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Pasen 
 

Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden 

(Genesis 50:5b) 

 

Pasen is het feest van Jezus Christus opstanding uit de dood. Nu het 

coronavirus de wereld in zijn greep houdt en overheden strenge 

maatregelen nemen om te voorkomen dat de mensheid zijn eigen 

graf graaft, worden we vanzelf geconfronteerd met dood en 

opstanding in ons eigen leven. Samen zullen we door het dal van 

diepe duisternis heen moeten. En voorlopig is er nog geen licht aan 

het eind van de tunnel. Vanuit onverwachte hoek is er toch hoop. Dat 

is de boodschap van Pasen.  

Het evangelie van Jezus Christus opstanding uit de dood heeft een 

lange aanloop. In de verhalen van het Oude Testament wordt er al 

op gezinspeeld. Een van die verhalen is dat van Jozef, een van de 

twaalf zonen van aartsvader Jakob. Samen met hem gaan we terug 

naar een lang vervlogen tijd. Misschien herinnert u hem nog: hij is de 

doodgewaande zoon die door 

toedoen van zijn broers in 

Egypte belandt en daar ten 

slotte de rechterhand van de 

farao wordt in crisistijd. 

Destijds hadden tien van zijn 

broers besloten hem als slaaf 

te verkopen naar Egypte, 

omdat ze zijn 

grootheidswaanzin zat waren. 

Meesterdromer Jozef. Was 

dat ook niet de reden waarom later de Joodse geestelijkheid een 

hekel had aan Jezus, meesterdromer Jezus? Eenmaal in Egypte 

aangekomen wordt hij vals beschuldigd van aanranding van een 

belangrijke dame en belandt in de gevangenis om daar zijn dood 
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tegemoet te gaan. Overkomt Jezus niet hetzelfde? Vals beschuldigd 

van godslastering wordt hij gevangen genomen en in een 

schijnproces ter dood veroordeeld. We zien hem sterven aan een 

kruis. Voorgoed verbannen uit het rijk der levenden. De tien broers 

denken hetzelfde als ze Jozef laten afvoeren naar Egypte: die zien 

we nooit meer terug. Hiep hiep hoera! En dan laat ik nog buiten 

beschouwing de verheffing van Jozef tot rechterhand van de farao 

en Jezus troonbestijging aan de rechterhand van de Vader in de 

hemel na diens afdalen in het rijk van de dood! Legio paralellen 

tussen het verhaal van Jozef en dat van Jezus.   

En dan zijn we opeens weer in de actualiteit van vandaag, want 

zonder dat de broers het zien aankomen wordt in de jaren erna de 

wereld getroffen door een pandemie van honger die alles lam legt. 

Er zit voor hen niets anders op dan op zoek gaan naar graan in het 

verre Egypte. Intussen heeft dit land een verscherpte grensbewaking 

ingesteld, zoals ieder land nu ook heeft gedaan in verband met de 

coronacrisis. De binnenkomst van de door honger gekwelde 

Hebreeërs op zoek naar eten, 

blijft niet onopgemerkt en 

wordt onmiddellijk 

gerapporteerd aan de 

bevoegde instanties. De 

hoogste baas – Jozef in 

Egyptische vermomming-  

vertrouwt zogenaamd de zaak 

niet en stelt een nader 

onderzoek in. Of zij misschien 

spionnen zijn die helemaal niet 

zo onschuldig zijn als ze zich voordoen? Vreemdelingen worden 

vaak gewantrouwd. Zijn het geen vermomde jihadisten? Of zijn deze 

lui misschien op zoek naar gevoelige data om onze 

computersystemen te ontregelen? Hoewel ze zeggen onschuldig te 

zijn, blijft de verdenking tegen hen bestaan. Jozef is nog  niet klaar 

met hen. Zint hij op wraak of is hij ook onder de indruk van hun 

oprechtheid? Op borgtocht worden ze vrijgelaten – een van de 

broers wordt in hechtenis genomen en moet achterblijven- , op 

voorwaarde dat ze zullen terugkeren met de elfde broer die ze thuis 

hadden gelaten. Zo gebeurt het ook. Bij hun tweede bezoek- ditmaal 

met Benjamin-  maken ze hun opwachting voor een privéaudiëntie in 

de Koninklijke ontvangstzaal. Verontrustend is dat ze daarbij 

onthaald worden op een copieuze maaltijd. Hun galgenmaal? De 

hoogste baas is er ook bij. Aan zijn medewerkers geeft hij te kennen 

met hen alleen gelaten te willen worden. Dan onthult hij zijn ware 

identiteit. Hij is hun doodgewaande broer Jozef. De broers krijgen de 

schrik van hun leven. Destijds hadden ze gehoopt hem nooit meer 

levend terug te zien, maar nu staat hij in levende lijve voor hen. Wat 

nu? Opnieuw 

zien we een 

parallel tussen 

Jozef die tijdens 

een 

privéaudiëntie 

zijn ware 

identiteit onthult 

aan zijn broers 

en Jezus die ook 

in een 

privéaudiëntie 

hetzelfde doet 

aan Maria van 

Magdala. Ook zij 

krijgt de schrik van haar leven. Maar deze doodgewaande Jozef stelt 

zijn broers gerust met woorden die ook uit de mond van Jezus, de 

opgestane Heer, hadden kunnen klinken:  …. Wees niet bang en 

maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik 

hier terecht ben gekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd 

om jullie leven te redden.’ In de woorden schuilt de diepste betekenis 

van Jezus opstanding uit de doden.  
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We hopen dat straks weer een einde komt aan de coronacrisis. Tot 1 

juni zijn in Nederland alle evenementen afgelast. Dat zal voor Turkije 

ook gelden. Dus hebben we nog even te gaan. En nemen we daarna 

de draad van ons oude leven weer op, wellicht treurend om de 

mensen die de crisis niet hebben overleefd? Geen idee hoe het 

straks zal gaan. Het kan natuurlijk ook dat de crisis nog langer duurt 

 

en veel ingrijpender blijkt te zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. 

Eerlijk gezegd, moeten we er niet aan denken. Maar uit een crisis 

kan ook iets nieuws geboren worden. Misschien zullen we inzien dat 

we met elkaar een heel ander pad moeten leren bewandelen. Een 

pad van nieuwe onderlinge solidariteit waarbij we elkaar geen 

verwijten moeten maken over fouten uit het verleden. Net als Jozef: 

geen ouwe koeien uit de sloot halen. Zand erover. Alsof de crisis ook 

ergens goed voor is geweest. Het oude is voorbij het nieuwe is 

gekomen. De woorden van Jozef die ook uit de mond van de 

opgestane Heer hadden kunnen komen, kunnen voor ons  een 

wegwijzer zijn naar deze nieuwe toekomst: ‘want God heeft mij voor 

jullie uitgestuurd om jullie leven te redden.’ Na het dal van diepe 

duisternis wacht de tafel waar de opgestane Heer onze hoofden zal 

zalven met olie en onze beker zal doen overvloeien om met de 

psalmist te spreken (Psalm 23). Houd moed, de redding komt uit 

onverwachte hoek. Dat is de boodschap van Pasen.  

Vanuit de pastorie 
 

Intussen houdt het coronavirus onze mindset behoorlijk in zijn greep. 

Overheden hebben maatregelen genomen en wij moeten proberen 

ernaar te leven. Ons leven beperkt zich grotendeels tot onze eigen 

woning. Contact met kerkgangers van de NIGA is alleen mogelijk via 

de sociale media ( hebt u zich al opgegeven bij de kerk app die we 

zijn gestart?). Wij, man en vrouw, zitten dus boven op elkaars lip. 

Een van onze kinderen vroeg ons tijdens een videoapp-gesprek: 

‘Beginnen jullie je niet aan elkaar te ergeren? Gaat het nog wel goed 

met jullie huwelijk?’ Zolang we de eindstreep nog niet hebben 

gehaald – en 

hopelijk is die nog 

ver weg al moeten 

we natuurlijk ook 

realistisch blijven- 

weten we niet hoe 

aangenaam samen 

oud worden in de 

praktijk is. Aan een 

relatie moet altijd 

weer worden 

gewerkt. Het is nooit 

een gelopen koers. 

Tijdens een etentje in restaurant Floyd zaten we aan een tafel met 

andere ons onbekende Nederlanders. Op een of andere manier 

kwam het gesprek op het onderwerp: hoe heb je destijds elkaar leren 

kennen? Toen wij aan de beurt waren vertelde ik van het prille begin 

van onze relatie. Het was tijdens mijn studententijd in Amsterdam. 

Tineke werkte in het ziekenhuis als verpleegkundige. We kenden 

elkaar al een paar jaar, zonder dat er iets speciaals tussen ons was. 

Gewoon goeie vrienden. Maar toen begon er bij mij iets te groeien. 

Op een gegeven moment kreeg ik het op mijn heupen. Nu moest het 
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gebeuren. Het was 26 februari 1975. ’s Avonds om 22.00 uur belde 

ik haar op op haar werk. Om 23.15 uur liep haar dienst af. Of ik haar 

daarna nog kon spreken. Ze vroeg of er iets ernstigs was? Ze was 

namelijk druk bezig met een reanimatie. In een split second besloot 

ik te zeggen dat het inderdaad ernstig was, maar dat ik de reden van 

mijn verzoek helaas niet via de telefoon kon toelichten. Weinig 

geruststellende woorden voor iemand aan de andere kant van de lijn 

bezig was een leven te redden. Maar ik kon geen uitstel van mijn 

voornemen accepteren. Het moest nu gebeuren. Nadat ik omstreeks 

1.00 uur ’s nachts had aangebeld – ach, studenten en 

verpleegkundigen hebben toch een vreemd levensritme, honi soit qui 

mal y pense- moest ze eerst een uurtje stoom afblazen. Toen vroeg 

ze; ‘Maar waarom wil je me zo dringend spreken?’ Ja, wat zeg je 

dan? Intussen had ik voldoende tijd gehad daarover na te denken. Ik 

zei zoiets als: ‘…… dat ik merkte dat ik meer gevoelens voor haar 

had gekregen en dat ik haar wilde vragen om te onderzoeken of dit 

misschien wederzijds was.’ ‘Of ik verkering wilde?’, was haar korte 

bondige samenvatting.  Ik denk dat ik heb gebloosd. ’Nou, ja 

voorverkering.’ 

‘Voorverkering?’ 

‘Om te 

onderzoeken of 

het wat zou 

kunnen worden.’ 

Ze moest er 

hartelijk om 

lachen, want 

zoiets geks had 

ze nog nooit 

gehoord. 

Gelukkig zei ze 

ja. De voorverkering duurde amper tien dagen. Het vreemde woord 

‘voorverkering’ had in het geheim ook bij haar de vlam doen 

overslaan. Binnen anderhalf jaar waren we met elkaar getrouwd. 

Samen hebben we vier kinderen gekregen. Later hebben deze 

hartelijk moeten lachen om het verhaal. Ze vonden het maar grote 

onzin: voorverkering! Maar wij weten beter.  

Deze aanvankelijke voorzichtigheid heeft geholpen om rustig en niet 
overhaast elkaars nabijheid te leren verkennen. Zo is er een vaste 
relatie gegroeid waarin onderlinge genegenheid en het af en toe vrij 
kunnen ventileren van lichte ergernissen in een prettige balans met 
elkaar zijn. Een relatie goedhouden is een hele kunst, hebben we 
ontdekt, maar als het lukt, zorgt het voor een diepe 
levensbevrediging. De uitwisseling van deze en andere 
liefdesverhalen aan de stamtafel bij Floyd zorgde voor een heel 
aardig samenzijn. We denken er met plezier aan terug. Onverwachte 
ontmoetingen in Alanya kunnen heel leuk zijn.  
 
Hartelijke groeten, ook namens Tineke 

 

Daco Coppoolse  

Opstaan 

 

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' 

opwekking uit de dood. 

Jezus riep: 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder 

onrecht. Hij riep zelfs 

doden tot leven. En gaf 

zelf Zijn leven voor ons 

als ultieme daad van 

liefde. Niet het duister 

maar de liefde overwon. 

Jezus geeft ons nieuwe 

hoop.  We mogen 

iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons 

somber maakt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die 
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het goede nieuws van Gods liefde ervaart en wil delen, we mogen 

samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor 

onszelf en voor iedereen de moeite waard te maken.  We mogen 

hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, 

aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of 

moeilijke omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die 

onderdrukt wordt. In het oude testament is de Hebreeuwse stam 

voor het woord opstaan “kam” Misschien kent u dat woord uit het 

verhaal in Lucas waar Jezus zegt: “Talita koem” “Meisje ik zeg je sta 

op” dat klinkt niet als een vriendelijk verzoek maar veel mee als een 

opdracht. Er zijn in de Bijbel heel veel van dat soort teksten die een 

aansporing zijn voor mensen die de hoop verloren hebben en niet 

meer weten hoe ze verder moeten. Denk aan Elia die onder een 

struik gaat liggen wanneer hij als enige profeet over gebleven is. Sta 

op eet wat! spreekt de engel van de Heer, kom op geef niet op. Je 

ziet nu misschien geen 

toekomst, maar die is er wel: lijkt 

deze hemelse boodschapper te 

zeggen. Sta op klinkt als een 

gereed maken: er staat iets te 

gebeuren. Sta op zorg dat je 

voorbereid bent op wat er 

komen gaat. Het is dus een 

oproep om verantwoordelijkheid 

te nemen in bepaalde situaties, 

gewoon ergens voor staan. Of 

natuurlijk ergens tegen opstaan, 

je stem laten klinken, als een 

profeet. We mogen ons steeds 

meer laten bevragen en 

inspireren door anderen. Door elkaar hier met onze broeders en 

zusters in Alanya. Alleen samen komen we verder en kunnen we 

elkaar steeds aansporen om op te staan en te gaan in het spoor van 

Jezus. Het bijzondere van Christelijk geloof is dat wij niet op onze 

knieën hoeven te gaan zoals bij andere religies, het kenmerk van 

ons geloof voor en na Pasen is OPSTAAN. 

Cor van Vliet 

cor@corvanvliet.nl    +31680116661 
 
Adviseur NIGA 

 

OFFER OF SLACHTOFFER 
 
 

Veertig dagen zijn lang genoeg 
om stil te blijven staan 
was het de straf die Hij droeg 
of is het anders gegaan 
was Jezus offer of slachtoffer 
twee verschillende vragen 
 

onder het kruis 
beseffen we Zijn kracht 
dat Hij het wel heeft gedaan en 
volbracht heeft gedragen 
 
veertig dagen zijn lang genoeg 
om in beweging te komen 
Hem te zalven en te begraven 
onze waarom tranen stromen 
was Hij door God verlaten 
of door mensen verraden 
 
twee manieren van zien 
met eerbied bedekt 
maar bij het lege graf 
aan elkaar vertellen en verhalen 
dat Hij leeft is opgewekt 
 
 
Cor van Vliet 

mailto:cor@corvanvliet.nl
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Wij luiden de nood(kerk)klok. 

 

In de laatste kerngroep vergadering zijn de 

financiële resultaten van onze gemeente 

besproken. Het ging hier over het afgelopen 

jaar 2019. Het resultaat was € 419.- negatief 

en de begroting voor 2020 geeft een tekort 

aan van ongeveer € 2000,-.  

Ook in onze gemeente zet de vergrijzing 

door. Er was een overlijdensgeval en om 

gezondheidsredenen zijn er diverse 

gemeenteleden die hun woning hebben verkocht en weer naar 

Nederland zijn vertrokken. En de aanwas van nieuwe leden is zeer 

sporadisch. Een reden om de nood(kerk)klok te luiden. Ook in 

Nederland is er jaarlijks de actie Kerkbalans, waarin gevraagd wordt 

om een verhoging van de kerkelijke bijdrage. Daarom neem ik de 

vrijheid om u te vragen indien het mogelijk is uw bijdrage of donatie 

met 10% te verhogen. We willen toch allemaal dat onze kerk in 

Alanya blijft voortbestaan? 

 

 

 
 

 

 

Ons diaconale schoenenproject. 

 

Op 23 december jl. viel ons de eer te beurt om mee te mogen naar 

een schooltje in Beymeli een klein dorpje achter Demirtaş om daar 

aan 27 leerlingen tussen 7 en 10 jaar nieuwe schoenen te brengen. 

De tocht erheen was al mooi maar wat er op het schooltje volgde 

was nog veel mooier!

 
We waren met Ernst en Çiğdem, Truus, Pim en ik in een bustaxi 

waar alle dozen achterin lagen opgestapeld.  

 

De leerlingen, die verdeeld waren over 2 klassen, zaten al op ons te 

wachten. Sommigen erg verlegen maar anderen demonstreerden 

dat ze al tot 10 konden tellen in het Engels en vroegen ons naar 

onze naam en of het goed met ons ging. 
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Toen de directeur arriveerde 

kon worden begonnen met het 

uitdelen. Het leek wel 

Sinterklaas. De kinderen waren 

enthousiast en pasten allemaal 

hun nieuwe schoenen, alles was 

in orde. 

Er was een meisje dat aan haar 

leraar vertelde dat ze had 

gedroomd van de laarzen die ze 

kreeg. Ze was echt heel erg blij. 

De leraar die redelijk Engels 

sprak vertelde later nog iets 

over het werk in het onderwijs. 

Op de foto’s is goed te zien dat 

het een gezellige boel werd. 

 

Daarna hadden de moeders voor 

een heerlijke lunch gezorgd, 

zowel voor de kinderen als voor 

ons. Alles vers en zelfgebakken. 

Gözleme met kaas, aardappel, 

uien en rauwkost. Heerlijk! 

We hebben genoten. 

 

Nog een groepsfoto en een 

mooie terugtocht door de bergen 

en onze missie zat er weer op en 

was zeer geslaagd. Met dank 

aan Çiğdem en Ernst voor de 

organisatie. 

 

Altijd voor herhaling vatbaar. 

 

Jenny Rijnders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDEVAARTGANGER IN ALANYA. 

 

Pelgrimages zijn zo oud als het christelijk geloof zelf. Zoals de eerste 

leerlingen met Jezus onderweg waren, zo gaan mensen tot op de 

dag van vandaag met Hem (letterlijk) op pad.  

De weg is daarin al doel op zich, want ze zijn onderweg met Hem, 

die zichzelf ‘de weg, de waarheid en het leven’ noemde (Joh. 14, 6). 

Tegelijkertijd is het einddoel van de reis niet willekeurig: meestal 

betreft het een bedevaartsoord, toegewijd aan Maria of een heilige 

(martelaar). Een plek waar men denkt, opnieuw Christus intens te  

ontmoeten in het leven van de heilige en in alle medepelgrims. 

Het Spaanse Santiago de Compostella blijkt verreweg de populairste 

bestemming te zijn.  
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In 2018, zo berichtte indertijd Trouw trokken jaarlijks 300.000 

pelgrims naar de tombe van Jacobus, meer als twee keer zo veel als 

tien jaren daarvoor. Vierhonderd van hen kwamen uit ons land. 

De aantrekkingskracht van de pelgrimstocht komt vooral door het 

spirituele element. Toch heel iets anders dan gewone 

vakantiereizen, zegt Suzanne van der Beek, universitair docent aan 

de Universiteit in Tilburg, die er een studie over maakte. 

Bij spiritueel gaat het om bezinning op het persoonlijke vlak. 

Verschillende collega’s van mij, jonge 

Oud-Katholieke geestelijken die er 

graag hun sabbatical voor invulden 

kwamen verrijkt terug, zo vertelden zij 

op onze emeriti bijeenkomsten. 

Jeruzalem is tevens einddoel voor een 

pelgrimage, een bedevaart. Zo 

kwamen wij Antoon Smulders (ca 50 jr) 

hier in Alanya tegen.  Vijf dagen 

daarvoor ‘gestrand’ bij de priester van 

de Duitse gemeente Sankt Nikolaus in 

Antalya.  Daar verder attent gemaakt op de zusterkerk in Alanya.  

Antoon, van huis uit Rooms-Katholiek, vertrokken uit Eindhoven, 

werd ook hier gastvrij onthaald.  

Nu spreekt de Duitse collega hier in Alanya aardig Nederlands, toch 

werden Ernst en mijn persoon opgetrommeld naar de Duitse Kerk te 

komen. De Duitsers boden hem spontaan hotel-onderdak voor een 

paar dagen. De Niga bleef niet achter en gaf hem (diaconie) geld om 

verder – ook per boot – via Cyprus verder te gaan, op weg naar 

Jeruzalem. 

Een hele trip en dat allemaal te voet. Met het uitspreken van de 

zegen van de Heer voor zijn verdere voet trip  hebben wij afscheid 

van hem genomen. 

 

Pim Rijnders   

 

 
 

 

www.niga-turkije.nl 

http://www.niga-turkije.nl/

