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Vanuit de pastorie 
 
 

Nieuw begin 
 
Na een warme en lange zomer, ook in Nederland, stromen de vaste 
kerkgangers weer binnen, nou ja, stromen? Vooruit: druppelen dan 
maar. We gaan er hopelijk weer een mooi NIGA seizoen/jaar van 
maken. 
De groep is klein, maar enthousiast, Dagmar fluit dat het een lieve 
lust is en elke week kunnen we samen op verhaal komen bij het 
grote Verhaal van God en mensen. Laten we dat vooral doen en ook 
niet vergeten om te zien naar elkaar! 

 
 

“Gemengd voer” 
 
De start was anders dan anders, want onze Duitse collega moest 
zich ziek melden. Gelukkig zijn de onderlinge betrekkingen met de 
Duitse Gemeente meer dan hartelijk, dus we schoven allemaal wat 
op en zij schoven er heerlijk in. Voor mij als predikant een mooie 
gelegenheid om bij mezelf de taal van onze oosterburen (vanuit 
Nederland gezien) weer eens flink op te poetsen. Preek in het Duits 
samenvatten, gebeden deels in het Duits en deels in het Nederlands, 
kortom een mooie mix van mensen en teksten.  Drie weken hebben 
we zo op zondag de liturgie gevierd en het was goed!  
Gelukkig is Pfarrer Frieder Lenger intussen hersteld en enthousiast 
begonnen in de St. Nicolaus Kirche bij ons “om de hoek”. Wij 
wensen hem en onze Duitse vrienden een mooie tijd toe en we 
komen elkaar vast weer vaak tegen. 
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Compassie 
 

 
 
Ruim tien jaar geleden werd in Amsterdam het startschot gegeven 
voor de Nederlandse campagne over het begrip Compassie. Een 
initiatief van de Amerikaanse theologe Karen Armstrong. Volgens 
haar is dit een zo niet het kernbegrip, waardoor onze gespleten en 
verharde samenleving weer in balans kan komen. Het komt neer op 
de basishouding van: behandel je medemens, zoals je zelf 
behandeld wil worden. Een leidend Bijbelverhaal daarbij is de 
bekende gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10, 25 
t/m 37). Het Amerikaanse initiatief is overgewaaid naar Europa en 
een van de onderdelen ervan is de mogelijkheid van steden om het 
zgn. charter for compassion te ondertekenen. Het begin hiervan 
werd in Groningen gemaakt en intussen hebben diverse kleine en 
grote steden het document ondertekend, waaronder het 
wereldberoemde (!) stadje Lochem. 
De dominante vraag in een egocentrische en vaak ronduit 
egoïstische samenleving is wat de ander kan en moet doen om mij in 
mijn comfortzone te laten zitten. De vraag die vanuit de gelijkenis 
dan gesteld wordt is: wie is mijn naaste? Het antwoord: degene die 
mij op mijn wenken bedient. 

Een samenleving die zich 
hierop inricht is 
uiteindelijk ten dode 
gedoemd. Want het wordt 
voor ieder mens zaak hoe 
dan ook te overleven, 
koste wat het kost en mijn 
medemens zal mijn 
helper of mijn rivaal zijn. 
Wie is mijn naaste, vroeg 
de Schriftgeleerde. Bij die vraag is heel snel duidelijk dat er heel wat 
mensen niet tot die kring zullen behoren, namelijk allen die mijn 
belangen niet dienen en mijn al dan niet vermeende rechten niet 
eerbiedigen. Over mensen in nood, mensen die roepen om hulp 
hoeven we het dan niet eens meer te hebben, die moeten maar zien 
dat ze zich redden, dat moet ik toch ook? 
Jezus echter keert de vraag radicaal om: voor wie ben jij de naaste 
en dan gaat het meteen wel over zaken als bondgenootschap, 
gezamenlijke verantwoordelijkheden en het dragen van elkaars 
lasten. Die blijven bij die andere vraag rampzalig buiten 
beschouwing. 
De illustratie van Jezus is even beeldend als doeltreffend. Een 
gewonde, halfdode man midden op de weg (van het leven). Drie 
mensen komen langs en dat betekent voor de man drie kansen te 
worden gered van de naderende dood. Iedere passant heeft de kans 
het verschil te maken tussen leven en dood. Twee laten het afweten 
en kletsen zich “vroom” onder hun verantwoordelijkheid uit. De derde 
doet dat niet, maar hij is een Samaritaan. Hij, die door ingewijde 
vromen van Israel met de nek wordt aangekeken, alleen al vanwege 
zijn afkomst, hij maakt het verschil voor de gewonde man. Wat zou ik 
graag geholpen worden als ik in diens plaats was, moet hij hebben 
gedacht en hij handelt ernaar. Een en al compassie. Als Jezus de 
Schriftgeleerde met dit verhaal confronteert en de vraag toespitst in 
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de richting van: wie is 
hier degene die 
compassie toont? kan de 
Schriftgeleerde niets 
anders dan toegeven, dat 
het de Samaritaan is. Het 
siert de geleerde, dat hij 
dit nu eindelijk toegeeft 

en dan rest er nog maar een ding: nu jij, zegt Jezus tegen hem 
en….. tegen ons. Het is een verhaal met de focus op onze wereld 
van vandaag. Vele gewonden onderweg en nog meer mensen die 
het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Door het meest 
hoopvolle antwoord te geven op de vraag of jij en ik bereid zijn voor 
de ander te doen, wat wij willen dat de ander doet voor ons, als het 
erop aankomt in het leven. 
Deze wereld is te winnen, een andere is er trouwens ook niet. 
Compassie: wat mij betreft het kernwoord dat pas een waarachtig 
woord wordt in de daad die ermee overeenkomt. 
 
Ko Brevet. 
 

Van onze adviseur 
De bakkers 

Twee bakker wonen in 
dezelfde straat, schuin 
tegenover elkaar en ze 
kunnen elkaars bloed wel 
drinken. Vooral de ene bakker 
is bitter gestemd tegenover 
zijn collega aan de overkant, 
want die heeft altijd veel meer 
klanten dan hij. Wat hij ook 
doet, welke reclamestunt hij 

ook verzint. Zijn overbuurman wint 
het elke keer. Op een gegeven 
moment is hij het meer dan zat en 
vraagt raad aan de rabbi. Doe je je 
gebeden nog wel? vraagt die aan 
de bakker. Nauwelijks, dat werkt 
toch niet, is het antwoord. 

Ga er opnieuw mee beginnen, raadt 
de rabbi aan. Mag ik dan ook om 
meer inkomen voor mezelf vragen? 
zegt de bakker met een begerige 
blik in zijn ogen. Ja, je mag dingen 
voor jezelf vragen, zegt de rabbi, 
maar denk erom. Van alles wat je 
voor jezelf vraagt zal je 
overbuurman een dubbel deel ontvangen. Je moet afleren jaloers te 
zijn en wees gerust: ook jij zult een goed belegde boterham hebben. 

Dus…., zegt de bakker, als ik iets voor mezelf vraag krijgt mijn 
concurrent er tweemaal zoveel van…, heb ik dat goed begrepen? 

Ja, antwoordt de rabbi, kies je woorden en zaken waarom je vraagt 
dus heel zorgvuldig uit en ga nu maar.  

De bakker komt thuis tegen de tijd van het avondgebed. Hij gaat 
eerst een kwartier heel stilletjes zitten nadenken en na de vaste 
gebedsteksten is hij toe aan de vraag voor zichzelf. De woorden van 
de rabbi “van alles wat jij vraagt, krijgt je concurrent een dubbel deel” 
spelen voortdurend door zijn gedachten. Eindelijk is hij zover. Zijn 
gezichtsuitdrukking is vrolijker dan ie in tijden geweest is. Hij verheft 
zijn stem en zegt: Eeuwige, sla mij aan één oog met blindheid…….  

Uit: de mooiste Joodse verhalen. 

Ko Brevet. 

Adviseur NIGA 
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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 
hier in Alanya te kunnen doen. Alleen verzoeken wij u om uw email 
adres te vermelden zodat wij weten wie wij moeten bedanken. 
 
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. NL76INGB0004989205 van Stichting 
Vrienden van de NIGA, o.v.v.  uw naam en adres. 

 
 

Adventszingen, vooraankondiging 
 

Op woensdag 4 december worden er weer adventsliederen 
gezongen vanuit de Duitse, Finse, Noorse en Nederlandse 
liedtradities. Altijd weer een internationaal feest, waarbij de 
inwendige mens niet wordt vergeten. Nadere mededelingen volgen 
nog. Noteer vast de datum!  
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