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Meditatie dienstdoende predikant

In het begin was het Woord

Woorden kunnen genezing brengen. Woorden kunnen ook
verwonden. Een mens kan een ander mens met de juiste woorden

kracht geven, maar ook het omgekeerde kan gebeuren. Een woord
van mijn geliefde kan mij blij maken, of juist diep verdrietig. Een
enkel woord op een kritiek ogenblik kan een keten van
ontwikkelingen teweeg brengen, die uiteindelijk tot oorlog leiden – of
omgekeerd tot vrede. Woorden staan natuurlijk nooit op zichzelf
maar zijn altijd onderdeel van een context. In de communicatie
tussen mensen zijn woorden altijd gekoppeld aan emoties en dragen
die emoties ook over. Er is ook een taalgebruik waar emoties geen
directe invloed op (horen te) hebben: beschrijvende taal zoals we die
in lezingen of wetenschappelijke literatuur tegenkomen. Zulke
woorden, dat soort taalgebruik, dient ertoe onze horizon te
verbreden, ons begrip van mensen en hun achtergrond te verdiepen.
En begrijpen van wat mensen bezielt of in het verleden bezield heeft
helpt weer om ons te kunnen inleven in, mee te leven met, mensen
die anders zijn. Anders gezegd: ons menselijk vermogen om ons in
taal uit te drukken, is het middel bij uitstek waarmee wij de wereld en
elkaar leren begrijpen, zelfs over grenzen van ras en taal heen.
Sterker nog: met behulp van de taal leren wij ook onszelf begrijpen.

Wat ik hier met een paar woorden geschetst heb geeft al aan
wat een enorme kracht er in woorden schuil kan gaan. Het is dan
ook geen toeval dat Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn
evangelie grijpt naar juist dit begrip. Het begrip ‘woord’. Radicaal en
doortastend, als een klaroenstoot, verbindt Johannes de menselijke
gave van de taal, van onze onderlinge communicatie, met Gods
verlangen om met ons contact te zoeken. ‘Het Woord was bij God’,
zegt Johannes. Hij wil
daarmee niet zeggen
dat taal en taalgebruik
uit God zijn. Het gaat
hem niet om de ‘origin
of species’, over hoe
alles ontstaan is.
Johannes wil ons op
het hart wil binden dat
nog vóór wij in staat
waren woorden te
vormen en er betekenis
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aan te geven God al naar ons toe wilde komen, contact met ons
wilde zoeken. En om die openheid, die beweging naar ons toe, te
benadrukken maakt Johannes gebruik van een begrip dat bij uitstek
ons vermogen tot communicatie met elkaar aanduidt: woord, taal,
spraak. Ons vermogen om elkaar met woorden te raken, te
bemoedigen of juist te bestraffen, te helen of omgekeerd in de put te
praten.
Dat is op zich al verbazingwekkend. Dat God in wezen al gericht was
op communicatie, nog voor er iets was, nog voor wij mensen er
waren. Maar nog verbazingwekkender is dat Johannes ons niet
alleen vertelt dat in het begin het Woord bij God was, ja God zelf
was, maar dat dat Woord naar ons toe gekomen is. Dat in dat Woord
leven was en licht voor de mensen. Met andere woorden: het Woord
dat de grondslag vormt van al het bestaande is een woord van liefde,
als van een Vader tot zijn kinderen. Zij die hun hart geopend hebben
voor het woord van liefde, dat onder ons is komen wonen, mogen
zijn kinderen genoemd worden. Zijn opnieuw geboren. Dat vieren we
elk jaar met Kerstmis: dat Gods woord van liefde onder ons is komen
wonen, als mens onder de mensen. Jezus kwam naar een wereld
die hem in de regel niet herkend heeft als dat goddelijke

Uit de Pastorie

Sinds zaterdag 26 november heeft de pastorie een nieuwe bewoner.
Voor de meesten van U geen onbekende: Hans van de Wal is mijn
naam. Ik zal tot eind januari dienst doen als predikant van de NIGA
en – helaas – ook als enige de pastorie bewonen. Mijn partner,
Waltraut Münzberg uit Gera (gelegen in het oosten van de deelstaat
Thüringen in Duitsland) is helaas als gevolg van een heupoperatie
en daarna opgetreden complicaties als gevolg van een val
verhinderd naar Alanya te komen. Toen ik toezegde het echtpaar
Oosthoek te vervangen, die in deze periode op het rooster stonden
maar om medische redenen af moesten haken, wisten we nog niet
wat Waltraut boven het hoofd hing.  En toen in September bekend
werd dat zij begin oktober geopereerd moest worden wilde ik op zo

korte termijn mijn
komst naar
Alanya niet
afzeggen.
Consequentie:
juist in de
periode van haar
(moeizame)
herstel zijn we
gescheiden.
Gelukkig is er de
skypeverbinding,
een grote zegen.
Maar dat is en
blijft toch een
substituut. Na Kerst zal ik om die reden een paar dagen afwezig zijn
om haar op te zoeken.

Twee keer eerder heb ik in de NIGA dienst gedaan: in 2012
en in 2014. En beide keren was Waltraut er een deel van de tijd bij.
En zij heeft in die perioden ook als een extra versteviging van de
band van onze Nederlandse gemeente met de Duitse gemeente
gefunctioneerd – en mij dus ook geholpen goede contacten met de
‘Pfarrer’ die toen dienst deden en met leden van de Duitse gemeente
te leggen. Dat heeft ook nu weer het leggen van contacten
vergemakkelijkt. Inmiddels heb ik in verband met de voorbereiding
voor de kerstmorgen collega Frieder Lenger al enkele malen
ontmoet. Hij komt uit Noord-Duitsland niet ver van de Nederlandse
grens. Zoals U weet is het al vele jaren traditie om de hoge
feestdagen, dus ook Kerstmis, samen met de Duitse oecumenische
gemeente te vieren.

Mijn reis hierheen op de al genoemde zaterdag is nogal
moeizaam geweest. Er is zelfs een moment sprake geweest van het
mailen van de preek omdat ik er ernstig rekening mee hield dat de
reis zou mislukken. Toen ik in Arnhem in de snelle ICE–trein naar
Basel wilde stappen, bleek die in plaats van richting Emmerich te
vertrekken richting Nijmegen/ ’s Hertogenbosch/Eindhoven. In
Oberhausen was een bovenleiding gebroken. Gevolg: ik kwam op
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Flughafen Düsseldorf aan een half uur nadat mijn vliegtuig was
vertrokken. Onderweg had ik al intensief SMS-verkeer met Ernst
Meijer gehad die mij kon berichten dat gelukkig die dag nog enkele
vliegtuigen richting Antalya of Gazipasa zouden vertrekken. En
gelukkig: het lukte om nog een lucht naar Antalya te boeken. En
dank zij Ernst lukte het ook nog om transfer te regelen. Groot was
mijn opluchting, zoals U zich kunt voorstellen. En de ontvangst was
allerhartelijkst: hoewel ik pas tegen 11 uur bij de pastorie aankwam
zaten Ernst en Çigdem mij op te wachten. Na zo’n reis voelde dat als
een warm bad!

De dag daarop volgde de vuurdoop. In een onbewaakt
ogenblik had ik toegezegd zo nodig ook wel het orgel te willen
bespelen. Dat viel die eerste keer niet mee: de reisperikelen eisten
hun tol en ik speel weliswaar op bescheiden niveau piano maar een
orgel had ik al heel lang niet meer bespeeld, laat staan
gemeentezang begeleid. Maar mijn uitglijders zijn door de

aanwezige
kerkgangers met de
mantel der liefde
bedekt en de volgende
keren ging het al veel
beter, mede dank zij de
mogelijkheid om
doordeweeks te
oefenen. Dat heeft mij
overigens nog een
eervolle opdracht
opgeleverd: de Noorse
predikante die mij had

horen oefenen vroeg mij om de gemeentezang in hun kerkdienst op
zondag 4 december te begeleiden. Op die dag was er geen organist
beschikbaar. Zo leer ik ook onze gastheren en -vrouwen van de
Sjömannskirken nader kennen.

Tenslotte: in deze wintermaanden is het aantal kerkgangers
aanzienlijk teruggelopen. Velen van U vieren begrijpelijkerwijs
Kerstmis in Nederland. En sommigen van U hebben om
gezondheidsreden moeten besluiten voortaan in Nederland te

blijven. Maar de verbondenheid blijft, ook op afstand. Ik wens U
allen, waar U ook bent, gezegende Kerstdagen en een gelukkig
Nieuwjaar!

Hans van de Wal

PS: de foto is in 2015 genomen op de Kale toen we rond Pasen een
maand in Alanya waren.

Uit de kerngroep

Als u dit leest staan de Kerstdagen voor de deur, wij wensen u gezegende
dagen samen met uw familie en vrienden. Het jaar loopt op zijn eind, 2017
staat voor de deur en wij zijn allemaal benieuwd wat het nieuwe jaar ons
zal brengen. Ook de kerngroep van de NIGA hoopt en vertrouwt op een
beter jaar dan 2016 dat gekend werd door allerlei tegenslagen. Door
omstandigheden moesten een aantal leden terugkeren naar Nederland, het
bezoekersaantal van onze kerkdiensten is sterk verminderd door de
vreselijke gebeurtenissen in Turkije. Dat was gelukkig ver van ons, in
Alanya hebben wij daar alleen via de media kennis van genomen, maar het
had wel zijn invloed op het toerisme en als gevolg daarvan op onze
bezoekersaantallen.
Maar zoals een predikant in zijn werkverslag schreef ‘gewoon doorgaan”.
En dat hebben wij ons ook voorgenomen, wij zullen gewoon doorgaan.
Maar dat kan niet zonder uw hulp, en daarom doen wij een beroep op u,
indien u de mogelijkheid heeft om ons werk hier in Alanya te steunen met
een donatie of een gift zullen wij u daar
zeer dankbaar voor zijn.
Wij weten dat bedelen om geld overal
gebeurt, maar zonder dat is het niet
mogelijk om onze kerk draaiende te
houden, dus doen wij het toch maar.
Onderstaand geven wij u twee
rekeningnummers waarop u uw bijdrage
kunt overmaken.
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Bankrekening NIGA:NL82INGB0755199707 t.n.v. Ernst H.F. Meijer, o.v.v.
bijdrage NIGA en uw naam en adres.
Belastingaftrek voor uw gift gewenst?
Stort dan uw bijdrage via rek. nr. NL76INGB0004989205van Stichting
Vrienden van de NIGA, o.v.v.  uw naam en adres.

E.H.F. Meijer, penningmeester

Een Bijbel voor de NIGA.

Bij de activiteiten van de NIGA, voornamelijk door de predikant,
tijdens het huisbezoek of een bezoek aan de ziekenhuizen, komt

regelmatig de vraag of wij voor een Bijbel kunnen
zorgen.
Het aanschaffen hiervan gaat boven onze
begroting en daarom verzoekt de kerngroep aan
iedereen die uit Nederland naar hier komt en daar
de mogelijkheid voor heeft, om een Bijbel mee te
nemen, een goede gebruikte is natuurlijk ook een
mogelijkheid.
Op deze manier hopen wij de vraag om een Bijbel
positief te kunnen beantwoorden.

OP DE DREMPEL VAN 2016 en 2017

Bijna op de drempel van het oude en het nieuwe jaar is het een goed
moment om even terug te kijken, maar ook(wat moeilijker is)vooruit.
Dit geldt ook voor de NIGA.
2016 is in velerlei opzicht een hectisch en spannend jaar geweest,
vooral mondiaal. Bestaande vanzelfsprekendheden blijken ineens
niet meer te bestaan.
Menselijke beslissingen leiden tot enorme spanningen en tot
mensonterende conflicten en zelfs tot nietsontziende oorlogen.

Wat zijn wij dan in deze grote wereld enorme geluksvogels. Wij
kunnen nog genieten van zoveel goeds in onze woonomgeving, in
onze huiselijke kring en van zoveel andere waardevolle dingen.

Ook de NIGA staat bijna op genoemde drempel. Wanneer wij als
NIGA terug kijken op 2016 dan hebben wij God zij dank een rustig
en goed jaar beleefd midden in een land waar wel enorme
spanningen waren en nog zijn. Het was voor ons wel flink schrikken
toen beveiliging voor onze kerkdiensten noodzakelijk bleek. Wat zou
er niet allemaal kunnen gebeuren.?
Maar nu terug kijkend kunnen we vaststellen dat het werk in de
NIGA ongehinderd gedaan kon worden. De kerkdiensten konden
allemaal doorgaan, het werk in de gemeente en in de ziekenhuizen
verliep voorspoedig en we konden ook weer veel kinderen en hun
ouders met ons schoenenproject blij maken.
We zijn dankbaar dat ook dit jaar weer vier gastpredikanten hun
werk in alle vrijheid hebben kunnen doen.
Ook de Kerngroep heeft haar werk kunnen doen en de
penningmeester heeft alle rekeningen kunnen betalen. Helaas is ons
kernbestand door vertrek van leden naar Nederland weer wat kleiner
geworden. Mede doordat het aantal toeristen dat dit jaar naar Turkije
kwam enorm is terug gelopen is het aantal kerkbezoekers helaas
ook afgenomen(met ongeveer 15 %).We hopen dat dit van tijdelijke
aard zal zijn, want anders geeft dit ons de nodige zorg.

Ook onze informatieblaadjes werden steeds op tijd verzonden. Dank
aan Sanchia voor de Nieuwsbrieven. Ook veel dank aan Ko
Brevet(extern adviseur) en aan onze dienstdoende predikanten voor
hun informatieve, maar ook mooie en inspirerende bijdragen voor
onze Kruispunten. Dank ook aan de gemeenteleden die een bijdrage
schreven voor de Open Rubriek. En tenslotte een compliment met
dank aan Ernst, die er elke keer voor zorgde dat ons Kruispunt er
mooi en uitdagend uit kwam te zien..

Het was een goed jaar. We voelden warmte en verbondenheid. Het
was gezellig bij de koffie na de diensten en tijdens de bijeenkomsten
in de pastorie.
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Nu proberen vooruit te kijken naar 2017 Moeilijk. De wereldpolitiek,
maar ook de beslissingen op landelijk en plaatselijk niveau zullen
weer veel bepalen. Maar we zijn er zelf ook bij en wij hebben onze
eigen verantwoordelijkheid.
Wij mogen het jaar 2017 biddend en vertrouwend en vol verwachting
tegemoet gaan met de zekerheid dat de almachtige God ook onze
Vader wil zijn.

HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG
2017

Namens de Kerngroep
Henk Brons

Van onze Adviseur
Gezocht: zielenherder!

Wie de Nederlandse TV een beetje volgt, kijkt vast wel eens naar
Jeroen Pauw. Die kun je – om het heel voorzichtig te zeggen - niet
betrappen op een overdosis sympathie voor kerk en geloof. Onlangs
was Freek de Jonge één van zijn gasten en in hem dacht Jeroen een
gemakkelijke medestander te hebben om lekker af te geven op die
beiden: kerk en geloof. Maar dat viel hem tegen. Freek ging niet met
hem mee, hij ging er tegenin, meesterlijk, fijnzinnig en gedreven.

Wat hij zei kwam – als ik hem
goed begrepen heb – hierop
neer: de samenleving mag dan
zijn geseculariseerd, de kerk
naar de marge verdreven, maar
daarmee zijn we op veel
plaatsen een uitermate zinvol
fenomeen kwijtgeraakt. De

predikant als zielenherder, als vraagbaak en als mogelijkheid om uit
te huilen, bij te komen en
weer verder te kunnen.

De predikant wordt betaald
om tijd te steken in
mensen, zonder uurtje
factuurtje voor al die tijd.
Freek noemde daarbij met
veel respect en tederheid
zijn vader als voorbeeld.
Hij stak als dorpsdominee met veel liefde en zorg tijd in mensen. Hij
stond open voor hun noden, hun angsten, hun verdriet en pijn. Ze
wisten zich welkom in de pastorie en daar werden ze niet eerst aan
een geloofstentamen of protocol onderworpen.
Zo’n figuur wordt thans op menig dorp en in menige stadswijk node
gemist. Freek ziet dat echt als een gemis.
Zelden ben ik het zo met hem eens geweest.
Met het verdwijnen van kerken denken mensen die daar “niet zo veel
of niks mee hebben” vooral aan een stuk bevrijding en opluchting.
Maar met dat badwater kon wel eens een heel kostbaar kind zijn
weggegooid, de zielenherder, de mens die heel veel tijd heeft voor
zijn medemensen. Omdat hij gelooft dat God alle tijd heeft
vrijgemaakt voor ons allen.
Dat komt dezer dagen tot uiting in de geboorte van een kind, maar
ja,
ook dat kind is, toen het eenmaal groot was en als (zielen)herder
rondging, alle tijd aan mensen bestedend, weggegooid, zou je
kunnen zeggen. Leren we ooit nog van de geschiedenis?
En: in welke gedaante zou er een zielenherder terug kunnen keren?
Want oude schoenen weggooien is één, nieuwe zie ik nog niet, u/jij
wel? Ko Brevet, adviseur NIGA
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Een nieuw jaar
Vanuit onze nieuwe woonplaats Deventer wensen Lenie en ik alle
betrokkenen bij de NIGA een bijzonder goed, ontspannen en vredig
2017. Een jaar, waarin liefst wereldwijd het begrip verbinding zal
mogen groeien. Het is in onze plaatselijke kerk het jaarthema voor
de lerende kerk. De noodzaak van verbinding komt dagelijks aan de
orde, want wat er aan nieuws te melden valt getuigt vaak van het
tegendeel.

In de samenleving viert het individualisme feest, in de politiek is
versplintering aan de orde van de dag. De manier waarop sommige
volksvertegenwoordigers elkaar – voorlopig nog alleen verbaal – in
de haren vliegen kun je kort samenvatten in de naam van een
nieuwe splinterpartij: geen peil.

Een genadige tegenstem is broodnodig. Als kerkelijke
geloofsgemeenschappen zijn wij er zelfs toe geroepen, tot
verbinding van mensen en tot het bewaren van waardevolle
verbanden en het zoeken naar nieuwe.
Met alle goede, liefdevolle en vreedzame gaven waarover we
beschikken. Zo’n uitermate zinvolle zoektocht wens ik ons allen, dus
ook de NIGA van harte toe. Een prachtig 2017 toegewenst!
Ko en Lenie Brevet.

Een poging tot
verbinden, een kort
verhaal uit het
leerhuis.
Twee rabbijnen
hebben hevige ruzie.
Ze gaan zo op in hun
wederzijdse afkeer,
dat ze nauwelijks
nog weten, waar het
ook alweer over ging.
En daarom is er ook geen zicht op een oplossing.

De opperrabbijn kan het niet
langer aanzien en nodigt
beiden uit. Ze praten door tot
diep in de nacht, eerst
zoekend naar de problemen
en als ze die gevonden menen
te hebben, naar oplossingen
en een nieuwe verbondenheid
tussen de geloofsbroeders.

En warempel, dat lukt na uren praten en vele kopjes koffie. De
opperrabbijn is dolblij met het resultaat en roept enthousiast uit: nu
lusten we wel wat anders dan koffie. Hij voegt de daad bij het woord,
duikt de kelder in en komt terug met een fles wijn van een meer dan
voortreffelijke kwaliteit. Hij schenkt zijn beide gasten en ook zichzelf
in en nodigt de beide rabbijnen uit om een toast op elkaar uit te
brengen.
De eerste heft het glas en zegt tegen zijn collega: “lachajiem*, ik
wens jou toe, wat jij mij toewenst”.
Hierop springt zijn collega woedend op en gilt: “begin je nou
alweer?!”

Ko Brevet, december 2016.

* lachajiem of lechajiem is een Hebreeuwse uitdrukking en betekent "op het leven".
Een feestelijke uitroep als het glas geheven wordt.
Met name in Amsterdam hoor je ook wel eens "daar ga je" op zulke momenten.
Die uitdrukking komt daar vandaan. Wij zeggen vaak: proost of iets dergelijks

Open rubriek
Even voorstellen.

We zijn Helma en Jan van Sluis en komen alweer sinds najaar 2015
bij de zondagse samenkomsten van de NIGA.

Thuis in Werkendam zijn we deel van de Vrije Evangelische
Gemeente de Burcht in ons buurdorp Sleeuwijk. Een jonge en
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enthousiaste gemeente, waar we met onze
60 en 59 jaar bij de oude knarren horen.

Tot juni 2003 waren we meer dan druk met
Kanocentrum de Biesbosch. We bouwden
allerlei typen kano’s en kajaks, die

we(gelukkig) ook verkochten en verhuurden. In 2003 hebben we ons
pand en onze grond verkocht aan de buurman, die nieuwbouw
pleegde, nadat zijn bedrijfspand tot de grond toe was afgebrand.
Onze mallen en overige bedrijfsmiddelen konden we verkopen aan
onze Tsjechische partner. Sinds die tijd is Jan actief als ZZP’er met
interim werk in met name de kunststoffenwereld.

In januari 2007, op een regenachtige zondagmiddag, zag Helma een
advertentie van Turnkey. Daarin werden appartementen
aangeboden in het buitengebied van Alanya, idyllisch gelegen
tussen de sinaasappelboomgaarden. Een prima investering en nog
leuk om zelf te gebruiken bovendien. In februari kochten we
(achteraf veel te impulsief) ons appartement.

Een lange weg met ups, maar vooral downs volgde en in het
voorjaar van 2015 konden we voor het eerst van ons
appartementje(het was duidelijk kleiner dan ons was verteld) gebruik
maken. Heel veel zaken op het park zijn nog steeds niet klaar en
worden door de gezamenlijke eigenaren langzamerhand in eigen
beheer afgebouwd.

Ondanks alle gedoe genieten we met volle teugen van onze
bezoeken aan Oba en proberen zowel in het voorjaar als in het
najaar minimaal 5 weken te blijven. Het is heerlijk om lekker de
bergen in te gaan om te wandelen en te picknicken.

Het is heel bijzonder om in Turkije op zondagochtend naar de kerk te
gaan. Hoewel wat formeler dan de diensten in onze Nederlandse
gemeente, spreken de diensten ons meestal zeer aan. We voelen
ons erg bevoorrecht om op 2 verschillende plaatsen ter wereld deel
te mogen uitmaken van Gods wereldkerk.
Helma en Jan van Sluis

Een eigenzinnig mens

Ik lees op ‘t ogenblik een boek
over een man die in de
recente Nederlandse
geschiedenis een bijzondere
plek inneemt, Pieter Sjoerds
Gerbrandy. minister-president
tijdens de jaren dat onze
regering in ballingschap
verkeerde in London tijdens
de Duitse bezetting van ons
land, 1940-1945. Het boek is
geschreven door Cees
Fasseur, de man die ook de bekende biografie van Wilhelmina
heeft geschreven. Ik ben het boek gaan lezen omdat ik in mijn
onderzoek naar de houding van Nederlandse kerken en
Nederlandse zending in het conflict met de in 1945 uitgeroepen
Republiek Indonesië de naam van Gerbrandy regelmatig
tegenkwam. In de jaren 1946 en volgende hoorde Gerbrandy
tot de felste tegenstanders van een zelfstandig Indonesië. Hij
was voorman van de beweging die op wilde komen voor de
eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden, een beweging die
het Nederlandse imperium, dat toen nog Nederland,
Nederlands-Indië en West-Indië omvatte, in tact wilde houden.
Deze beweging was niet alleen tegen zelfstandig wording van
Indonesië maar verzette zich ook tegen het regeringsbeleid van
die dagen om wel met de nieuwe republiek in gesprek te gaan
en zo mogelijk een akkoord te sluiten over de omvorming van
Nederlands-Indië tot een nieuwe zelfstandige staat Indonesie.
Toen in November 1946 een akkoord met de Republiek tot
stand kwam, het akkoord van Linggajati, voerde het Nationaal
Comité tot Handhaving der Rijkseenheid, zoals de beweging
zich noemde, onder de leiding van Gerbrandy actie tegen dit
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akkoord.  Mede door de felle oppositie besloot het parlement
het akkoord eenzijdig aan te passen en legde zo een bom
onder een vreedzame oplossing van het conflict – met het
bekende gevolg van twee militaire acties. Die acties, en vooral
de in die jaren gepleegde oorlogsmisdaden, komen de laatste
jaren steeds weer in het nieuws en zijn enkele weken geleden
voor de regering aanleiding geweest om nu toch een
diepgaand onderzoek te gelasten.

U begrijpt, dat ik door mijn onderzoek nieuwsgierig
geworden was naar de man, die voor ons land tijdens de oorlog
zo’n belangrijke strijder voor vrijheid was en na de oorlog zo’n
rabiate tegenstander van de vrijheid van anderen werd. Hing
het een samen met het ander en zo ja: hoe dan? Kwam zijn
onverzettelijkheid in de strijd tegen Nazi-Duitsland die hem de
bewondering van het nageslacht opleverde misschien voort uit
hetzelfde radicale nationalisme waarmee hij zich tegen de
Indonesische vrijheidsstrijd keerde? Of was hij gewoon een
eigenzinnige Fries, die zich door niemand liet sturen? Kortom:
wat voor man was hij en wat waren zijn drijfveren?

Als U ook geïnteresseerd bent, dan hoor ik het graag
en kunnen we wellicht een afspraak maken om er samen over
door te praten.

Volledige titel: Cees Fasseur, Eigen meester, niemands knecht. Het
leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister-president van Nederland
in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam, Balans, 2014)
P.S.: meer weten over de houding van protestantse kerken en

zending in het conflict
met Indonesië? Zie:
Hans van de Wal, Tot
op het bot verdeeld.

Nederlandse
protestanten, de
zending en de
Indonesische revolutie

(Zoetermeer,
Boekencentrum, 2012)

Het bestuur van IPNZE wenst u Gezegende Kerstdagen en vrede en
alle goeds voor 2017.

Een Kerstlied

De toekomst is op handen.
Het licht licht dichterbij.

Nieuw heimwee vult de landen
met ongekend getij.

De dromen worden waar.
Meer dan wij konden wensen.

De tijd loopt uit op daar,
waar vrede woont bij mensen.

´Messias´ wil Hij heten,
die mens voor mensen is,

door wie wij werk´lijk weten
wat lichtend leven is.

Zijn wet herschept de norm.
Zijn waarde her-ijkt waarden,

zodat, ondanks de storm,
straks vrede komt op aarde.
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Wij, Messiaanse mensen,
wij zijn de nieuwe loot,

voorbij de oude grenzen,
voorbij het land van dood.
Godsvolk, heradem weer!

Vaar uit naar nieuwe stranden!
´t Getij van onze Heer,

zijn toekomst, is op handen.

Alfred C. Bronswijk
Deze Kersttekst kan worden gezongen op de melodie van Psalm 107.

Kennismaking met dominee Henk Fonteyn, gastvoorganger
van februari t/m Pasen, half april

Prettig om mezelf alvast wat aan u te kunnen voorstellen via dit
kerkblad, en zo in gedachten al enigszins bij u in Alanya te zijn.
Overigens ben ik recentelijk aardig bijgepraat door een van mijn
voorgangers, de bij u intussen goed bekende ds. Erik Schuddebeurs.
Hij woont op een half uur fietsen van me vandaan en overbrugt de
afstand Houten/Culemborg van tijd tot tijd. We delen onze
belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog, (waar u ongetwijfeld ook
kennis van genomen hebt!), al weet hij er veel meer van dan ik.
Vooruit, een voorstelrondje: Hendrik Gerrit Fonteyn, of Fonteijn, een
eindeloze bron van discussie in onze familie, waar beide
schrijfwijzen worden gehanteerd. Geboren op 2 maart 1954 in
Rotterdam, negen jaar na de oorlog. Mijn ouders woonden bij mijn
geboorte nog in bij mijn grootmoeder aan het P.C.Hooftplein op
Spangen, omdat de woningnood na het bombardement van mei
1940 nog lang niet opgelost was. Aan het P.C.Hooftplein heb ik mijn
clubliefde voor Sparta te danken. Als gereformeerd jongetje ging ik
natuurlijk niet op zondag naar betaald voetbal, maar als we – jaren
later - na kerktijd bij oma Fonteyn de zondagmiddag doorbrachten,
kon ik vanaf het balkon horen of er bij Sparta gescoord werd, zo
dicht woonde ze bij “Het Kasteel”.  Zelf ben ik in Overschie
opgegroeid. Na de middelbare schooltijd (Chr. Scholengemeenschap
Melanchthon) heb ik twee jaar Rechten gestudeerd, waarna ik
samen met mijn vriend Jos de Heer de overgang naar Theologie
gemaakt heb, aan de Utrechtse Faculteit der Godgeleerdheid. Those
were the days, deze bestaat niet meer…
Op m’n dertigste werd ik bevestigd als predikant van de (toen nog)
hervormde gemeente van Tricht, een Betuws dorpje, bekend
geworden door de windhoosramp in 1967. Zeventien jaar ben ik daar
met veel liefde predikant geweest, maar toen was het me ook
genoeg. Ik solliciteerde als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht en
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na een basisofficiersopleiding aan de KMA in Breda werd ik in 2001
geplaatst op de Kolonel Palmkazerne in Bussum. Daarna volgden
nog plaatsingen in Soesterberg, Den Haag en Woensdrecht en ik
heb mijn defensieloopbaan afgesloten als vormingswerker op het
vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heide, voor protestantse
dienstplichtigen onder u zeker nog wel bekend. Tijdens mijn jaren bij
defensie ben ik veelvuldig buitenslands werkzaam geweest, met
onder meer drie uitzendingen in Afghanistan en twee in Bosnië. Ik
denk dat ik daar straks in Alanya wel een avondje over kan
verzorgen als daar interesse voor is. Sinds 2014 ben ik met
zogenaamd functioneel leeftijdsontslag. Veel thuis zitten doe ik
overigens nog steeds niet, in de afgelopen jaren ben ik twee maal
langdurig op de westelijke Jordaanoever werkzaam geweest als
civiel vredesactivist, in een programma van de Wereldraad van
Kerken, aangeduid als Ecumenical Accompaniment. Ook daarover
verzorg ik op verzoek heel graag een lezing.
Mijn thuisfront bestaat uit Mirjam, al bijna veertig jaar mijn
levenspartner en de moeder van onze vier kinderen, drie prachtige
dochters, Ruth, Channa en Judith, en een zoon André . Ons gezin
bestaat overigens al bijna 25 jaar uit vijf kinderen, want kort na zijn
geboorte kwam onze pleegzoon Michel erbij, die sindsdien volop
deel van ons systeem uitmaakt. Intussen is er ook “aanhang” en dat

heeft erin
geresulteerd dat
onze Channa in
Lyon woont en
onze André in
Kiew. U kunt zich
voorstellen dat ons
gezin dus niet vaak
in complete

samenstelling

bijeen is, maar Kerst 2016 – dat op dit moment van schrijven nog
moet aanbreken – zal dat wel het geval zijn en op 2e Kerstdag vieren
we als nog ook Sinterklaas, een lange en gekoesterde familie-en
gezinstraditie.
Mirjam is oorspronkelijk verpleegkundige en is de laatste jaren
parttime weer in die sector werkzaam bij particuliere zorgvragers met
een PGB. Momenteel doet ze nachtdiensten bij een zelfstandig
wonende jonge vrouw met ernstige lichamelijke beperkingen. Om die
reden, en omdat we nog twee thuiswonende kinderen hebben, wil
Mirjam niet te lang van huis zijn. U zult haar vermoedelijk alleen in
februari korte tijd meemaken.
Kerkelijk gezien ben ik de hokjesgeest nogal ontgroeid in mijn
defensietijd. Ook zult u mij niet op de barricaden vinden om
bepaalde dogma’s met kracht uit te dragen of te handhaven. Ik zoek
liever verbinding dan antithese en mijn lievelingstekst staat in
Prediker: “God is in de hemel, en gij zijt op de aarde. Laten daarom
uw woorden weinige zijn…” Met andere woorden: niet te grote
woorden in de mond nemen over wat we als mens niet weten! En
zeker niet proberen elkaar te imponeren met Godtalk… Ik heb geen
hotline met Boven, ’t is maar dat u het weet…
Ik verheug me op de kennismaking en het verblijf in Alanya. Dit
najaar was ik om dezelfde reden drie maanden aan de Spaanse
Costa Blanca. U begrijpt dat ik nieuwsgierig ben naar
overeenkomsten en verschillen…

Als ik niet aan het werk bent, zult u me regelmatig zien hardlopen in
Alanya. Ik ben een sportliefhebber en het voordeel van hardlopen is
dat het weinig kost en bijna overal gedaan kan worden. Als er meer
liefhebbers van deze bezigheid zijn, sluit ik me graag aan! Wandelen
doe ik trouwens ook graag en in Guardamar maakten we daar een
wekelijkse gewoonte van. Praat trouwens ook fijn, als je zo naast
elkaar onderweg bent…
Als het goed is krijgt u deze ‘Kruispunt’ nog voor de kerst in handen.
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Graag wens ik u mooie en inhoudsrijke dagen toe, vrede en alle
goeds voor u, voor het Turkse volk en voor het verscheurde
buurland.

Henk Fonteyn

P.s. Wilt u meer van me weten, zien of lezen… u vindt me ook op
facebook en ik schrijf op mijn website www.henkfonteyn.nl wekelijks
een blog.

Kerstboom aan de haven van Alanya

www.niga-turkije.nl


