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Meditatie dienstdoende predikant

BIJ U TE GAST

Sinds mijn interesse voor de Eerste Wereldoorlog leg ik steeds vaker actuele
ontwikkelingen naast die van toen, zoals vluchtelingen en onze gastvrijheid.
U krijgt een soort bloemlezing voorgeschoteld, ter herkenning en bezinning.

2016
Vluchtelingen brengen veel op gang in de wereld. Bij voorbeeld: in de
zomer van 2016 gaf Israël bij Quneitra alle mogelijke hulp aan zo’n 200.000
mensen. Zij zijn op de vlucht geslagen tussen Syrië en de Golan hoogvlakte.
Buurland Jordanië herbergt inmiddels 2.771.502 mensen die van huis en
haard verdreven zijn. In juli 2016 telt Nederland 44.731 vluchtelingen.
Momenteel worden er ongeveer drie miljoen vluchtelingen toegelaten in
Turkije.

1916
Vanaf de hete zomer in augustus 1914 -Nederland heeft dan 6 miljoen
inwoners, komen 1.000.000 vluchtelingen uit België ons land binnen. Zij
worden redelijk verspreid over het hele land opgevangen. Hulp komt
spontaan en snel op gang. Opvang gebeurt soms bij mensen thuis, als
particulier initiatief. Menige diaconie komt in actie. Maar de overheid
neemt deze hulp steeds meer over o.a. om hygiëne onder controle te
krijgen. Alle zorg en aandacht in het land kan niet voorkomen dat er
spanningen zijn, die hoog oplopen, bij de vluchtelingen onderling en ook
bij de plaatselijke bevolking. Dat heeft te maken met (gebrek aan) werk en
met cultuurverschillen. De vrolijke Belgen zwemmen in de Zuiderzee,
drinken graag, zijn nogal eens
luidruchtig en eten zelf gevangen
kikkers. Onder de Nederlandse
bevolking neemt de gastvrijheid
af naarmate eten en drinken
steeds schaarser worden voor
iedereen.
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Vluchtelingenstroom
De stroom vluchtelingen neemt in de zeer koude
winter van 1914/1915 af. De bevolking wordt, als
het even kan, terug gestuurd naar België. Er is
behoefte aan ambtenaren en ander kader. Die
moeten terug komen en in België blijven.
Daarom plaatsen de Duitsers langs de hele
Belgisch/Nederlandse grens prikkeldraad en zodoende vluchtelingen onder
stroom. Dat doet denken aan de hekken anno 2016 in Oost Europa.

Militairen
Het plaatsje Hulst wordt in 1914 overspoeld door gestrande Belgische
soldaten. In totaal zouden er 35.000 komen. Zij worden behandeld volgens
internationale overeenkomsten en hebben het meestal wel goed. Ná de
oorlog vlucht iedere soldaat naar zijn eigen vaderland, waar hij als
vreemde vluchteling niet zondermeer gastvrij ontvangen zal worden.

Biertje?
Even een close up aan het Vlaamse front: de
abdij van Westvleteren staat anno 2016 bekend
om een overheerlijk bier. Er is een wachtlijst voor
bestellingen! In de Grote Oorlog stijgt  de
productie tot 700 flessen per dag dankzij de
tienduizenden soldaten in deze ‘bezopen’ oorlog.
De broeders zien nochtans kans om honderden
vluchtelingen te herbergen. Kinderen uit het
gebombardeerde Ieper krijgen een
voorkeursbehandeling.

Verrijking
Wanneer verschillende culturen elkaar ontmoeten, dan wordt iedereen
daar beter van als mens. Dat is in 1916 zo, als vluchtelingen hun
schilderkunst tonen, hun muziek laten horen, toneel en dans brengen. Dat

is in 2016 zo, als wij contact maken met Turkse mensen. Een ander actueel
voorbeeld komt uit Houten:

Allah wil geen oorlog
Een aantal Syrische meisjes krijgen les in Nederlandse taal. De dagen van
de week en de maanden komen ter sprake. Op zeker moment  brengt  de
lerares Mars ter sprake, de god van de oorlog. Waarop één van de meisjes
verontwaardigd uitroept: ‘Dat kan niet: een god van de oorlog! Allah wil
geen oorlog.’

Turkije
Turkije is omringd door landen waar chaos heerst en angst. Ook christenen
slaan op de vlucht en zoeken hun toevlucht o.a. in Turkije. Het is een
gastvrijheid die mede beïnvloed wordt door de ligging van het land tussen
Europa en het Midden Oosten in. Zo was het Ottomaanse Rijk (19e eeuw)
ooit één van de grote beschavingen in de wereldgeschiedenis, van muziek
tot badhuis, van smaakvol eten tot sierlijke kunst, van goede kleren tot
belegen wijnen. Niet-moslims konden er goed leven en bekleedden soms
belangrijke functies, christenen en Joden.

Gastvrijheid
Kijk even aandachtig naar de icoon.
Die is als een venster dat uitzicht
biedt op gastvrijheid, zoals Abraham
die biedt aan een paar vreemde
mannen. Het verhaal staat in Genesis
18. De schrijver van de brief aan de
Hebreeën refereert er aan in
hoofdstuk 13:2. In beide situaties
gaat het weliswaar niet om
vluchtelingen, maar wel  om mensen
die als vreemdeling een test zijn op
gastvrijheid.
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Bijbel
Er staan in de Bijbel een
heleboel passages, die gaan
over vreemdelingen,
vluchtelingen en gastvrijheid, bij
voorbeeld: Exodus 23:9,
Mattheus2:14 en 1 Petrus 2:11.

- ‘Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het
voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn
geweest in Egypte.’ (Exodus 23:9)

- Volgens de evangelist Matteüs wordt Jezus kort na zijn geboorte
een vluchteling.

- ‘…U bent als vreemdelingen die ver van huis zijn…’ ( I Petrus2:11).
De oorspronkelijke lezers van deze brief zijn christenen in Klein-
Azië, dat is het huidige Turkije. Zij hebben het niet gemakkelijk
omdat ze ‘vreemdeling’ zijn. Dat betekent in eerste instantie: ze zijn
burger van het Koninkrijk van God. Dáár ligt hun identiteit.

Te gast
De woorden uit Psalm 39 blijven actueel:
’Een vreemdeling ben ik, bij U te gast.’ Dat is een mooi beeld: wij zijn hier

op aarde te gast. Wij zijn niet de eigenaar; dat is God. Wij genieten zijn
gastvrijheid. Wij hebben de vrijheid maar dan wél als gast. Die gedachte
relativeert alles wat we hebben en wat we zijn.

Erik Schuddebeurs

Uit de Pastorie
Wilma en ik zijn hier nu
voor een tweede keer in
de pastorie van de

Nederlandse interkerkelijke gemeente Alanya. Het valt ons op dat we ons
al gauw weer helemaal thuis voelen, in dit huis, de pastorie en vooral bij de
mensen. Sommigen kennen we van de eerste periode hier in 2014/2015.
Anderen ontmoeten we in 2016, in de tijd van 2 september tot 14
november. Zodoende leren we de gemeente beter kennen. Dat vindt
plaats rond een eredienst, of bij een bezoek aan huis, en tijdens de
wandelingen.
Tussen de bedrijven door hebben we deel genomen aan een trip van drie
dagen naar Cappadocië, per touringcar. Bijzonder natuurschoon! Goede
gids.

Iets anders: we hebben de deur van de pastorie open gezet voor een
nagesprek na een themadienst over vergeving. Het is een gesprek
geworden, waarin we leerden van elkaar. Dat doet ieder persoonlijk
deugd. En, de gemeente ontvangt op deze manier een vleugje bezieling.
Dat is altijd goed; want dat verhoogt het gevoel van betrokkenheid, van er
bij horen en er toe doen. De gemeente heeft zulke momenten nodig, nu en
in de toekomst. Bidden wij de coördinator en de kerngroep creativiteit toe
voor de activiteiten in 2017 en voor daarna. Graag tot ziens op het
jubileum, hier of daar!

Erik Schuddebeurs
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DE DRAAD WEER OPPAKKEN

‘We gaan de draad weer oppakken.’ Dat is zo’n gezegde wanneer we
ergens weer aan beginnen, bij voorbeeld aan een nieuw seizoen als
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Alanya. Op het ‘programma’ staan
zaken als: de zondagse eredienst; het brengen van schoenen naar kinderen
in het achterland van Alanya;  aandacht op de begraafplaats voor hen die
gestorven zijn ; de vieringen rond Kerst, Pasen en Pinksteren, samen met
de Duitse gemeente, aanwezig zijn aan de voet van ‘de’ toren bij de markt
op tweede kerstdag; en wie weet wat we –zogezegd, verder nog over hoop
halen!

Tikwa
‘Draad’ betekent in het Hebreeuws ‘tikwa’. Maar ‘tikwa’ heeft nog een
andere betekenis: hoop.

De uitdrukking ‘De draad oppakken’ krijgt zó een
diepere betekenis. Er wil niet alleen gezegd worden
dat we weer ergens aan beginnen. Er schuilt dan óók
de diepere gedachte in dat we er aan beginnen met
de moed van de hoop. Aardig om te vermelden: het
Israëlische volkslied draagt de naam ‘ha tikwa’, de
hoop.

Rom.15: 13
De apostel Paulus verwoordt zijn beste wensen aan de gemeente in Rome
zó: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen
met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht
van de heilige Geest.’ De woorden nodigen ons uit om nu eens niet te
zeggen: op hoop van zegen. Laten we daar nu eens van maken: wij zijn
gezegend met hoop. Dat zou wel heel erg mooi kunnen klinken –te mooi
om waar te zijn. Maar het is eerder te wáár om mooi te zijn. Iemand, die
dat uit ervaring geweten heeft, is de Tsjechische dichter en de latere
president Vaclav Havel.

Kwaliteit van de ziel
Havel heeft wijze woorden gesproken
over de hoop. Hij heeft ze gelukkig ook
opgeschreven: ‘Diep in ons dragen wij
hoop; als dat niet het geval is, is er geen
hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld
gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is de gerechtigheid
van de geest, een gerechtigheid van het hart, verankerd voorbij de horizon.
Hoop in de diepe zin en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van
slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme; evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is –
onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.’

Saint Exupéry
Er ligt een relatie tussen hoop met verlangen. Ze kunnen niet zonder
elkaar. Hoop wekt het verlangen om ergens aan te beginnen. Verlangen
helpt om ècht te willen wat wij hopen en om dóór ter zetten –voor zover
het van ons afhangt. De vliegenier en schrijver Antoine de Saint Exupéry
heeft eens gezegd:  ‘Als iemand wil gaan varen, moet je hem geen boot
geven maar verlangen naar de zee.’

Wij pakken de draad weer op, in de naam van Hem die onze hoop is, Jezus
Christus.

Erik Schuddebeurs
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Uit de kerngroep

NIGA 10 JAAR
Regeren –besturen is vooruitzien!

Daarom neem ik u nu even mee naar 4 november 2017. Dan is het 10 jaar
geleden dat in het cultuurgebouw van Alanya de eerste Nederlandse
kerkdienst werd gehouden. Ne Nederlandse Interkerkelijke Gemeente in
Alanya werd opgericht.
Sindsdien zijn er ongeveer 400 diensten gehouden, werd er 36 keer van
voorganger gewisseld, is er ruim 100 keer door de predikanten aan de
verschillende ziekenhuizen in Alanya een bezoek gebracht om indien
gewenst een gesprek met een opgenomen landgenoot te hebben. Zo maar
even een paar getallen die indruk maken.
Wat fantastisch dat er in dit enorme Moslimland elke zondag de lofzang
klinkt, er gepreekt wordt over Gods geweldige liefde en er gebeden wordt
voor de nood in de wereld.

Terug naar 4 november 2017.
U begrijpt dat we ons 10-jarig jubileum dan ook willen vieren. De
kerngroep heeft een eerste oriënterende bespreking gehad over de wijze
waarop we dit willen doen.
Vanzelfsprekend willen we in de dienst van 5 november 2017 onze
dankbaarheid uiten en onze afhankelijkheid belijden.
Maar hoe dit feest verder vorm geven voor onze gemeente die zo
verstrooid is!
We stellen ons in ieder geval voor om rond 4 november een feestelijke
bijeenkomst te organiseren waarbij we terug zien op 10 jaar NIGA, maar
ook samen gezellig willen lunchen.
Wat zou het fijn zijn dit jubileum met veel NIGA-vrienden te kunnen vieren.
Misschien kunt u volgend jaar met de planning van uw vakantie/verblijf in
Turkije hier rekening mee houden. Wie weet?

We begrijpen dat velen ons in deze periode gewoon thuis zullen verblijven.
Daarom willen we U ook in Nederland de gelegenheid geven om met de
thuisblijvers ons jubileum te vieren.
We stellen voor om op ene goed bereikbare plaats in het midden van het
land een gezellige bijeenkomst te organiseren. We doen dit dan eind
november (wanneer ook enkele kerngroep leden weer thuis zijn), mits er
voldoende belangstelling is van het thuisfront.
Om een indruk te krijgen wat wij met en voor elkaar kunnen organiseren
willen we U vragen: Ziet U kans om aanwezig te zijn op de bijeenkomst in:
-Alanya
-Nederland
-Alanya en Nederland

Wij begrijpen dat U het wel heel vroeg vindt om nu al aan te geven wat U
over een jaar van plan bent. Toch zouden wij heel blij zijn met Uw reactie
naar de mail van Sanchia Snijder: SANCHIA55@hotmail.com.

Namens de kerngroep,
Henk Brons

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.
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Op deze manier hopen wij de vraag om een Bijbel positief te kunnen
beantwoorden.

OPROEP!

Welke predikant, eventueel oud-voorganger van de NIGA kan en wil onze
gemeente als voorganger van dienst zijn in de volgende periode:

Half november 2017 t/m eind januari 2018

Nadere gegevens te verkrijgen bij: ds. Ko Brevet, adviseur NIGA of bij Hein
van der Kamp, mede preekvoorziener.

Informatievragen, liefst per e-mail: brevetlochem@gmail.com of
heinenroelien@gmail.com

Ko Brevet.
Van onze Adviseur

Klein maar…..

Dapper, vult de lezer dan snel in en soms gaat dat op.
Zeker in de wijk IJburg, dat is het deel van Amsterdam, waar Rob Visser
enkele jaren geleden vanuit het niets een kleine kerkgemeenschap heeft
opgericht. Hij mocht dat doen binnen het kader van de zgn. pioniers-
plekken die de PKN als een nieuw project in Nederland heeft gelanceerd.
In IJburg wonen veel mensen van allerlei slag en soort, een echte
mengelmoes aan culturen, religies en tradities. Niet altijd even
gemakkelijk, wel uitdagend, zeker voor iemand als Rob Visser ( tot voor
kort nog “gewoon” dominee van de Grote Kerk in Apeldoorn).
Hij kwam zijn verhaal vertellen tijdens de Algemene Vergadering van de
IPNZE* en deed dat op een snikhete zomerdag in Apeldoorn.
Hij vertelde over zijn ontmoeting met al die culturen, religies en tradities,
maar dat zijn natuurlijk altijd ontmoetingen met concrete mensen.Hij heeft
er intussen zijn plek gevonden. De gemeente, luisterend naar de naam

“binnenwaai” is nog steeds klein, maar dat is wel het minst belangrijke
probleem. Want klein betekent lang niet altijd kansloos en weerloos. Het
woord dapper is namelijk geheel op zijn plaats. Wat heel belangrijk is, dat
is het pastoraat. Het omzien naar elkaar. En wie dat doet merkt al gauw
hoe dicht een ander begrip er tegenaan zit, namelijk het diaconaat. Een
belangrijke houding daarbij is die van de wil om te luisteren. Wat heeft de
ander nodig, waar loopt de ander op vast, wat kan ik vervolgens betekenen
om samen met die ander verder te komen?
Er zijn verschillende projecten van de grond gekomen, die vooral proberen
te voorzien in noden en problemen waarmee mensen in hun leven worden
geconfronteerd.
O ja, en er zijn ook kerkdiensten. Maar Rob benadrukt een gewenste
bescheidenheid tegenover andere Godsdiensten, waarvan de Islam een
van de meest aanwezige is, ook in IJburg. Laat ruimte voor andere
benaderingen van God dan die van je eigen traditie, zo betoogt hij.
En laat je niet ontmoedigen door kleine getallen, want ook een kleine
groep kan veel betekenen. Wel is het van belang niet teveel in het harnas
of keurslijf van de kerk te blijven steken. Dogmatisch gezeur en principiële
discussies over punten en komma’s kun  je beter achterwege laten, zonde
van de energie. Doe vooral waar je goed in bent of kunt zijn: mens zijn met
een warm hart voor je medemens en kijken of je op de een of andere
manier een verrijking kunt zijn voor je omgeving.
Waar een samenleving dankzij jouw daden en woorden (in die volgorde)
opknapt, daar wordt God gediend. Of je die nu dient vanuit de kerk, de
moskee of een hindoetempel. Het christendom is slechts één van de
wegen om iets van God te leren, niet de enige. Die stelling riep de nodige
vragen en opmerkingen op en gelukkig was er alle tijd en ruimte om
daarover in gesprek te gaan. Zonder dat iemand zijn of haar gelijk claimde,
gelukkig. Want gelijk leidt zelden tot geluk…..

Ko Brevet.

* staat voor de Stichting Interkerkelijk Pastoraat aan Nederlanders in Zuid
Europa. Daarbij zijn vooral Nederlandstalige kerken aangesloten in Spanje,
Portugal en Turkije.
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Denkend aan…..

Ik was nog maar net neergestreken in Deventer, of ik zag op de kerk TV een
interreligieuze dienst in de Lochemse Protestantse kerk, waaraan ik bijna
twintig jaar verbonden was.
Ik was destijds nauw betrokken bij de interreligieuze contacten en genoot
al jaren van een bijzonder goede verstandhouding met de mensen van de
Turkse Selimye moskee. De dienst begon met het voordragen van enkele
Koranteksten en in de dienst kwamen
beide boeken, Koran en Bijbel
ruimschoots aan de orde. De centrale
vraag was een moedige: Religie, geweld
of vrede???

Aan de hand van het in beide Heilige
Boeken bekende verhaal van Kaïn en
Abel werd het thema uitgewerkt.
Zorgvuldig zochten de voorgangers naar vrede en aanvaarding, maar ze
erkenden allemaal, dat het ons in de genoemde boeken niet altijd
gemakkelijk wordt gemaakt. Want zowel in de Koran als in de Bijbel komen
we weerbarstige en gewelddadige teksten tegen. Dat betekent overigens
niet, dat daarmee persé  gewelddadig handelen van mensen wordt
aangeraden of gelegitimeerd.

Maar bizar zijn de teksten soms wel. Een boekje, dat hiermee op een – wat
mij betreft – indrukwekkende manier “raad” weet is het boekje “Vreemd
en bizar” , geschreven door predikant en auteur Piet Schelling.
Maar dit terzijde.

Dapper noemden de voorgangers enkele teksten en al even dapper
zochten ze een uitweg in de richting van vrede, verzoening en aanvaarding.
Het meest indrukwekkend vond ik een kort verhaaltje, voorgedragen door
één van de vertegenwoordigers uit de Turkse moslimgemeenschap. Een
verhaaltje om te onthouden en vooral mee te nemen onderweg, in
Lochem, in Deventer en ook in Alanya!

Het gaat over een opa die met zijn kleinzoon op een bankje in de zon zit.
Opa kijkt bedroefd en vooral zorgelijk.
“Wat is er opa?” zegt de kleinzoon.
Ach, jongen, hoe zal ik het zeggen…., er vechten twee honden in mijn hart”
“Hoe heten die honden, opa?”
“De ene heet liefde, de andere heet haat”, antwoordt opa.
“Welke hond wint er ?” vraagt de kleinzoon nieuwsgierig.
Daarop zegt opa, nu met een voorzichtige glimlach op zijn gezicht:
“Dat is de hond die ik voed”.

En hieraan heb ik niets meer toe te voegen, behalve een hartelijke groet
uit mijn nieuwe woonplaats Deventer.

Ko Brevet,
Adviseur NIGA

Open rubriek

In gesprek met Marina

Heel de mens ‘In mij
leeft sterk de behoefte om
gedurig op zoek te gaan naar
een holistische levensvisie.
Daar horen –wat mij betreft,
natuurlijke geneeswijzen bij,
inclusief verantwoord gebruik
van plantaardige medicatie. Ik
zoek een manier van leven
waarin geest, ziel en lichaam
in harmonie zijn met het geheel van het bestaan. Zo kwam ik –al zoekende,
met onze twee jongste kinderen in Kerala terecht, Zuid India. Daar hebben
we een jaar gewoond. Daarna vonden we onze weg naar Turkije.’ Aan het
woord is Marina. ‘Mijn naam is Christina Maria Tomei’. Ik was getrouwd,
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ben nu gescheiden. Mijn man en ik kregen vier kinderen, waarvan de twee
oudsten momenteel in Nederland wonen. En dan zijn er nog de drie klein
kinderen! Heerlijk, maar van meet af aan voelde ik wèl de behoefte aan
eigen werk. Dat werd in Nederland werk in een zorgcentrum en later in
Duitsland lid van het management in een winkelcentrum. Dat zijn héél
verschillende werkkringen!
Help each other now Ondertussen bleef het verlangen
sluimeren om mensen te helpen in dagen van pijn. Zo kwam het er van om
samen met mijn vriendin Guda een kledingproject op te zetten voor hulp
aan mensen in Oost Turkije. Wij voelden ons daarbij gesteund door enkele
mensen van de NIGA.’ Dat project was nog niet beëindigd, of Marina ging

aan de slag met een nieuw idee: “Help
each other now.” Doelgroep: jonge
mensen met een beperking. Het is de
bedoeling dat het een internationale
dochteronderneming wordt van een
Turkse vereniging. Er staat een festival
op stapel in maart 2017, waarvan een
deel van de opbrengst gaat naar het
project. Dat moet een gezellige boel

worden met hapjes en (alcoholvrije) drankjes, kraampjes uit verschillende
landen en culturen en alle ruimte voor ontmoeting. Inspiratie ‘Het geloof
inspireert mij om óp te komen voor de kwetsbare
naaste’ weet Marina. ‘Kerkgang biedt voor mij een kans om tot rust te
komen en nieuwe energie op te doen. Ondanks teleurstellingen ga ik
dóór omdat het zin heeft om goed te doen.’
Wens
–voor mijzelf: een beetje rust in mijzelf
–voor de NIGA: meer bekendheid als oase van aandacht voor elkaar.

Marina Tomei

Het goede doel
Dick Advocaat kwam naar Turkije!
Hij werd trainer van de voetbalclub
Fenerbahçe met o.a. als resultaat
dat de club onlangs van Feijenoord
won… Dat deed me denken aan een
interview met Dirk Kuijt in de
Volkskrant, toen hij nog voetbalde
voor deze Turkse club. Dirk komt uit Katwijk en is van redelijk streng
hervormde huize. Hij gaat af en toe naar een eredienst en leest elke week
uit de Bijbel –ook nu hij weer in Nederland voetbalt. Kuijt vertelt hoe zijn
Turkse collega’s een voorbeeld geven van hun levensovertuiging, die
bewondering verdient. Zij konden niet mee doen aan de ramadan;
daarvoor waren de trainingsdagen in hun optiek te zwaar. Daar hadden ze
het volgende op gevonden: ze haalden het in op een vrije dag. En, ze
deden iets wat mij (Erik S.) deed denken aan Jesaja 58. In plaats van te
vasten, gingen ze naar een dorp waar armoede heerst en weinig te eten is.
Daar gaven ze geld aan de mensen en ze kochten voedsel voor hen. Dat
was voor hen het goede doel.

Schoen project 2016.

Dinsdag 25 oktober 2016 is het dan zo ver…We rijden naar een kleine
school in de omgeving van
Demirtas. Ieder jaar
bekostigt de diaconie van de
NIGA een project in de regio.
Daar collecteren we voor in
de eredienst. Het is ooit
begonnen met een
schoenenproject voor
kinderen; en dat is zo
gebleven. Via Ernst Meijer
en zijn vrouw Cigdem zijn 34
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paar schoenen prettig geregeld. Elk paar schoenen zit in een oranje tas met
de naam van een kind er bij. We worden bijzonder gastvrij ontvangen op

het schoolplein, aan
een lange tafel in de
zon. Het wachten is
op de

bovenschoolse
directeur, die ons
project kan
waarderen. Daarom
wil hij er persoonlijk
bij zijn. We
benutten de tijd,
voeren interessante
gesprekken met de

docenten, zien mooie mensen. Het is werkelijk een voorrecht om hier bij te
zijn. Ook maken we foto’s in en om de school. Wilma gaat de klasjes in, telt
in de ene klas met de kinderen o.a. tot tien in het Turks. En in de andere
klas krijgt ze de meeste kinderen in beweging met het aloude liedje ‘Hoofd,
schouders, knie en teen…’ Als de directeur eindelijk arriveert (druk, druk,
druk), kan het feest beginnen. Eerst wordt een heerlijke maaltijd
opgediend. De gerechten komen uit de eigen oven en de eigen tuinen van
de ouders (en de grootouders). Eindelijk mogen de kinderen naar buiten
komen. Zij gaan keurig in de rij staan om vervolgens het Turkse volkslied
uit volle borst ten gehore te brengen. Iedereen –van elke leeftijd, springt in
de houding en staat plechtig stil. Dan deelt de directeur persoonlijk de
schoenen uit, aan elke leerling één paar. Het lijkt wel koningsdag met al die
oranje tassen. De kinderen zijn de koning te rijk. Zij passen met stralende
gezichten hun nieuwe schoenen aan. Ruilen mag.  We kunnen terugzien op
een geslaagde ontmoeting, mede mogelijk gemaakt door (velen van) u.

www.niga-turkije.nl


