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Pinksteren

Een Pinksterlied.

De Geest van God waait als een wind

op vleugels van de vrede,

als adem die ons leven doet,

deelt ons een onrust mede

die soms als storm durft op te staan,

geweld en kwaad durft tegengaan,

een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,

als vlammen felbewogen,

verterend wat aan onrecht leeft,

een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in onze nacht,

een wenkend licht dat op ons wacht,

een warmt’ in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,

stuwt voort met zachte krachten,

een wijze moeder die ons hoedt,

een bron van goede machten.

Zij geeft ons moed om door te gaan,

doet mensen weer elkaar verstaan,

omgeeft ons als een mantel.

Marijke de Bruijne.
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Meditatie dienstdoende predikant

Hoe Zwarte Piet Pinksteren viert.

We zijn in de loop der tijden heel wat dingen en inzichten rijker geworden,
maar ook kwijt geraakt. Zo gaat dat nu eenmaal en daar hoef je niet
meteen een drama van te maken.

Neem nou de grote feesten die de kerk viert, in deze dagen het
Pinksterfeest. Als je helemaal teruggaat naar de bron dan kom je niet in
een kerk, maar op de akker van een boer terecht. Ooit werden in het oude

Israël oogstfeesten, een soort dankdagen
voor het gewas. Met name als het ging om de
eerste levensbehoeften: gerst en tarwe. Zo
ontstond bij het binnenhalen van de eerste
gersteschoven een feest, waarbij de boer met
een van die schoven naar de tempel ging,
ermee naar alle vier windstreken zwaaide ten
teken dat de eerste oogst een feit was, dat de
mensen dankbaar mocht stemmen. Daarbij
vergat die beste boer niet God als gever van
al dat goede, maar ook nodige te zien.

Dit feest groeide uit tot het Pesachfeest, waar later ons paasfeest min of
meer uit is voortgekomen.*** Een aantal weken later was de tarwe rijp en
opnieuw toog de boer naar de tempel, nu met twee prachtige broden en

natuurlijk deelden velen in de
feestvreugde.

Eeuwen later werd het element van de
tarwe opgevolgd door de gave van de
Thora met als kern de tien Woorden die
Mozes voorhield aan het volk.

Nog weer vele eeuwen later kwam hier het Pinksterfeest uit voort.

De directe relatie met het binnenhalen van graan is verdwenen. Het enige
wat er nog een beetje aan doet denken (maar dan moet je er wel intens
over willen nadenken) is de tijd waarin Pasen en Pinksteren worden
gevierd. Dan moet je natuurlijk niet aan Nederlandse oogsttijden denken
maar aan die uit het veel warmere Midden Oosten.

Het Pinksterfeest heeft te maken met lucht, met wind, meer nog met adem.

We komen bij een Hebreeuws begrip terecht, ruach, wat adem, wind en
geest kan betekenen. Die ruach komen we al heel vroeg in de Bijbel tegen,
namelijk in het tweede vers van Genesis 1. Daar zweeft de Geest van God
over de wateren en broedt er van alles uit. Wat dan wel? Dat wordt meteen
daarna verteld in het loflied op de Schepping. Die Geest komt telkens aan
de orde, op diverse momenten en in even diverse gedaanten. Als eeuwen
later het verhaal van Jezus de wereld ingaat als het verhaal van een
Levende is diezelfde Geest ook weer van de partij. Het beeld is dat van
een duif, de betekenis houdt een enorme, maar ook vooral genadige
levenskracht in, die mensen vervult met
energie, moed en hoop. Maar ook met de wil
om na vele nachten van strijd en zorgen op te
staan als mensen, die elkaar willen steunen,
helpen en waar mogelijk stimuleren. Heel
bijzonder is het verhaal dat erover gaat, het
Pinksterverhaal, indrukwekkend verteld door
de evangelist Lukas.

Hij richt zich vooral op en tot de jonge
gemeente die zich rondom de gestalte van Jezus heeft gevormd en die met
diens verhaal door de wereld wil gaan.

De kerk heeft met name de Geest een hoofdrol gegeven door te spreken
van de Heilige Geest en de uitstorting ervan. En daarmee is aan een
oeroud oogstfeest opnieuw een dimensie toegevoegd, die dat feest tot op
de huidige dag vervult.
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Zo is een oeroud oogstfeest geëvolueerd tot wat het nu is. Er zijn
elementen uit weggevallen, maar er zijn ook dingen voor in de plaats
gekomen, er zijn relaties weggevallen en nieuwe hebben zich aangediend.
Zo gaat dat nu eenmaal en daar is niks mis mee.

Wellicht gaat hetzelfde gelden voor een volks vermaak, waar ik in de titel
een beetje ondeugend naar verwees. Verder ga ik daar nu niet over
zeuren, dat doen anderen al. Maar dat feesten pas echt tegen de tanden

van alle tijden bestand zijn als
mensen de elementen durven
laten mee bewegen, daar ben
ik van overtuigd.

Dus…., nou ja, eerst maar
eens even goed vol zien te
worden van die ene Geest,

Die ooit bewoog, omdat de
Beweger bewogen was om
menselijk geluk en een
toekomst, die dat geluk
telkens binnen bereik zou
kunnen brengen. Moge het
Pinksterfeest ons voeden met
diezelfde Geest, die ons tot
bewogen mensen maakt,
bezorgd om al wat leeft en
zoekend naar wegen van
geluk en vrede. Bezorgd ook

over alles wat en al wie dat leven bedreigt. Zoals het klimaat, dat bedreigd
wordt en de hebzucht die het ene deel van de mensheid opzadelt met
overvoeding en tomeloze inhaligheid, terwijl een ander deel van diezelfde
mensheid omkomt van honger en wordt ondergedompeld in een
uitzichtloze armoede. En wat te denken van de dieren, de planten en alles
wat wij zo graag benoemen tot prachtige natuur. Wie dankzij Pinksteren vol

wil worden van de Geest kan niet wegkijken, zwijgen of kritiekloos
meedoen.

Misschien moeten we daarbij wel iets loslaten omdat een andere zaak of
kijk op de zaak onze aandacht verdient. Als dat tot een beter verstaan van
elkaar leidt en zo een weg baant kan naar meer vrede en heel wording van
de Schepping, dan moet dat ook vooral gebeuren. Zolang we het vieren en
het danken maar niet vergeten, waardoor we de Gever van alle leven,
levensadem en levenskansen de eer geven die Hem toekomt.

Ko Brevet.

***Natuurlijk is er sprake van twee tradities, die hier meespelen. De Joodse
en later de Christelijke en die kun je niet door elkaar husselen. Ik laat die
thematiek verder buiten beschouwing, anders wordt het een ingewikkeld
theologisch gedoe. Mooi misschien, maar hier niet nodig en al evenmin
nuttig, lijkt me.

Uit de Pastorie

Hier een indruk van mijn verblijf in Alanya, Even vooraf: Wij hebben er zin
in! We bereiden ons in Deventer voor. We zijn Ko en Lenie, Wij wonen nog
maar zeer kort in Deventer, dus het wordt puzzelen of we iemand kunnen
vinden voor onze tuin met gras en wat toezicht op ons huis. Gelukkig
hebben we schatten van buren, die het geen enkel probleem vinden om af
en toe wat te veranderen in de verlichting en zonwering! Het controleren
van post en het maaien van gras, dat is al een hele opluchting. Die leuke
buren!

We zijn warm
en hartelijk
ontvangen in
Alanya. En als
van ouds is er
een prettige
sfeer en
leefklimaat
hier. We
hebben leuke
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ontmoetingen, boeiende gesprekken en de nodige uitstapjes. Kortom niks
te mopperen!

17 mei waren we uitgenodigd voor het vieren van de nationale feestdag
van de Noren. De enige tegenprestatie die verlangd werd, is dat Ko als
organist moest fungeren tijdens de viering van de Noorse kerk. Nou ja, dat
is geen straf! Het was een prachtige viering. We hadden ook nog een paar
kerkdiensten met de Duitse kerk, Het is erg fijn om met veel mensen de
kerkdienst samen te vieren.

We zijn gelukkig zover wij weten gezond van lijf en leden, dus het is
heerlijk om met de wandelclub mee te gaan. Soms wat stijf en stramme

spieren,
wat

misselijk
van een
stijgend en

draaiend
busje maar
daar zijn

gelukkig
pillen voor!

Soms
spreken

we Turkse
mensen

zoals onze
vriend in

de haven die ons altijd uitnodigt om mee te varen, bijna voor niets! Hij heeft
in Nederland gewoond en is weer teruggekeerd naar zijn moederland. Hij
vertelde ons dat ze nu coöperatief zijn begonnen. Met z’n allen samen
zodat ze allemaal wat verdienen. Een goed plan lijkt me! En ze zijn heel blij
met de Nederlanders die komen.

Verder lezen we veel, volgen het Nederlandse nieuws en kijken we of het
Weer goed wordt, heel belangrijk voor Nederlanders. En er moet ook nog
gepoetst worden en gekookt.

Drie keer is de stroom uitgevallen, valt dus reuze mee! Er is een monteur
geweest voor de TV en het gas was op! De wifi stopt er een paar keer per
dag mee, dat zijn zowat dingen die we niet meer gewend zijn. Maar voor
de rest gaat alles goed.

Ik wil eindigen met een limerick die we een keer in het overdracht schrift
geschreven hebben. Met een mooi woord “Huishoudelijke zaken pastorie”

De pastorie staat weer te stralen
want anders loopt Lenie te balen
dus schrobde ze hier
en veegde ze daar,
en niemand hoeft iets te betalen

Wij houden traditie in stand
en nemen de poetsdoek ter hand
niet bang van veel werk
graag gedaan voor de kerk
nieuwe dominee: tevreden klant!

Een warme groet, dat kan ook niet anders
van Lenie Brevet

Uit de kerngroep
Voor het eerst komen we voor onze jaarvergadering waar leden maar ook
donateurs welkom zijn bijeen in Sjömannkirken dit omdat de Finnen die
normaal na ons een dienst hebben al met zomerreces zijn. We zijn met 11
personen. Ko vertelt iets over Exodus 18 en dat gaat, Ko kennende,
uiteraard gepaard met duidelijke uitleg. Hierna opent hij de vergadering. Er
is een enquête samengesteld die nog door leden, donateurs en bezoekers
ingevuld kan worden. Ernst wil graag voor eind juni de ingevulde
exemplaren terug. Aan alle ons bekende e-mailadressen wordt deze
enquête gestuurd.
Er moeten nog wat stukjes worden geschreven o.a. over een doe ochtend
samen met de Duitse kerk naar de Europese begraafplaats in Alanya.
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Ernst licht de financiën
toe. Begin 2016 was de
koers van de lira 3,18
en aan het eind van het
jaar 3,71 ten opzichte
van 1 euro. Ernst meldt
tevens dat de collecte
inkomsten duidelijk
achterwege zijn
gebleven bij het jaar
2015. We hopen dat
deze situatie in de loop
van 2017 ten goede
keert voor de Niga.
Zeer verguld zijn we
met de regelmatige
inkomsten van de
familie Schuiling, zij
verkopen nog steeds
kaarten voor de Niga.
De laatste tijd hebben
we predikanten die
orgel kunnen spelen en
bespaart kosten voor
een organist.
Ernst meldt dat we zeer

verguld zijn met een ondersteunende gift van de IPNZE van € 1000, -
Naar aanleiding van de cijfers kunnen Allaetin en Bert concluderen dat de
cijfers gecontroleerd zijn en in orde zijn bevonden. Hierna volgt een
applaus voor Ernst in verband met al zijn werk wat hij voor de Niga doet.
Hierna volgt de rondvraag en daarna besluit Ko deze officiële maar wel
informele vergadering om 12 uur.
Hein van der Kamp.

Afscheid Henk Brons van de kerngroep
Sinds 2012 droeg Henk dapper en accuraat zijn steentje bij in de
kerngroep. Met een scherp oog voor detail en met aandacht voor vele
aspecten, die menig vraagstuk en agendapunt nu eenmaal heeft. Vorig jaar
kreeg hij met een fikse lichamelijke terugslag te maken, waar hij gelukkig
bij nader inzien wonderlijk goed van is hersteld. Voor Henk is nu wel het

moment gekomen om afscheid van de kerngroep te nemen en dat willen
we in stijl doen met een etentje op een mooie plek, de Perle Camping bij
Kargicak. Henk en Emmy gaan zich voor “buitengaatse” verblijven
oriënteren op Zuid Europese streken (Spanje), wat hopelijk niet betekent
dat we hen niet meer in het ook voor hen zo vertrouwd geworden Alanya
en omgeving zullen zien. Kortom: bedankt voor je inzet, alle goeds en
hopelijk tot ziens. Samen met Emmy wensen we je een mooie tijd toe,
waar dan ook.
Namens de kerngroep,
Ko Brevet, adviseur.

Van onze Adviseur
Even iets over een wonderlijke afkorting met een zinvolle inhoud: IPNZE.
Dat is de afkorting van: interkerkelijke pastorale zorg aan Nederlanders in
Zuid Europa. Het is een organisatie die gekozen heeft voor de vorm van
een stichting.
Belangrijkste doelstelling is het ondersteunen en instandhouding van
pastorale zorg aan Nederlanders die wonen of tijdelijk verblijven in landen
van Zuid Europa en Turkije.
In de praktijk komt het neer op het ondersteunen van kerkelijke gemeenten
en dat gebeurt op heel wat manieren. Zo helpen we bij de
predikantenvoorziening, het onderhouden van contacten met de diverse
kerkelijke gemeenten en ook het bevorderen van onderlinge contacten.
Uitwisseling van gegevens, publicaties zoals kerkbladen, het geven van
adviezen en waar
nodig financiële
steun maken deel
uit van de
activiteiten. De
kerkelijke
gemeenten die
met de IPNZE
verbonden zijn
behouden hun
zelfstandigheid. Er
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is dus sprake van een ondersteunende
en adviserende organisatie en dat blijkt
tot nu toe heel nuttig te zijn. Op de
website kunt u zelf veel meer zien en
ontdekken. Vooral eens naar kijken en
kijken waar mogelijkheden liggen om in
samenspraak met de IPNZE de eigen
gemeente te versterken en ook te
stimuleren. Ondergetekende hoopt in
september a.s. de voorzittershamer
over te nemen van Alfred Bronswijk.
Ko Brevet, adviseur NIGA

Kerk in Benidorm Casa del Bos 2

Begraafplaats Schoonmaken

Alanya 25 mei 2017.
Aan het werk op de begraafplaats
voor buitenlanders in Alanya.
Op verzoek van onze Duitse
zustergemeente zijn wij van de NIGA
met een aantal Nederlandse en
Duitse vrijwilligers naar de
begraafplaats gegaan om de graven
te verzorgen.
Hier op de begraafplaats in Alanya
(bij het Lunapark) liggen ongeveer
200 buitenlandse graven die van tijd
tot tijd verzorging nodig hebben.
Om 9 uur ’s morgens hebben wij ons
verzameld bij de Duitse gemeente.
We zijn met een aantal auto’s, met
alle vrijwilligers naar de
begraafplaats vertrokken. Daar

aangekomen zijn we na een aantal
instructies aan het werk gegaan. Voor
gereedschap, handschoenen en
voldoende water was goed door Ushi
(Duitse) gezorgd. We zijn samen
ongeveer 3 uur bezig geweest.
De sfeer onderling was heel goed
samen en er werd hard gewerkt! De
een scheurde zelfs uit zijn broek en de
ander uit zijn overhemd! Ja, zelfs hier
op de begraafplaats werd volop
gelachen en grappen gemaakt!
We hebben ook na lang zoeken nog
het graf van een Nederlander, Jan
Korstanje, gevonden op een ander
gedeelte. Dit graf was overwoekerd en
we hebben het helemaal
gefatsoeneerd.
We hebben ook nog een heerlijke lunch gehad, samen. Er was voor
alles gezorgd, broodjes, fruit, koffie, thee enz. en zelfs heerlijke
bonbons.
Daarna zijn we teruggegaan naar Alanya met een heel positief
gevoel! Alles bij elkaar echt de moeite waard om samen zo bezig te
zijn voor anderen! Volgende keer samen met u?

Bert Smits.

www.niga-turkije.nl


