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De HEER is opgestaan 
 
 
 

Pasen is Leven 
 
Pasen is leven    God is nog Dezelfde 
Omdat Jezus Zijn leven gaf  Hij schept ook nu leven 
En niet in de dood bleef   Aan arme zondaars 
Hij stond op uit het graf!   Wil Hij leven geven 
 
Hij heeft de dood overwonnen  Geloof dan in Jezus 
Met Zijn Goddelijke macht   Die opgestane Heer 
Kan ook ons levend maken  Wil nog redden 
Door Zijn Woord van kracht  Kniel dan voor Hem neer 
 
Hij kan licht geven    Want Hij zegt Ik ben 
Ook in de diepste nacht   De weg en De Waarheid 
Hij doet wonderen    Komt dan tot Mij 
Bid en verwacht!    Ik die tot het Leven leid 
 
Pasen wil zeggen    Smeek Hem op Zijn Woord 
Tegen een ieder die het hoort  Zeg het dan maar 
Geloof in Die Levensbron   Ik heb het zelf  
Luister naar Zijn Woord   Uit Uw mond gehoord 
bron onbekend 
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Vanuit de pastorie 
 
                                   GEEN SCHRALE TROOST ! 
 
Alanya was de tweede kerk, die wij in I.P.N.Z.E.-verband mochten 
gaan dienen, om precies te zijn in 2011. Inmiddels ben ik hier bij jullie 
voor de vierde keer. 
U zult opmerken dat het meervoud helaas heeft plaatsgemaakt voor 
enkelvoud. Mijn lieve vrouw is me na meer dan 50 jaar huwelijk in 
november 2017 ontvallen. 
Zoals ik in de uitvaartdienst in onze kerk heb gezegd: “the sweetheart 
of my life”, voor allebei was het destijds “first love”. Zij was 17, ik 19 
toen we ons verloofden voordat ik ging studeren. Tot op de dag van 
vandaag hoor ik niet slechts van de kinderen en kleinkinderen, dat 
mama en oma vreselijk gemist wordt. Er zijn zoveel vrienden, buren 
en gemeenteleden in binnen- en buitenland op diverse plaatsen, die 
het nog altijd hebben over de indruk, die Elly op hen heeft gemaakt. 
Zo mag ik in mijn verdriet dankbaar zijn voor wat ze niet alleen mij, 
maar zovele anderen, gelovig of niet, heeft nagelaten. Ze heeft ook 
van de mensen hier veel gehouden. Daarom was ik blij ondanks wat 
tijdelijk medisch ongerief  de reeds lang geleden gemaakte afspraak 
te kunnen laten doorgaan en aan de diensten in februari te beginnen. 
De reacties telkens weer hebben bevestigd, dat het een goed besluit 
is geweest. Daarom vertrek ik na Palmpasen toch met enige 
weemoed. Ik kan de dienst samen met Frieder Lenger en de Duitse 
gemeente op paasmorgen niet meer meemaken. 
Pasen, waar wij in de lijdensweken met elkaar naar hebben 

toegeleefd, is zonder twijfel het 
hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ik heb de 
opstanding van Jezus wel eens de “luns” 
van het evangelie genoemd. Dat is de spie 
die door een gat gestoken wordt om te 
verhinderen, dat een voorwerp van plaats 
verschuift. Je kunt dat bij voorbeeld goed 
zien bij oude houten wagenwielen, waar 
die pen ervoor zorgt dat het wiel niet van 
de as draait. 

De grote verzetsheld prof. 
Johan v.d. Hulst heeft kort 
voor zijn dood op zeer hoge 
leeftijd nog getuigd, dat 
niets ooit op meer 
overtuigende wijze is 
aangetoond dan de 
verrijzenis van onze Heer. 
En de steen is van het graf 
gerold niet om Hem eruit te 
laten, Hij had er wel dwars 
door gekund, maar om ons 
naar binnen te laten kijken: 
de plaats waar Hij lag, is 
echt leeg en de dood 
werkelijk overwonnen! 
Jammer genoeg hoor je 
tegenwoordig nog wel eens, 
dat het allemaal niet 
werkelijk gebeurd kan zijn, 
maar een “verhaal” is, eigenlijk niet veel meer dan een sprookje. De 
moraal is wel “waar”, maar de geschiedenis “natuurlijk” niet. 
Gelukkig moest ook een moderne theoloog als Karl Barth daar niets 
van hebben. Want als het zogenaamd waar is, maar nooit heeft 
plaatsgevonden, dan is ook onze troost niet echt, maar heel schraal. 
Als ik denk aan mijn eigen hereniging met Elly , met wie ik meer dan 
een halve eeuw lief en leed gedeeld heb, en de eeuwigheid die we 
“met alle heiligen” in de hemel bij de levende God zullen mogen 
doorbrengen, dan kan ik daar enorm naar verlangen, als ook mijn tijd 
eenmaal gekomen zal zijn. 
Dat uitzicht gun ik iedereen van harte! Zo wens ik bij dit afscheid ons 
allen shalom en een waarlijk Vrolijk Pasen. 
 
 Ds. Henk Blankespoor 
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DE GANZENKERK 
 
Er was eens een gemeente van gezellige ganzen, die samen 
woonden op een mooi omheind boerenerf, waar het eten erg goed 
was, waardoor ze eerlijk gezegd, ook wel wat dik waren geworden. 
Ze vlogen allang niet meer en hadden daar ook niet zo’n behoefte aan. 
Het was een hoop soesa en waarom zou je eigenlijk? Op de boerderij 
was alles gemakkelijk voorhanden wat je nodig had………… 
Eens in de week hielden ze kerk en dan kwam de ganzen-dominee 
langs. Die kon geweldig goed preken. Hij had het dan altijd over heel 
vroeger, toen alle ganzen nog vlogen. 
“Hoog in de lucht is onze oorsprong en bestemming”, zei hij dan met 
trillende stem, “heerlijk vrij, kunnen jullie je dat voorstellen? En dan de 
grote trek eens per jaar, als we met z’n allen naar verre oorden vlogen. 
Wat een leven! En wat kan een ware gans daar toch heimwee naar 
hebben. Maar tja, die tijd is nu eenmaal voorbij………” 
Menige gans pinkte een traantje weg van verlangen naar die lang 
vervlogen tijden. Terwijl ze de kerk uit waggelden, snaterden ze naar 
elkaar “Wat een fantastische boodschap had hij  vanmorgen weer, 
onze ganzen-dominee. We zijn toch maar bevoorrecht met zo’n 
schitterende analyse, wijsheid en levenservaring. En dan die 
prachtige woordkeus enz. enz.” 
 
Maar op een zondag, toen ze samen na de dienst knus ganzenkoffie 
slurpten, gebeurde er iets raars. Terwijl zij met z’n allen stonden te 
praten en nagenieten, zagen ze de hele tijd een gans heen en weer 
rennen, alsof hij aan het joggen was, runnen en klapwieken met z’n 
vleugels. Ze kenden hem allemaal heel goed, hij was gewoon één van 
hen, maar altijd wel een wat vreemde vogel geweest, een beetje 
zweverig type. 
Ze durfden natuurlijk niets te zeggen of te vragen, daar waren ze veel 
te beleefd voor. Maar onder elkaar hadden ze het er des te meer over. 
“Wat een drukte en overdreven gedoe, zeg. Zou het een bevlieging 
zijn? Een gans moet wel met beide poten stevig op de grond blijven 
staan!” 
Maar die vreemde snuiter ging dat iedere keer na de kerkdienst doen. 
Hij wilde zeker opvallen, kwam thuis vast aandacht tekort. Hij nam niet 

eens de tijd meer om na 
te praten over de 
magnifieke preken van 
de ganzen-dominee. En 
toen begon hij ook al 
doordeweeks met zijn 
oefeningen, het moest 
niet nog gekker worden. 
Hij viel er gewoon van 
af, het ging niet goed 
met die jongen, hoor. 
Wat een fanatiekeling. 
Soms kwam hij al een 
beetje van de grond, het 
was nog gevaarlijk ook, 
zeg. Onverantwoord. 
Moesten ze niet ingrijpen? 
 
En op een dag is gebeurd waar ze al bang voor waren. Na nota bene 
misschien wel de beste preek ooit van de dominee over hoe fijn het 
wel moet zijn, daar zo hoog in de lucht.  Toen ze hem volkomen terecht 
aan het ophemelen waren, want zo mooi had hij het nog nooit onder 
woorden gebracht, gluurden ze vanuit een ooghoek naar die 
merkwaardige atleet. Ja hoor, hij is weer bezig met zijn vreemde 
capriolen en aan het trainen alsof er niets anders in een ganzenleven 
is.  
Maar vandaag ging het toch net even anders dan ze gewend waren. 
Hij neemt maar een korte aanloop en slaat nu zijn vleugels helemaal 
uit. En los is hij. Warempel, niet te geloven, daar gaat hij, hoger en 
hoger de lucht in. Hun ganzenbekjes vallen open van verbazing. 
Wie langs de boerderij kwam op die dag, hoorde toen één grote diepe 
zucht……… 
 
Naar Kierkegaard, Lukas 11:28 
Uit de preek over ”Hinneni” op 24 maart j.l. 
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Van onze adviseur 
 

Apart. 
 
Soms ben je reuze blij met een nieuwe aankoop. En als je bezoek 
krijgt kan het gebeuren dat je die met gepaste, maar uiteraard 
ingehouden trots laat zien met de vraag: wat vind je ervan? 
 
Natuurlijk hoop je dan op een lofprijzing, maar soms zegt iemand 
alleen maar: apart! 
Niet het woord waarop je hoopte, want het kan van alles betekenen. 
Heel bijzonder, waarmee de kernbetekenis is weergegeven. Maar 
meer dan eens is het een sympathiek en beleefd bedoelde poging 
om niet eerlijk te zeggen dat je het ding gewoon lelijk vindt. 
 
Wat vind je ervan?....apart! 
 
Nu is er in de Bijbel een woord, dat in het Nederlands ook adequaat 
met het begrip “apart” kan worden weergegeven. Wij kennen de 
plechtige term heilig. Maar dan weet je nog niet zoveel. Apart is een 
betere term en dan vooral in het kader van bijzonder. Een voorbeeld 
dan maar .Er zijn zes “gewone” dagen , maar dan komt de zevende 
en die is volgens de Bijbel bijzonder, apart.  Heilig, zeggen we dan 
liturgisch correct. 
 
Ik moest eraan denken, toen ik de liturgische kalender van de 
komende weken bekeek, ook de Spaanse versie ervan. De laatste 
week voor Pasen heeft bij ons verschillende namen, de stille week, 

de goede week… Hier 
spreken ze van de 
Semana Santa, de heilige 
week. 
 
De meest bijzondere, 
aparte week, zou je vrij, 
maar ook heel goed 

kunnen vertalen. Ik moet zeggen: ik vind dat een mooie benaming. 
Want het “anders dan alle andere dagen ervan” komt goed uit de 
verf. 
Het laat ook alle ruimte voor de donkere kanten die deze week ooit 
zo heftig heeft gekend. Stil was die week van Jezus’ lijden en 
sterven allerminst en als je hem alleen maar goed noemt poets je het 
kwaad weg, dat Jezus en dus God werd aangedaan. Nee, dat woord 
apart” is zo gek nog niet. 
 

 
 

Wel apart, dat ik op het idee van dit stukkie kwam door de aanschaf 
van iets, wat ik zelf mooi vond, maar een ander aanduidde als 
apart…. 
 
Kortom: een heel bijzondere Paastijd toegewenst. Een opgewekt 
feest na een week, die hier zeer indringend en met veel vertoon 
wordt gevierd en beleefd, de Semana Santa.  

Ko Brevet, 
Adviseur NIGA 

 
Van de penningmeester 

Ook het afgelopen jaar werden wij als Niga regelmatig verblijdt met 
giften.Wij zijn daar enorm dankbaar voor, het helpt ons om ons werk 
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hier in Alanya te kunnen doen. Alleen verzoeken wij u om uw email 
adres te vermelden zodat wij weten wie wij moeten bedanken. 
 
OUDEREN NIET WAARDELOOS MAAR EEN GOUDMIJN 
(zo kun je er ook naar kijken…………………….) 
 
 
Wij hebben zilver in onze haren 
En goud in onze tanden. 
Gas in onze darmen 
En stenen in onze nieren. 
Lood in onze schoenen 
En kalk aan onze nagels. 
Staal in onze heupen 
En soms plastic in onze knieën. 
Vol met dure medicijnen 
Lijken wij wel goudmijnen. 
Een land met zoveel mineralen 
Zou het jaar 3000 wel halen. 
 
Daarom gaan we fier door het leven. 
Nemen kritiek op als een spons. 
Want met bovenstaande rijkdom 
Drijft de economie op ons! 
bron onbekend 

 

 

“Van Pasen naar Pinksteren”  
(niet om te lachen maar over na te denken, misschien wel als je naar 
huis gaat, naar de eigen kerk) 

 
IN MEMORIAM I.ANDERS 

 
Verdrietig maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft mogen 
betekenen, ontvingen wij het bericht van het overlijden na een lang en 
lijdzaam leven van onze zeer gewaardeerde collega Iemand Anders. 
Iemand was één van de meest waardevolle leden en absoluut de 
ijverigste medewerker van onze gemeenschap. Hij laat een lege 
plaats achter die moeilijk op te vullen zal zijn. Iemand Anders heeft 
jarenlang veel meer voor onze organisatie gedaan dan men normaal 
gesproken van een mens kan verwachten. We geven slechts enkele 
voorbeelden: 
Als er iets gedaan moest worden of wanneer er hulp gevraagd werd, 
hoorde men vaak eenstemmig: ”Laat Iemand Anders het toch doen”. 
En vroegen wij aan een collega om een taak op zich te nemen, dan 
kwam dikwijls het antwoord: ”Dat kan Iemand Anders veel beter dan 
ik”. Of ook wel: ”Daar heeft Iemand Anders veel meer verstand van”. 
Wat ongetwijfeld ook zo was. 
Iemand Anders was beslist een heel bijzonder mens, eigenlijk mogen 
wij toch wel zeggen, nu hij er niet meer is: een “wondermens”. 
Maar de waarheid gebiedt vast te stellen, dat één persoon nu eenmaal 
niet alles kan (blijven)  doen, ook Iemand Anders niet. 
Nu wij teveel van hem gevergd hebben en hij er helaas niet meer is, 
zullen we of we het leuk vinden of niet veel meer zelf moeten 
doen………….  
Daarbij probeert onze gemeenschap  er alles aan te doen om de 
leegte die Iemand Anders achter laat, op te vullen. Recentelijk is er 
dan ook een wervingscampagne van start gegaan. Wij zijn dankbaar 
dat deze actie boven onze verwachtingen uit,  succesvol heeft geleid 
tot de aanstelling van onze nieuwe collega: “ALLEMAAL SAMEN”. 
Wij wensen haar veel succes en hopen nog lang van haar inzet te 
mogen genieten. 
bron onbekend 
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Van een gemeentelid 
De pastor overvalt me met de vraag of ik een stukje wil schrijven voor 
het kerkblad. Liefst zou ik ‘nee’ zeggen maar dat is de eerste reactie. 
Ik ben geen journalist en heb geen ervaring met schrijven. En het stuk 
zal toch door anderen gelezen worden dus wat schrijf je dan op? Het 
gaat om geloof, om de beleving daarvan en je kunnen ontplooien op 
een manier dat je je thuis voelt. Dus om emotie en gevoel. En het is 
best lastig om dat goed op schrift te zetten.  

Ik kom al vele jaren in Turkije en heb veel van het mooie land gezien. 
Meestal een rondreis en dan lukte het vaak om naar de Nieuw 
Apostolische Kerk te gaan. De kerk waarmee ik ben opgevoed en die 
voor mij als ‘thuis’ voelt. Er zijn meerdere gemeenschappen te vinden 
in Turkije, onder andere in Istanboel, Hatay en Antalya. In al deze 

gemeenschappen van de 
Nieuw Apostolische Kerk 
vond ik wat ik gewend was: 
veel zingen, een 

saamhorigheidsgevoel, 
samen geloven. Hoewel de 
gesproken taal in deze 
gemeenschappen natuurlijk 
Turks was voelde het altijd 
goed, ik ken de gebruiken 
en de rituelen, de liederen 
enz. Zoals een voorganger 
ooit zei: Het is in de Nieuw 
Apostolische kerk 
gemeenschappen overal 
hetzelfde en toch overal 
anders.  

Maar ditmaal bezochten mijn man en ik Turkije op een andere manier: 
geen rondreis maar verblijven in 1 plaats, Alanya, om te onderzoeken 
of we ons hier prettig voelen. Prettig genoeg om langere tijd, met name 
in de winter, door te brengen. Daarbij is geloof heel belangrijk. We 
hebben voor Alanya gekozen vanwege het betere klimaat in de winter 
(al was dat een flinke tegenvaller dit jaar). Helaas betekende dat, dat 
de dichtstbijzijnde Nieuw Apostolische Kerk ca. 2 uur rijden zou zijn. 
Dat is toch wat ver voor een uurtje kerkdienst.  

Gods wegen zijn echter ondoorgrondelijk: via kennissen die we eerder 
hebben opgedaan kwamen we in contact met een lid van de NIGA. Bij 
een kopje koffie  en een leuk gesprek kwamen we erachter dat zijn 
tante mijn oma is! Hij bleek dus de neef van mijn vader. Hoe klein is 
de wereld toch. Hij vertelde enthousiast over zijn geloofsleven en de 
mogelijkheid om zijn geloof ook te belijden bij de NIGA. Dat heeft ons 
over de streep getrokken en zo zijn we op een zondagochtend in 
januari lopend onderweg gegaan naar de NIGA. Gelukkig niet zo’n 
lange tocht als de Emmaüsgangers hebben gelopen, wij waren er al 
met 20 min. Aldaar werden we hartelijk verwelkomd, zowel door ons 
familielid als door de overige leden die aanwezig waren. Het was 
direct: ‘kom erbij’, geen afstand of kloof. Het feit dat er veel gezongen 
wordt spreekt mij bijzonder aan omdat ik nu eenmaal graag zing. Het 
is een kleine gemeenschap en hecht. Aanvankelijk had ik daarom het 
gevoel dat ik me beter wat op de achtergrond kon houden, het is niet 
beleeft direct ergens midden in te springen en je ergens mee  te 
bemoeien. Maar toen er eenstemmig gezongen werd bij het orgel kon 
ik het niet laten: zingen is één van mijn passies dus ik ben er toch 
maar brutaal bij gaan staan en zo zijn we samen tweestemmig 
geëindigd. Heerlijk om zo een dienst af te sluiten, zo ben ik het 
gewend.  

We hoorden er direct bij, aansluitend aan de kerkdienst mee om te 
brunchen en bij te praten, zo werden we ook uitgenodigd om mee te 
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wandelen, koffie drinken enz. Mijn man werd ook ingeschakeld, een 
Bijbeltekst voorlezen vond hij moeilijk en hij heeft zich er dan ook eerst 
goed in verdiept. Maar dit geeft wel het gevoel dat je onderdeel 
uitmaakt van de NIGA gemeenschap, dat je gezien wordt en erbij 
hoort. Ook het feit dat het een oecumenische gemeente is, dat een 
ieder iets terug kan vinden van zijn basis(religie) maar waarbij toch 
alle religies zonder oordeel naar elkaar  samen komen, voelt als een 
warm bad. Toen mijn man terug moest naar Nederland was ik een 
tijdje  alleen in Alanya, maar inmiddels voelde ik me al zo thuis, mede 
door de contacten enz. via de NIGA, dat ik een hele fijne tijd in Alanya 
heb gehad. Ook mijn moeder, die nog een weekje gekomen is, heeft 
genoten van de diensten, het zingen en het fijne gevoel samen je 
geloof te delen.  

Dus ja, de vraag of ik een stukje wil schrijven is eigenlijk geen vraag. 
Als je meedoet in deze gemeente doe je ook echt mee, dus dat 
betekent een actieve rol tijdens de kerkdiensten en blijkbaar ook bij 
het schrijven van het kerkblad. En dat is meteen het leuke, omdat je 
direct actief betrokken wordt voel je je thuis, te midden van 
(aanvankelijk) vreemden die inmiddels vrienden zijn geworden. 

Dagmar de Bruijn 
 

 
 

Het Bestuur IPNZE wenst u een Gezegend Paasfeest 
Groen ontluikt de aarde 
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan, 
Nu de zon de zaden roept om op te staan. 
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot. 
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 
Zaad van God, verloren in de harde steen En ons hart. In doornen 
vruchteloos alleen- Heen is de nacht, de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 
Lied 625 uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 

www.niga-turkije.nl 


