ondanks dat Jongeneel veel ook niet beschreven heeft, komen er misschien toch
ip van de

edactie

Boek
• Beate Fagerli, Knud Jorgensen, Rolv Olsen, Kari Storstein Haug, Knut Tveitereid, A Learning Missional Church. Reflections from Young Missiologists, Oxford: Regnum Books International, 2012, 200 bladzijden
Bijdragen van jonge missiologen uit verschillende delen van de wereld rond het thema ‘leren
van anderen en leren van elkaar’. Wat kunnen we van elkaar leren in een proces van wederkerigheid? ‘Mission a learning’ is geen aanhangsel bij zending, maar een noodzaak, als we
willen dat Gods Geest ons nieuwe dimensies van Jezus openbaart, wanneer Hij gekend en
geliefd zal worden in ‘elke natie, stam, volk en taal’.
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wel te veel onderwerpen aan de orde, waardoor sommige stukjes wel erg summier
zijn geworden. Hierdoor komt de spanning
die de ontmoeting met andersgelovigen
oproept niet helemaal tot zijn recht. Echter,
voor de geschiedenisliefhebbers is het uitkijken naar het tweede deel dat de zendingsgeschiedenis tot nu gaat behandelen.
— Arjan Schoemaker

Knut Edvard Larsen & Knud Jørgensen
(Eds.), Power & Partnership – A collection
of papers presented at an international
conference on faith-based development
in Oslo, November 6, 2013, Oxford: Regnum Studies in Mission, 160 bladzijden
In zijn voorwoord zegt Erik Solheim,
voormalig minister van internationale
ontwikkeling in Noorwegen, dat religie,

geloof en overtuiging
van groot belang zijn
wanneer het om ontwikkeling gaat. Hij
initieerde daarom
samen met Jørn Lemwik, auteur van een
van de papers in het
boek, een project waarin God serieus genomen zou worden in ‘development’.
Digni, de organisatie die samenwerking stimuleert tussen Noorse zendingsorganisaties
en de Noorse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (NORAD), heeft samen met
Egede, het instituut voor studie en onderzoek
in zending, gekozen voor het thema ‘Power
and Partnership’ voor deze conferentie over
‘faith-based development’.
Nadruk wordt gelegd op de ongelijkheid in
relatie tussen partners uit noord en zuid. Samenwerking wordt per definitie gekenmerkt

ips van de

edactie

Boek
• David J. Bosch, ‘Towards True Mutuality: Exchanging the Same Commodities or Supplementing
Each Others’ Needs?’, Missiology: An International Review 6, no. 3 (1978): 283-96
• Janel Kragt Bakker, Sister Churches: American Congregations and Their Partners Abroad,
New York: Oxford University Press, 2013
• Jonathan S. Barnes, Power and Partnership: A History of the Protestant Mission Movement,
Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2013
• Jonathan J. Bonk, Missions and Money (revised and expanded), Maryknoll: Orbis Books, 2012
• Christopher L. Heuertz and Christine D. Pohl, Friendship at the Margins: Discovering
Mutuality in Service and Mission, Downers Grove: InterVarsity Press, 2010
• Mary T. Lederleitner and Duane Elmer, Cross-Cultural Partnerships: Navigating the
Complexities of Money and Mission, InterVarsity Press, 2010
• Robert Wuthnow, Boundless Faith: The Global Outreach of American Churches, Berkeley:
University of California Press, 2009
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door ongelijkheid. Ongelijkheid niet alleen
in theoretische kennis met betrekking tot
het onderwerp of het verstaan van de lokale
situatie, maar ook in de kijk op de wereld, het
verschillend beleven van religie als bron van
leven en handelen. Het gaat over hoe beslissingen tot stand komen, de tijddruk waar
de een de ander onder zet, arbeidsethos, de
(vermeende) macht en karakters van leidinggevenden in de verschillende organisaties en
over geld met de daaraan verbonden condities
en wie over de besteding van beschikbaar
gestelde fondsen kan besluiten.
Ook over wie gebaat zou zijn bij de projecten,
over verschillende agenda’s en op wiens terrein de uitvoering van de projecten plaatsvindt en daarom over gast en gastheer zijn,
over invloed hebben, dienstbaar zijn en macht
uitoefenen, angst teweegbrengen en daardoor
verlammen of mensen in hun kracht zetten en
daardoor creativiteit stimuleren.
‘Het lijkt wel alsof iedereen een partner van
iedereen en over van alles wil zijn’, zegt Jørn
Lemwik, en hij vraagt zich af: ‘Is het wel mogelijk een goed functionerend partnerschap te
vormen tussen financieel rijkere en armere organisaties?’ Hij legt uit hoe lokale organisaties
hun onderhandelingen kunnen plannen wanneer zij willen samenwerken met organisaties
van elders. Dit hoofdstuk alleen al, maar ook
de schat aan ervaring en de voorbeelden waarover gesproken wordt in de rest van de bundel,
maakt het boek de moeite waard.
Een van de ervaringen gaat over Ethiopië in
1990, over hoe samenwerkende kerken de
overheid bewogen hen toe te staan graan te
brengen naar miljoenen mensen in het gebied
bezet door de rebellen. Toen men toestemming kreeg, probeerde een Engelse minis-
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ter, haastig binnengevlogen, de kerken te
dwingen de hulp uit te laten voeren door het
Wereldvoedselprogramma. Toen de vertegenwoordiger van de kerken, Francis Stephanos,
voet bij stuk hield, verliet de minister boos en
gefrustreerd de kamer en sloeg de deur achter
zich dicht, maar niet nadat zij de ambassadeur opgedragen had Stephanos niet te laten
vertrekken voordat hij ingestemd had met
haar dwingende eis. Power & Partnership laat
zien dat er heel veel winst te behalen is wanneer we ons meer bewust worden van de ongelijkheid en daarnaar gaan handelen.
— Piet Both

Martin Lindhardt (Ed.), Pentecostalism
in Africa. Presence and Impact of Pneumatic Christianity in Postcolonial Societies, Leiden: Brill Academic Publishers,
2014, 383 bladzijden, € 65,00
Het Pentecostalisme blijkt
in de postkoloniale Afrikaanse setting een uitstekend alternatief te bieden
voor het hervinden van
de eigen religieuze waarden en beleving van de
Afrikaan binnen bijbelse
kaders.
Er is veel onderzoek gedaan en geschreven
over de invloed van het Pentecostalisme in
Afrika. Deels overgekomen vanuit Azusa
Street, Los Angeles, in het begin van de
twintigste eeuw, maar vervolgens op unieke
wijze eigen gemaakt door culturen en aan
omstandigheden, heeft deze vorm van het
christendom enorm aan populariteit gewon-

nen de afgelopen decennia. Niet alleen de
kerken die zich pentecostaal of neopentecostaal noemen, maar ook klassieke kerken
zoals de rooms-katholieke en de kerken op

gereformeerde grondslag, zijn beïnvloed
door het charismatische gedachtegoed.
Dit boek biedt een prima uitgangspunt voor
verdieping in de oorzaken en gevolgen van

ips van de

edactie

Documentaire
• Ricardo Pollack, The Trouble with Aid, 2012
Bijna een halve eeuw geleden kwam het fenomeen humanitaire hulp in opkomst. Het leek
zo simpel: waar mensen in nood waren, moest hulp worden geboden. De zieken moesten
worden verpleegd, de hongerenden gevoed, de vluchtelingen opgevangen. Artsen zonder
grenzen, Oxfam, het Rode Kruis en vele andere organisaties zamelden geld in om wereldwijd
een helpende hand te kunnen bieden. Wat begon als eenvoudig idealisme is uitgegroeid tot
een omvangrijke hulpverleningseconomie die niet alleen bijval maar ook kritiek krijgt. In The
Trouble with Aid laat Ricardo Pollack vertegenwoordigers van verschillende hulporganisaties
aan het woord, ter zelfevaluatie. Hoe heeft de primaire intentie om hulp te bieden uitgepakt
op al die plekken waar dat nodig was?
• Geertjan Lassche, Missionary go Home, 2008
Documentaire over de lotgevallen van een Nederlands zendingsechtpaar op Papoea,
uitgezonden door de Evangelische Omroep, 8 januari 2008. www.uitzendinggemist.net

Muziek
• Hoop van alle volken. Zingen met partnerkerken, Liedbundel uitgegeven
door Kerk in Actie, 2012 (4e druk), www.kerkinactie.nl/webwinkel
De bundel maakt hedendaagse liturgische liederen van buiten Nederland
toegankelijk, zodat de kerken in Nederland kunnen delen in de
geloofsexpressie, spiritualiteit, muziek en cultuur van christenen elders
in de wereld. De titel is ontleend aan een Koreaans lied over Christus
die als Vredevorst de volkeren zal verzoenen, alle volkeren van de
bewoonde wereld (Efeziërs 2:12). Daarom liederen van zes continenten:
bijvoorbeeld uit Rwanda en Indonesië waar Nederlandse kerken partnerrelaties hebben,
Chinese liederen, songs van ‘native Americans’, of afkomstig uit landen zoals Tsjechië en
Hongarije waarmee gemeentecontacten bestaan.
• L iederen ter bemoediging. 70 diaconale liederen, www.kerkinactie.nl/webwinkel
Rond de maaltijd van de Heer, spiritualiteit, gerechtigheid-vrede-heelheid, zegen.
•B
 log: ‘Liederen om te delen’, roelbosch.noorderlichtgemeente.nl/#post182, 29 augustus 2013
Liederen helpen om de diaconale roeping van de gemeente gestalte te geven in de eredienst:
‘Kom je van verre en roept men je na – ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta!’
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de groei van het Pentecostalisme binnen de
Afrikaanse context. Onder redactie van de
Deense socioloog Martin Lindhart zijn artikelen van diverse onderzoekers, onder wie Allan
Anderson, Jean Comaroff en William Kay, gebundeld. Het boek biedt daardoor niet alleen
een geografisch brede blik, maar ook culturele, theologische, sociologische, filosofische,
psychologische en historische diepgang.
Persoonlijk vind ik het een gemis dat er
niet meer ruimte is gegeven aan Afrikaanse
wetenschappers zoals Ogbu Kalu en John
Mbiti. Alleen J. Kwambena Asamoah-Gyadu
schrijft mee, al worden anderen wel besproken. Het hoofdstuk van Asamoah-Gyadu
biedt een mooi overzicht van de (onder andere theologische) invloed van het Pentecostalisme op het christelijke landschap, waarin zijn verheldering op de welvaartskerken
en zijn omschrijving van de neopentecostale
beweging een blik van binnenuit biedt.
‘The evidence of new life in contemporary
Pentecostalism is now as much material as
spiritual’ (108). Een stelling als deze vinden
we terug in de bekende megakerken als de
Redeemed Christian Church of God in Nigeria, waarover meer in het hoofdstuk van
Richard Burgess.
Dit boek is nummer 15 in de prachtige serie
Global Pentecostal and Charismatic Studies,
uitgegeven door Brill. In deze serie wordt
de veelzijdigheid van het Pentecostalisme
wereldwijd belicht door gerenommeerde
wetenschappers. De serie is niet alleen een
lust voor het literaire oog, maar biedt tevens
inzicht in deze boeiende beweging die sinds
de laatste eeuw wereldwijd het gezicht van
het christendom mede is gaan bepalen.
— Laura Dijkhuizen
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Agenda
26 september
OMF-dag
OMF International bestaat 150 jaar! Op zaterdag 26 september organiseert OMF Nederland (Overseas Missionary Fellowship)
haar jaarlijkse ontmoetingsdag, die deze
keer in het teken staat van dit bijzondere jubileum. Ds. Ron van der Spoel zal spreken
naar aanleiding van het thema ‘Alles wat
adem heeft, love de Heer’, genomen uit
Psalm 150. Pniëlkerk, Ghandistraat 2 in
Veenendaal, 10.00-14.30 uur, inclusief ontmoeting, receptie, informatiemarkt en
broodmaaltijd. www.omf.nl

3 oktober
TFC-dag MissieNederland
Op 3 oktober organiseert MissieNederland
(tot voor kort: EA-EZA) opnieuw de TFCdag. Thema ‘Sprankel – Wees een lichtpuntje voor je zendeling.’ Hoe zorgt een
TFC ervoor dat een zendeling niet geestelijk
verkommert en uitdroogt? Door een baken
en een lichtpuntje aan het thuisfront te zijn.
De dag wordt georganiseerd voor en door
deelnemende organisaties. Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 135 in
Barneveld. www.missienederland.nl

3 oktober
ETA-symposium
De Evangelische Theologische Academie
(ETA) houdt op zaterdag 3 oktober een symposium met het thema ‘Evangelischen en
de Apostolische Geloofsbelijdenis’. Evangelische christenen zijn met de belijdenissen
vaak minder bekend. In de evangelische

liturgie spelen de confessies geen rol. Gaat
het hier alleen om ‘onbekend maakt onbemind’? Of spelen hier ook andere motieven? Sprekers: Henk Bakker, Cees van der
Laan, Henk ten Voorde, Joël Voordewind
en Nathan Witkamp. Teun van der Leer is
dagvoorzitter. EC-Onderwijscentrum in
Zwijndrecht, 10.00-16.30 uur. www.eta.nl

7 november
Landelijk Missionair Festival
Op 7 november van 10.00-16.00 uur organiseert de Protestantse Kerk in Nederland het
interkerkelijke Landelijk Missionair Festival, over manieren en vormen van missionair-zijn in deze (digitale) tijd, voor mensen
uit de breedte van de kerk. Hoofdspreker:
Lucy More van Messy Church (United Kingdom). Ruim veertig workshops, vijftig
boeiende sprekers, live muziek, creatieve
activiteiten en ruimte voor ontmoeting.
www.landelijkmissionairfestival.nl

7 november
‘A taste of Iona’
De Nederlandse Ionagroep organiseert op
zaterdag 7 november in
de Oosterkerk in Zwolle
een kennismakingsdag
‘A taste of Iona’. Sprekers
zijn onder andere Lesley
Orr en Hinne Wagenaar.
Voor iedereen die weleens van Iona en de
Iona Community gehoord heeft en graag
nader wil kennis maken, en ook voor onderlinge ontmoeting en versterking van de
motivatie van iedereen die er al eerder mee
in contact kwam. De Iona Community is

een oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen met verschillende sociale
achtergronden en uit verschillende christelijke tradities, die het evangelie van Jezus
Christus willen volgen om samen te werken,
zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
www.ionagroep.nl

20 november
Toerustingsdag Member Care
Op vrijdag 20 november organiseert Member Care Nederland, in samenwerking met
de Nederlandse Zendingsraad en MissieNederland, een toerustingsdag met het thema
‘Veerkracht’, over de weerbaarheid van missionair werkers. De Brug, Schuilenburgerweg 2 te Amersfoort, 10.00-16.00 uur.
www.membercare.nl

11 december
Studiedag ‘Vreemdelingen
en priesters’
Missioloog Stefan Paas zoekt naar nieuwe
wegen om zonder verkramping missionair
te zijn. Hij schreef daarover een prikkelend
boek Vreemdelingen en priesters, dat in het
najaar verschijnt. Voor missionaire organisaties en voor iedereen die zich afvraagt
welke rol kleine kerken in een grote wereld
kunnen spelen, is dit boek bespreking meer
dan waard. Op 11 december van 10.00-13.00
uur organiseert de Zendingsraad daarom
een bijeenkomst over dit boek. Paas zal de
inleiding verzorgen, daarna zullen we met
elkaar het gesprek voeren over centrale stellingen uit het boek. Locatie wordt nog bepaald. www.zendingsraad.nl
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‘Vergeten’ gebied
Over Centraal-Azië horen we weinig. Het lijkt een ‘vergeten’ gebied – ingeklemd tussen grootmachten als Rusland, China, Turkije en de islamitische
wereld, die allemaal hun invloed lieten of laten gelden in de regio.
Etnisch gezien is het een lappendeken. Eeuwenlang trokken nomadenstammen er rond en tijdens de overheersing door de Sovjet-Unie zijn bevolkingsgroepen gedwongen gemigreerd.
Veel landen zijn er islamitisch, maar het gaat vaak
om ‘volksislam’, al zijn er
ook wel radicalere groepen.
Ook ligt er nog de schaduw
van het communisme over.
In de meeste landen leven
maar weinig christenen en
velen van hen lijden onder
vervolging.
In het decembernummer
van TussenRuimte willen we
aandacht schenken aan verschillende thema’s die een
rol spelen in Centraal-Azië:
de positie van de kerken en
het leven als christen, de rol
van de islam, godsdienstvrijheid, migratie, theologisch onderwijs.

TussenRuimte 2016 | 1 (maart) buigt zich over ‘De grenzen van Europa’.
TussenRuimte 2016 | 2 (juni) wordt gewijd aan ‘Ecologie en duurzaamheid’.
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