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Sa't jim witte is de Earnewâldster Rûnte in inisjatyf fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld. Ek de ynternet-side FOWE.org en it tydskrift De Earn binne opset
troch it Wurkferbân.
It sil de lêzers fan de Earn bekend wêze, dat dy Earn - en ik sitearje út de alderearste
nije Earn fan in pear jier tebek - "ynformaasje biede wol oer teologyske en libbensbeskôglike ûnderwerpen, yn modern godstsjinstige geast en ûnôfhinklik fan de
besteande tsjerken. Wy wolle ús dan ek net bine oan tsjerklike teology en oan
tsjerklike kaders. Fansels steane wy iepen foar alles wat weardefol is yn de bibelske
en de kristlike tradysje, mar stelle ús wol kritysk op. Op dyselde wize steane wy iepen
foar de hjoeddeiske wittenskip en kultuer.
Mei de ynhâld fan it tydskrift wolle wy besykje om temjitte te kommen oan it ferlet fan
minsken dy’t op geastlik gebiet sykjend binne; minsken dy’t oan de iene kant boeid wurde troch de grutte fragen fan leauwen en libben, mar dy’t oan de oare kant fakentiids
gjin befrediging fine by de tradisjonele tsjerklike antwurden."
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Okkerdeis hat de redaksje fan de Earn neitocht oer de saken dy’t wy de kommende tiid
yn de Earn oan de oarder stelle wolle en wy wienen útkommen op in twatal punten.
It earste sil gean oer de takomst fan de tsjerke en fansels giet it yn dit ferbân ek oer de
takomst fan it Wurkferbân, de Earn en de Earnewâldster Rûnte.
Wy ha dat ûnderwerp keazen om't wy it gefoel hawwe, dat de tsjerke yn it algemien,
mar ek de PKN gjin betrouwen mear hat yn de takomst fan de tsjerke.
En foarsafier’t se wat dogge oan tsjerkferlitting en leger wurdende tsjerken ensfh.
kieze se foar wegen dy’t de tsjerke neffens ús alhiel op dearinnend spoar bringe.
Ik gean der hjir net fierder op yn, Rienk Klooster docht dat al yn in wiidweidich
artikel fierderop yn de Earn. Ek ús fêste meiwurker om utens - Henk Buning - freget him
ôf oft de tsjerken noch wol te rêden binne.
Dochs wol de redaksje graach de miening hearre fan jimme en oare minsken, dy't alle
dagen mei de fuotten yn de klaai fan it deistich leauwen en it gewoane tsjerkewurk steane.

Is ús tinken en leauwen feroare?
It oare ûnderwerp is benammen foar de besikers fan de Earnewâldster Rûnte, want de
Redaksje fan de Earn hat har op de lêste lêzingsjûn frege: “Wy soenen fan jim wol ris
hearre wolle hoe't jim tinken en leauwen har de lêste 10 jier ûntjûn hawwe?
Hoe tochten en leauden jim 10, 20 jier lyn en is dat ek feroare? En hoe en wêrom is dat
yn dy jierren feroare? Ha de lêzings op de ER dêr miskien ek in rol yn spile?”
De redaksje hat ôfpraat, dat redaksjelid Jan Lautenbach de spits ôfbite sil mei in
artikel oer syn eigen feroarjende tinkbylden oer de lêste 25 jier.

Wy rekkenje op jimme bydragen
De redaksje wol dizze punten net allinne sels behannelje, mar rekkenet
benammen ek op bydragen fan ER-besikers en lêzers fan de Earn en elkenien dy’t wol ris
wat fertelle wol oer dizze ûnderwerpen. Wy stelle jimme bydragen tige op priis.
As jimme sels net maklik skriuwe, is de redaksje ek wol ree in fraachpetear mei jim te
hâlden en it yn oerlis mei jimme sels op pepier te setten.
Yn dizze Earn fine jim al in earste bydrage fan ER-besykster Jimmy van der Meer.
Wy sjogge jim bydragen fol ferwachting yn ‘e mjitte!
Foar de redaksje fan de Earn
Jan Lautenbach

FEBREWARIS 2012

Libje fan ferwûndering?
Yn 2005 stjoerde de synoade fan de PKN oan alle tsjerkerieden en dûmny’s in boekje
ta mei as titel Leren leven van de verwondering. Visie op het leven en werken van de
kerk in haar geheel. It wie bedoeld om in petear op gong te bringen yn klassisgearkomsten, tsjerkeriedsgearkomsten en gemeentejûnen. Yn de tweintich siden en
oan de hân dan alderhande kleurige yllustraasjes waarden alderhande kanten fan it
tsjerke- en gemeentewêzen op it aljemint brocht. De tendins fan it boekje wie om te
libjen fan de ferwûndering, jin derfan bewust wêze hoe’n hege ropping de PKN wol
net hat, sawol foar de leauwensmienskip sels as foar de hiele maatskippij.
It suggerearre in iepenheid, in by de tiid wêzen en in sprankeljend optimisme, dy’t ik
oant dy tiid ta fan de tsjerke net koe. Hjirûnder in pear sitaten:
Pessimisme en apathie worden overwonnen door te vertrouwen op de beloften van
God en door volhardend biddend te gaan in het voetspoor van Jezus (....)
Wij geloven dat de Geest ons bevrijdt van onze moedeloosheid en ons ongekende dingen laat zien. Niet neergang, maar geloof in de kracht van het Woord dient het leven
van de kerk te bepalen (2 Timoteüs 2:9). Daarom zetten wij ons in om tot een verandering van blikrichting te komen. Wij willen weg van het verlammende gevoel dat de
kerk een aflopende zaak zou zijn. Onze tijd biedt alle kansen en mogelijk-heden en
ons staan nieuwe middelen ter beschikking. Wij geloven in de blijvende kracht van
het christelijk geloof (side 5).
De kerk heeft alleen toekomst wanneer zij de opgestane Heer volgt en vertrouwt op
Gods Geest, vanuit de bede: ‘Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk’ (side 9).
De kerk is veelkleurig. Deze verscheidenheid komt voort uit het verschil in context
van de plaatselijke gemeenten en verschillende vormen van geloofsbeleving in de
kerk (...) Deze veelkeurigheid van de Protestantse Kerk ervaren wij als rijkdom en
uitdaging (side 7).
Wij leggen nadruk op het begeleiden van de gemeente bij het volgen van haar
missinoaire roeping, op zo’n wijze dat dat de onderscheiden gaven van gemeenteleden en gemeenten worden gestimuleerd. Samen met de gemeenten zullen wij op
zoek gaan naar woorden die het evangelie zo vertolken, dat mensen geraakt worden.
Wij verlangen ernaar dat er in Nederland een steeds groter wordende groep komt die
het evangelie hoort en gelooft. Voor hen willen wij openstaan en kerk zijn.
Ook willen wij ons nadrukkelijk gaan richten op die groepen mensen die wij met
onze huidige manier van kerk-zijn niet bereiken (...) Hierbij worden zij - als zij dit
wensen - bijgestaan door de dienstenorganisatie. Die zal sterk gericht zijn op de
eigenheid van de gemeente (side 13).

It ferskil tusken lear en libben

Doe’t ik de brosjuere destiids ûnder eagen krige en trochlies, hie ik der al net in
De stim is
goed gefoel by. Der siet wat dûbelds yn. Oan de iene kant de iepenheid, mar oan de
oare kant wie it tagelyk in tige tradysjoneel stik, dêr’t de PKN himsels as in
Jakob syn
behâldend, âldfrinzich ynstitút yn presintearre en befêstige. Al dy sabeare
stim, mar de moderniteit en dat opkloppe optimisme, ik hie it der net op. Sa fan ‘De stim is Jakob
syn stim, mar de hannen binne Ezau syn hannen’.
hannen binne Ik waard dêr benammen yn befêstige, doe’t ik de LC fan 7 jannwaris fan dit jier
ûnder eagen krige. Der stiene op side 47 twa artikels mei útspraken fan persoanen oan
de top fan de tsjerke, dêr’t ik my o sa oan steurde. Benammen omdat dy sa yn striid
Ezau syn
binne mei wat men op grûn fan de brosjuere oer it Leren leven van de
verwondering ferwachtsje mei fan minsken dy’t roppen binne om lieding te jaan oan it
hannen
geastlik libben yn de PKN.

Gjin plak mear yn de herberge foar oarstinkenden?
SIDE 2

It artikel dat it meast opfalt is dat fan Daniël Gillissen oer Ds. Arenda Haasnoot (1973),
dy’t oant jannewaris fan dit jier ta in tal jierren assessor west hat fan it
deistich bestjoer fan de synoade. ‘Onversneden boodschap. Dominee Arenda
Haasnoot roept overtuigde christenen op hun plaats in te nemen in de kerk.
Zelf deed ze dat in de top van de Protestantse Kerk’ binne de wurden dy’t men lêze
kin boppe har portret. It artikel giet oer har persoanlike leauwenswei en dat hja as

dûmny te Geldermalsen in onversneden gereformeerd lûd hearre lit, voorzien van
een evangelische touch. Dat hja dêr persoanlik sa oer tinkt, is uteraard foar har
rekken. Ek dat hja har net fine kin yn de útspraken fan Klaas Hendrikse, is har goed
rjocht. Mar dat hja bepaalde útspraken docht oer de frijsinnichheid yn de tsjerke,
makket it al oars. Ik sitearje:
Het midden van de PKN splitst zich op, merkt ze, en schuift op naar links of
rechts. De vrijzinnige flank heeft echter geen toekomst, daarvan is Haasnoot overtuigd. ‘Waarom naar de kerk gaan als de boodschap alleen is dat je goed voor elkaar moet zijn?’ Ze vindt het eigenlijk ook niet erg als dit gedachtegoed
uitsterft, ‘al zul je het nooit helemaal kunnen uitbannen’. ‘Triester vind ik het
dat die plaatsen voor het evangelie verloren gaan. Ik geloof dat als het evangelie
daar zou zijn behouden, de kerken misschien niet hadden hoeven sluiten.
Natuurlijk spelen factoren mee als toegenomen welvaart en individualisme.
Maar de Geest verdwijnt als je het evangelie uitvlakt. De Geest is waar mensen
zich onder het Woord stellen en niet boven het Woord gaan staan’.
Doe’t ik dit lies wie ik ferbaasd oer de mentaliteit dêr’t sa’n jonge frou troch
behearske wurdt. Ik bedoel: jins eigen grifformearde-evangelikale opfettings
ferabsolutearje en fan oaren dy’t op in frijsinnige wize mei it leauwen omgeane,
earst in karikatuer meitsje en dan op grûn dêrfan ferketterje en gjin plak gunne yn
de tsjerke. En dat foar immen dy’t sa’n wichtige posysje ynnommen hat yn de PKN.
Haasnoot tinkt net tsjerklik, mar hiel dúdlik sektarysk. Net ynklusyf (oaren meie
der ek wêze), mar ekslusyf (oaren moatte bûtensletten wurde).
Dat is in hâlding en in mentaliteit dy’t net passend is foar in asessor fan it
moderamen fan de synoade. Dat is it dan ek wat ik har o sa kwea nim.
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Ze vindt het
eigenlijk ook
niet erg als dit
gedachtegoed
uitsterft,
“al zul je het
nooit helemaal
kunnen
uitbannen . . .”

De takomst neffens de PKN: de doarpstsjerke moat ticht
Op dyselde side stiet noch in kolumn fan Wim Beekman, dûmny yn Warns en
Molkwar. De titel fan de kolumn is ‘Haaije’. Beekman is optimistysk oer de
takomst fan de tsjerke. Der sil altiten wol in ploechje minsken bliuwe, al is it in
minderheid, dy’t ‘de Godslampe baarnende hâlde sil’. Yn syn stúdzjeferlof hat er
dêr ûndersyk nei dien en komt ta de konklúzje dat der benammen foar de doarpstsjerken kânsen lizze foar de takomst. Minsken fiele har om samar te sizzen betrutsen by har eigen tsjerkje op har eigen doarp. ‘Leve de dorpskerk en dood aan de
schaalvergroting!’ Dêr komt syn ferhaal op del.
Dêryn stiet er streekrjocht foar it belied fan de PKN oer, dy’t in hiel oar idee hat
oangeande de takomst fan de tsjerke. Sa fertelt Beekman hoe’t er mei syn
befinings foar Haaije Feenstra, de direkteur fan it LDC (Landelijk Diensten-centrum
fan de PKN ) te Utert, oer kaam te stean. Feenstra is fan tinken dat wy om yn de
takomst te oerlibjen dwaan moatte oan skaalfergrutting. Yn de regio, dat wol sizze op it plattelân, moatte de lytse gemeenten ferdwine en opgean yn grutte ferbannen. Beekman fertelt, hoe’t Feenstra op syn fekânsje yn de Súdwesthoeke fan
Fryslân by in tweintich doarpsstsjerkjes lâns fytst wie en him ôffrege hie, hoe lang
oft dit noch sa trochbestean koe. Oer tsien jier soene der noch mar yn twa haadplakken tsjinsten hâlden wurde en de rest soe dan wol fuort wêze.
Sa spriek de optimist Feenstra.
Beekman skriuwt: ‘Met zulke kleingelovigen heb je geen heidenen meer nodig.
Vanwaar het kleingeloof? Ruim vijfentwintig jaar geleden vreesde ik als jong
predikant hetzelfde. Met mijn collega’s bedachten wij plannen hoe wij na 2000 in
de regio het kerkelijk leven overeind zouden houden. Inmiddels tellen wij 2012’.
It tryste yn dit ferhaal is dat sa’n man as Feenstra as algemien direkteur fan it lanlike tsjinstesintrum wol in grutte ynfloed hat en folop gelegenheid hat om syn nearzige, pessimistystyske ideeën út te dragen en yn belied om te setten.
Hy is trouwens net de iennichste dy’t sa tinkt.

Moat dizze tsjerke
ek mar ticht?

Ek yn Earnewâld kinne se mar better ophâlde
In skoftke lyn prate ik mei in pastoraal wurkster, dy’t ferbûn is oan in gemeente
fan sa’n sântich belidende lidmaten en dy’t dêr mei hert en siel wurket om it
gemeentelibben sa goed mooglik geande te hâlden. Dy krige yn in gearkomst fan
pastoraal wurkers fan de foarsitter fan de synoade fan de PKN, Ds. P. Verhoeff,
te ferstean: ‘Maar zo’n kleine gemeente heeft toch helemaal geen bestaansrecht
meer’. De pastoraal wurkster fertelde my dat dy opmerking hiel hurd oankommen
wie.

SIDE 3
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Mar sa’n opmerking fan Verhoeff rekket my as dûmny fan herfoarme Earnewâld
uteraard ek net minder. Want wat in arrogânsje en in domme ûnkunde sprekt út sa’n
opmerking. Wat is sa’n persoan – en dan alwer yn sa’n funksje noch wol – ferfrjemde
fan it gemeentelibben oan de basis fan de tsjerke.
Ditselde ferskynsel is trouwens net nij. Ik krige okkerdeis in artikel ûnder eagen út de
LC fan 1993, dêr’t de tsjerkfâdij fan it Stellingwerfske Elsloo, dêr’t de tsjerke nedich
oan in opknapbeurt ta wie en nei oanlieding fan in subsydzje oanfraach fan de doe
noch besteande Financiële Generale Raad fan de NHK te hearren krige dat dat neat
wurde koe, omdat in gemeente fan tritich lidmaten gjin besteansrjocht hie. Elsloo hat
de tsjerke dêrnei folsein mei eigen jild prachtich moai opknapt, mar wol dwers tsjin it
belied ‘fan hegerhân’ yn.

Is ‘big’ ek ‘beautiful’ foar de tsjerke?
As men dizze dingen op in rychje set en yn jin omgean lit, dan moat men ta de
konklúzje komme dat wat der oan ideeën en foarstellings libbet oan de top fan de
tsjerke net wat is om fleurich fan te wurden. As de Verhoeffs, de Feenstra’s en de
Haasnoots har sin trochsette koenen, dan hienen yn Earnewâld de beide tsjerkjes al
lang ticht west. De herfoarme tsjerke, omdat dy te frijsinnich is (de minsken dy’t
dêr sitte, kinne better mar útskreaun wurde neffens Haasnoot), mar beide leauwensmienskippen binne yn de eagen fan de synoade en it LDC te lyts om bestean te
meien. Yn de fysy fan Verhoeff en Feenstra soene de Earnewâldsters op snein-temoarn
nei Garyp of faaks wol yn Burgum reizgje moatte en dêr oanskowe by de hûnderten
dy’t dêr sitte. Ek foar de kategisaasje en oar gemeentewurk soenen hja dêr op oanwiisd wêze. Sjogge wy it foar ús?
Big is beautiful ofwol: grut is moai. Sjoch nei de grutte skoallemienskippen, de
Big is beautiful, is ‘t net sa? grutte sikehuzen, grutte besjoerlike ienheden. Grut, ûnpersoanlik en ôfstanlik, dat is
rûnom de klacht. Mar de top fan de PKN wurdt der blykber noch altiten troch
fassinearre, is fan betinken dat it yn de tsjerke ek sa moat en stimt mei de nedige
eigenwizens en arrogânsje it belied dêr op ôf.
Men kin allinne mar ta de konklúzje komme dat, lykas men hjoeddedei rûnom sjen kin,
de bestjoerlike top ferfrjemde is fan it grûnflak en yn dat grutte gebou (in âld sikehûs)
mei in hôfhâlding net te lyts, in eigen libben liedt.
Sa’n ôfbraakbelied, it is beskamsum en in argewaasje. En dan doart sa’n synoade de
gemeenten ek noch sân yn de eagen te struien mei sa’n kleurich boekje Leren leven
van de verwondering, dat grôtfol stiet mei from praat, dêr’t se sels net neffens
hannelje, omdat se der nei alle gedachten sels net iensen yn leauwe.
Mei rjocht en reden kin men dan ek twifelje oan it besteansrjocht fan de synoade en it
lanlike buro yn Utert, lykas dy no funksjonearje.

Leauwe yn de takomst

“Dêr’t twa of
trije yn
myn namme
byinoar binne,
dêr sil ik wêze”

Ik bin it folslein mei kollega Beekman iens dat it krekt de pleatslike gemeente is dêr’t
de leauwigen har mei ferbûn fiele. Men hoecht ommers mar om jin hinne te sjen om te
witten, dat minsken dêr harren leauwen belibje, dêr by hearre wolle, har dêr mei ferbûn fiele en har dêr foar ynsette wolle.
Herfoarme Earnewâld mei syn aktiviteiten om de gemeente hinne is dêr in typysk foarbyld fan. Mar sokke lytse en fitale leauwensmienskippen binne der gelokkich folle mear.
De synoade soe dêr ris each foar krije moatte en sunich wêze op dy plakken en dy
mienskippen dêr’t it leauwen echt belibbe wurdt en dêr’t it tsjerklik libben yn de PKN
him echt ôfspilet.
Nettsjinsteande de persoanen oan de top fan de tsjerke, dy’t blykber allinne mar yn it
grut en kwantiteiten tinke kinne (en dan leafst ek noch yn otterdokse kaders)
geane wy yn Earnewâld gewoan troch op in wize dy’t by ús past.
Ynspirearre troch it evangeelje en fertrouwend op de lieding fan de Geast.
Dêrby giet it ús net om de mennichte. Jezus hat ommers sein: ‘Dêr’t twa of trije yn
myn namme byinoar binne, dêr sil Ik wêze’.
Út dy ferwûndering wei besykje wy in leauwensmienskip te wêzen, hoek te hâlden en
hoopfol de takomst yn de mjitte te gean.

SIDE 4

Rienk Klooster
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De fjirde Adfintsnein hie in dei fan blydskip wêze moatten yn de tsjerken, mar dat
waard it yn de Roomsk-Katolike tsjerke fan Nederlân net. Efkes foar de sneinoer waard
it rapport oer it seksueel misbrûk yn de tsjerke iepenbier makke. De útkomst wie sels
skokkend foar de protestantske rapporteur Wim Deetman. Yn mear gefallen as men
fan tefoaren tocht hie, die bliken dat der yn kleasters en ûnderwysynstituten geastliken omknoeid hiene mei minderjierrige bern. De dieders wienen foar in grut part út
sicht ferdwûn. De, almeast manlike, slachtoffers wienen der noch wol.
Dy lieten mei in útset lûd fan har hearre en klagen de tsjerke oan. De aartsbiskop
puollemûlke nei de publikaasje dat de biskoppen wol wat mear empaty sjen litte
mochten hienen. Mar hy hie it mar in bytsje oer de sûnde fan de pedastery.
As gefolch fan it ynternasjonaal misbrûk hawwe yn 2010 yn Dútsklân mear as 250.000
leauwigen de tsjerke de rêch takeard. Yn Nederlân wurdt it ferlitten fan de tsjerke
langer ek in libbensgrut probleem. Parochys wurde byinoar fage en op grutte skaal
wurde tsjerken foar oare doelen brûkt as foar de earetsjinst.

De tsjerke is siik
De oekumenyske teolooch Hans Küng, dy’t lange jierren heechlearaar west hat yn Tübingen, skreau okkerdeis in nij boek dêr’t er it misbrûken fan bern keppelet oan it
proses efter it ferlitten fan de tsjerke. Küng is yn Nederlân net ûnbekend.
Dizze roomske teolooch skreau earder boeken oer de wrâldgodstsjinsten, oer de
rjochtfeardigingslear by Karl Barth en yn syn memoires giet er yn op de wearde fan it
kristlik leauwen. Hy wurdt in soad en mei graachte lêzen. Yn in kleare styl set er
útinoar wat it probleem is. Yn dit nije boek seit er dat de tsjerke slim siik is.
Der is mear oan de hân as de misbrûkaffêres. De hiele struktuer fan de tsjerke doocht
net. ‘De tsjerke lijt oan it Romeinske machtssysteem, dy’t yn de dôfpot
triuwt wat him net noasket. Fierder libbet de tsjerke yn fijânskip mei de
seksualiteit, wit gjin ried mei it plak fan de frou en makket in geastlik en ûngeastlik
gebrûk fan geweld’.

Boete en omkear
Foar sa’n tsjerke past allinne it terapeutyske middel fan in bitter medisyn. Nei in stikmannich haadstikken komt er ta dizze remeedzje: de tsjerke moat wer kristlik wurde,
him mear rjochtsje op Jezus Kristus. De tsjerke is allinne te rêden as de
Geast fan Jezus Kristus de leauwensmienskip op ‘e nij yn beweging bringt en him
net ûnderdrukke lit troch it Romeinske machtssysteem, dat de gong fan saken
tradysjoneel bepaalt.
Hans Küng (1928) is âld wurden yn de tsjerke dêr’t er fan begûn is te hâlden.
Hy biedt in wiidweidich rêdingsplan oan foar de tsjerken. It komt derop del dat de
tsjerke him bewust wurde moat fan syn ferkearde dwaan en wer ta de sûne en fitale
mienskip wurde moat, lykas dy beskreaun wurdt yn de bibel. It boetekleed soe de
roomske tsjerke o sa goed stean. De sân pearse wiken foar Peaske soene sadwaande in
goeie ynfolling krije kinne troch in hâlding fan boete en omkear.

Hans Küng
Is de kerk nog te redden?
Utjouwerij Ten Have 2011

Harry Kuitert
Alles behalve kennis.
Afkicken van de godgeleerdheid en opnieuw
beginnen.
Utjouwerij Ten Have 2011

Harry Kuitert: leauwen is in ûntjouwinsproses
In soksoartich lûd fernimme wy ek út de mûle fan in protestantske teolooch yn
Nederlân. Hy makket him ek soargen oer it ôfbroazeljen fan it kristendom.
Ik doel op Harry Kuitert (1924), dy’t in geweldingen ûntjouwing trochmakke hat.
De earste kear dat ik him sprekken hearde, wie op in kongres yn Nimwegen.
Dêr kaam er fanwegen as in dûmny fan in goeie grifformearde styl. Mei in skerp lûd
ferdigene er de argewaasje dy’t it preekjen fan de opstiene Kristus opropt ûnder de
folken. Yn de rin fan syn karriêre is er lykwols hieltiten fierder ôfrekke fan syn
grifformearde woartels. Hy skokte in soad leauwigen mei syn boek Het algemeen
betwijfeld christelijk geloof. It waard typearre as in frijsinnich boek. Mar sels woe er
net frijsinnich hjitte, hoewol’t er yn 1999 de Opzoomerpriis fan de Frijsinnige
leauwensmienskip NPB krige. Syn pleitsjen foar in moderne, heldere, iepen en
autentike wize fan leauwen sprekt in soad frijsinnigen oan.
Kuitert stelt fragen oan de kristlike tradysje. Mar sels bliuwt er net bûten skot.
Hy ferset him tsjin in leauwensbeskôging dy’t der útsjocht as in bolwurk. Hy kent dat
systeemtinken noch út syn grifformearde jeugd. Yn de tsjerklike dogmatyk fan Karl
Barth kaam er dyselde foarmjouwing tsjin. Tsjin de tendins fan syn tiid yn ferset er
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him ek tsjin de dogmatyske fysy fan Karl Barth, de tweintichste ieuske tsjerkfaar.
In protte teologen yn Nederlân binne ommers meigien yn de fysy fan Karl Barth.
God – sa waard ornearre – is allinne mar te kennen yn syn iepenbiering yn Jezus
Kristus. Foar Kuitert is dat net genôch en hâldt it op in persoanlik godsleauwen dat ta
ûntjouwing komme moat. Hy ûntdekt dat langer wat mear minsken it net lykfine
kinne mei de fysy fan Barth. It neifolgjen fan de teology fan Barth hat allinne mar laat
ta lege tsjerken. Kuitert wol wat oars. Hy wol de konstruksje fan it Barthiaanske bolwurk ûndersteboppen blaze. Hy sammelet ‘âlde leauwigen’ om him hinne,
minsken dy’t de tsjerke al ferlitten hawwe. De tsjerke moat earder in ûntwenningsklinyk wurde, dêr’t minsken ôfleare moatte wat harren altiten foarhâlden is.
Leauwen yn God is in kwestje fan in ûntjouwingsproses dat men trochmeitsje moat.
Der bestiet gjin Godskennis bûten de minske om.
Mei sokke stellings wol de grifformearde Kuitert de teology fernije en betrout de
ynhâld fan it leauwen dêr oan ta. Hy hopet dat de geastwittenskip it kristlikgodstsjinstich leauwen op ‘e nij útlizze kin. Want it giet om de keunst fan it
oersetten, it útlizzen en it ferwurdzjen.

De ferneamde teolooch
Karl Barth

Beide emeriti-heechleararen, Küng sawol as Kuitert, drage mei harren boeken by oan
de trochgeande diskusje oer de fraach oft de tsjerken dizze ieu wol oerlibje sille.
Sil it kristlik leauwen út Europa ferdwine en sille tsjerken skielk noch nedich wêze yn
it religieuze lânskip?
It antwurd lit him riede. Beide mannen winskje de tsjerke alle heil en seine ta.
Beiden jouwe de moed net op dat de tsjerke oerlibje sil.

Henk Buning
‘s Gravenhage

Oer persoanlike ûntjouwing en feroaring
Neidat ik yn de redaksje tasein hie om in artikel oer dit ûnderwerp te skriuwen, en oer
de ynhâld fan it artikel begûn nei te tinken, waard my al gau dúdlik dat de
redaksje mei har fraach om bydragen fan lêzers wol hiel djip graaft.
Want fansels kin men jin ferskûlje efter oerflakkige ferhalen, mar dat is net de
bedoeling fan de Earn. As it wat om de hakken hawwe wol, sille it tige persoanlike
ferhalen wurde moatte en se sille ek wat sizze moatte oer jins eigen persoanlike
ûntjouwing en feroaring. Foarsafier't men dêr dan ynsjoch yn hat fansels, want dat is
ek noch mar de fraach.
Oer de opset fan myn ferhaal kin ik koart wêze: it sil yndield wurde yn twa skiften.
It earste stik giet oer wat ik yn myn libben meimakke haw op tsjerklik/teologysk
gebiet.
It wurdt dus benammen in koart histoarysk oersjochje fan 30 jier Jan Lautenbach en
Tine van Minnen, want dat is it tiidrek fan de feroaring. Ik fermeld Tine der eksplisyt
by, want alles wat wy yn dy tiid op tsjerklik/teologysk mêd dien hawwe, ha wy
tegearre dien en belibbe. Mar dat lêze jim hjirnei wol.
It twadde part fan it stik sil benammen gean oer hoe en wêr't persoanlike tinkbylden
oer God en godstsjinst en oer de tsjerke ensfh. feroare binne en wêrom. It sil him fansels beheine moatte ta inkelde haadpunten, dy't hiel koart besjoen wurde, want oars
hâlde wy gjin romte yn de Earn oer foar JO reaksje.

De tsjerke en ik
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Ik bin - krekt lykas Tine - berne yn in deeglik Grifformeard gesin. As it koe, moasten
we eins twa kear nei tsjerke, bibellêze oan tafel, altyd en oeral bidde, foar en nei
it iten. Kristlike legere skoalle en middelber ûnderwiis, kategisaasje, kristlike
jongereinklup ensfh.
It iennichste dêr't ik eins ôfwykte fan de oare minsken dy't ik koe, wie dat ik om myn
15e hinne Frysksinnich wurden bin - en noch altyd bin - mar dat is in oar ferhaal, al
hat it wol ynfloed hân op de fermiddens dêr't ik yn telâne kommen bin.
Doe't ik 21 wie, haw ik belidenis dien en wylst myn broer en twa susters neat
mear oan tsjerke dogge, bin ik altyd gewoan troch gien mei nei tsjerke gean.
It iennichste aparte wie fansels, dat ik sa gau 't ik in eigen auto krige, net mear nei de
Grifformearde tsjerke gong, mar nei in tsjerke dêr't dy sneins in Fryske preek wie. En

dat wienen faker Herfoarme en Minniste tsjerken as Grifformearde.
Al dy âlde Fryske tsjerken en Fermanjes dogge my wat en ek de sfear yn dy lytse
doarpstsjerken is faak tige noflik. Fansels hearde ik yn dy tsjerken ek wol ris oare preken as de drege Grifformearde ferhalen, mar dat hat noch net daalk ynfloed hân op
myn leauwen.
Efterôf besjoen moat ik tajaan, dat in eigen leauwen, in eigen oertsjûging der eins
noch net wienen. Men tocht wol ris fan in preek: "No dûmny, dêr tink ik wat oars oer",
mar fierder as dat gyng it net. Al myn enerzjy stuts ik yn oare saken en net yn
it neitinken oer God en leauwen.
Ik ferskilde ik op it mêd fan it leauwen dus net safolle fan oare tsjerkegongers.
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Enter Tine van Minnen
Yn 1982 kaam ik Tine van Minnen tsjin en nei in pear moanne wennen wy al by elkoar
en dat dogge wy no noch. Doe't ik Tine kennen learde, gyng Tine eins al net mear nei
tsjerke. "Maar zo zijn wij niet getrouwd" en Jan sleepte Tine dus alle sneintemoarnen
mei nei tsjerke.
Dochs waard my al gau dúdlik, dat Tine grutte muoite hie mei de âlderwetske
Grifformearde bibel-ferkundiging. Dat hie in soad te krijen mei har opfieding yn in
dreech Grifformeard fermidden, dêr't sûndebesef, skuld, straf en ivich boetedwaan yn
de hel, lijen, fersoening en alle âlde tsjerklike dogma's in grutte rol spilen.
Fangefolgen gyngen wy hieltyd minder nei Grifformearde tsjerken, mar nei Minniste en
Herfoarme tsjerken.
Doe't wy mids tachtiger jierren nei de Rottefalle ferhuzen, wie Earnewâld hiel faak it
plak foar de meast tichtbye Fryske preek en fangefolgen rieden wy hieltyd faker op
snein nei Earnewâld foar in preek fan Rienk Klooster.
Dy begûn yn alle gefallen net mei de swiersettige Grifformearde skuldbelidenis (dat
docht er no noch noait) dêr't Tine sa'n muoite mei hie en ek ynhâldlik koenen wy ús
beide tige yn syn oertinkings fine. En om't de sfear yn de Herfoarme tsjerke fan
Earnewâld ús beide goed befoel, ha wy ús begjin njoggentiger jierren oerskriuwe
litten nei Earnewâld.

It begjin fan de feroaring
Rienk Klooster wie it ek dy't Tine even letter it advys joech om ris te sjen oft in
kursus Teologyske Foarming foar Gemeenteleden yn Ljouwert wat foar har wie.
Om't ik der ek wol ynteresse yn hie, hawwe wy dy kursus yn de jierren 1996 oant en
mei 2000 4 jier lang folge.
Oer de ynfloed fan dy kursus sil ik it hjir noch net hawwe, dat doch ik hjirnei, mar dat
dy hiel grut west hat, stiet bûten kiif.
Yn 1998 kaam Rienk Klooster mei it plan om yn Earnewâld in Frysk Oekumenysk Wurkferbân op te rjochtsjen. Fan it begjin ôf oan ha Tine en ik aktyf west yn it
Wurkferbân.
Al frij gau nei de oprjochting fan it Wurkferbân kaam bestjoerslid Doeke Faber (†) út
Burgum mei it plan foar de Earnewâldster Rûnte (ER). De ER hat fan it alderearste
begjin ôf in grut súkses west mei ornaris mear as 120 dielnimmers.

De kursus Teologyske Foarming
By neier ynsjen hat dy kursus foar my it begjin west fan de grutte omslach.
Efterôf bin ik noch ferwûndere, dat ik myn hiele libben sa "ûnkritysk" yn de tsjerkebanken sitte koe. Want ik bin hielendal net sa maklik. Earder te hurd as te mijen yn
myn krityk op dingen dy't my net oansteane.
Ik kin hjir net yngean op alle fakken dy't wy by de kop hân hawwe: âlde en nije
testamint, dogmatyk, tsjerkeskiednis, pastoraat, liturgy, etyk ensfh.
Dêrneist wie dizze kursus foar my oanlieding om in hiele soad boeken oer de bibel
te lêzen. Om't ik ynteressearre bin yn skiednis, lies ik in soad boeken oer it iere
Kristendom.
It kearnpunt fan myn feroaring kin ik koart gearfetsje: alle studearjen en nije kennis
lieten my sjen, dat in hiele soad dogma's fan de tsjerke basearre binne op driuwsân.
Konsily's en machthawwers hawwe de ynhâld fan ús leauwen mear bepaald, as
feitlike kennis oer God en de bibel.
Ik moat ek sizze dat dit in earste 'skuorke' mei de tsjerke as organisaasje oplevere.
Al dy teologyske kennis en amper in dûmny dy't der wat oer sizze doart yn tsjerke. Dat
nim ik de tsjerke noch altyd tige kwea ôf.

It byldmerk fan de
kursus teologyske
foarming foar
gemeenteleden
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In skiednis fan God
Ien fan de boeken dy't ik yn dy tiid lêzen haw en dy't foar my in trochbraak yn myn
tinken west hat, is it boek fan Karen Armstrong: een geschiedenis van God (1993 - útjouwerij Westland).
Hja skriuwt yn dit boek net sasear oer hoe't God is, mar oer hoe't minsken de tiden
troch oer God tocht hawwe yn Joadedom, Kristendom en Islam. As der jin fan dit boek
ien ding bybliuwt, dan is it wol, dat minsken neat fan God witte.
De iene nei de oare teolooch, fan wat foar rjochting dan ek, begjint te knutseljen mei
wat besteande ideeën oer God en bout dêr wat op fuort. Wat earst in teologysk hutsje
op driuwsân is, wurdt al gau in katedraal op driuwsân en al lêzende yn dit boek seach
ik de katedraal fan myn tinken oer God hieltyd fierder fuortsakjen yn de modder.
Fan dy tiid ôf moat ik it Kuitert en Job neisizze: wy witte net safolle oer God en faak
is it ferstannich om de hân mar op de mûle te lizzen.

Fersoening neffens de PKN
It lêste jier fan de kursus wie it earste jier fan de Earnewâldster
Rûnte en it tema fan it earste jier wie 'Fersoening'. Dat wie
benammen nei oanlieding fan it boek fan prof. Den Heijer oer dat
ûnderwerp. Dat earste winterskoft hat er trije kear te
sprekken west.
It boek fan Den Heijer oer de ferlossing hie ik ûnderwilens lêzen en
ik koe my der hiel goed yn fine. No moat ik even hiel koart fertelle,
Fersoening
dat ik benammen doe't ik jong wie net folle fertrouwen yn it minskdom hie. De kristlike belidenis, dat wy minsken ferlet hawwe fan
fersoening fan ús sûnden, woe my wol oan. En ek dat wy minsken
soks sels net kinne, mar dat Jezus dat foar ús
folbringe moast. De fersoening wie foar my dus in kearnpunt yn
myn leauwen.
Nei oanlieding fan de reboelje oer it feit dat in professor út Kampen wat (och sa hoedene) kanttekens by de fersoeningslear set hie,
brochten de synoades fan de PKN tsjerken it rapport "Jezus Christus, onze Heer en
Verlosser" út.
It doel sil west hawwe om de rêst wer werom te bringen yn de tinte fan de
fersoening, mar it rapport skeat Jan Lautenbach kompleet foarby. De ferdigening fan
de âlde fersoeningslear wie sa swak en twaddehâns, dat ik dit stik dogmatyk
kompleet oan kant skood haw.
Trochtinkend oer allegear oare hjiroan ferbûne dogma's, haw ik yn de rin fan de tiid ek
oare learstikken fan de tsjerke oerbrocht nei it persoanlik argyf.
De wichtichste dêrfan is wol it feit dat ik Jezus net beskôgje kin as God. Der is mar ien
God foar my. Jezus wie in grut profeet, mar gjin god.
Dat liket my in tige Joadske gedachte en ek de earste joadsk-kristlike gemeenten
wienen dy miening tagedien.

It risseltaat: in lichter leauwen en libben
Fansels soe ik hjir noch folle mear punten neame kinne. De tsjerklike tinkbylden oer
himel en hel bygelyks, mar ik wol it hjir mar by litte.
Ik kin my yntinke, dat guon minsken foar wa't de âlde dogma's noch rjocht oerein
steane, har no ôffreegje wat ik noch wol leau. Dy fraach krij ik nammentlik noch wol
ris foarlein fan guon minsken, dy't net oer God, har leauwen en de tinkbylden fan de
tsjerke neitinke doare, om't se bang binne foar wat dan op har ôfkomme sil.
En der binne ek in hiel soad minsken dy't dêr mei omwrakselje en der noait útkomme
sille of noait wer nei tsjerke gean.
Mar foar mysels - en dat jildt tink ik ek foar in hiele soad oare tsjerkeleden, dy't
dizze wei gien binne of noch geane - fiel ik my der allinne mar better by.
De oergong fan it âlde nei it nije hat in hiele learsume wei west, mar net in
dregenien. Dêr sjoch ik somtiden wol ris yn ferwûndering op werom.
En it leauwen yn de Iene is wol oars wurden, mar net minder: wol sterker.
Dat ik ieuwen fan kristlike oangroeisels en ballêst oerboard sette koe, hat it leauwen
en it libben foar my in stik lichter makke.
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De Earnewâldster Rûnte hat seker takomst
Fragen, mar gjin antwurden
It is al wer in pear jier lyn dat ik mei in dûmny yn petear rekke oer alle fragen dy't de
bibel by my oprôp.
Nim no de skepping. Twa skeppingsferhalen dy't hiel ferskillend binne. It earste
skeppingsferhaal is in leauwensbelidenis, mar dêr heart men neat fan yn tsjerke. Skepping en evolúsje binne wer in oare ynfalshoeke, mar ek dat is net besprekber.
Stiet de natoerwittenskip los van de tsjerke of kin it wol hiel goed gear gean?
En dan it ferhaal oer Abraham en syn twa soannen Ismaël en Izaäk. Ismaël en syn mem
wurde troch god de woastyn ynstjoerd. Ismaël moat fuort en Izaäk kin bliuwe, want hy
is de soan fan de belofte.
Sa is it ús altyd ferteld.
Mar sa'n útlis ropt dochs fragen op! Hâldt God mear fan Izaäk as fan Ismaël?
Of moatte we dit ferhaal hiel oars útlizze? Moasten dizze twa rûzjemeitsjende froulju
wol útinoar, om't bern yn sa'n fermidden net opgroeie kinne? Hat dit ferhaal hiel oare
diminsjes?
Sjoch ek ris nei it ferhaal oer it better meitsjen fan in bline. Yn Mattéus giet it oer twa
blinen, yn Lukas en Markus oer ien bline. Hoe kin dat? Wêrom? In flaterke yn de tekst
of sit hjir mear efter?
Lês Mattéus 20 mar ris. Dêr stiet de belidenis fan Petrus. Jezus seit: "Op dizze Petra sil
ik myn gemeente bouwe". Gemeente? Der wienen noch hielendal gjin gemeenten,
heechstens synagogen en fansels de timpel.
Sa mar in pear foarbylden, mar der binne noch folle mear.

Sels op syk nei antwurden
Ik haw hjir mei dy predikant oer praat en hy sei doe, dat jo net alles yn de gemeente
fertelle kinne.
Minsken wolle de âlde ferhalen hearre, dêr kinne jo net fan ôfwike, want dan krije jo
in tik op de fingers.
Mar ik woe it wol witte!
Foar my wie dat in reden om de kursus 'Teology foar Gemeenteleden' te folgjen. Dêr
fernaam ik dat der folle mear minsken binne, dy't ek graach in stik eftergrûnynformaasje opdwaan wolle.
Jo kinne de bibelferhalen dan better begripe en se komme ek yn in hiel oar ljocht te
stean.
Geregeldwei kaam yn ús groep nei foaren: "Wêrom hearre wy hjir neat oer yn de tsjerke?" Guon kursisten wienen dêr lulk en ferûntweardige oer.
Nei dizze kursus bin ik nei de Noardlike Hegeskoalle gien en haw de kursus teology folge. Uteraard ha ik hjir noch mear kennis opdien, mar der binne ek nije fragen
ûntstien. Mei dy fragen kin ik libje en besykje der antwurden op te finen.
dominee

Ferlet fan Earnewâldster Rûnte
Net elkenien hat it foarrjocht om teology studearje te kinnen. Dêrom is it ek sa moai,
dat der in Earnewâldster Rûnte is. Der binne folle mear minsken, dy't witte dat de bibel folle mear te sizzen hat as dat men altyd tocht hat. By de Earnewâldster Rûnte
krije de minsken in stik eftergrûn-ynformaasje en dêrtroch wurdt de kristlike religy
dúdliker.
Minsken hawwe hjoed-de-dei it foarrjocht dat se in bettere oplieding krije as
foarhinne. Se binne ek net mear tefreden mei de âlde ferhalen. Se tinke sels ek nei.
Religy is en bliuwt wichtich: ek yn dizze tiid.
Dêrom tink ik, dat de Earnewâldster Rûnte yn in grut ferlet foarsjocht en dat der
fraach nei sokke gearkomsten bliuwe sil. Noch hiel lang, tink ik.

Jimmy van der Meer-de Jong
Dit is de earste bydrage fan ien fan ús lêzers/ER-besikers as reaksje op de fraach fan
de redaksje om bydragen oer persoanlike ûntjouwing en feroaring en oer de takomst
fan de tsjerke. Dizze bydrage giet sels op beide fragen yn.
De redaksje hopet dat der mear fan sokke bydragen komme!
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Leauwe yn in tsjerke fan minsken
Op Krystjûn wie ik yn de Roomske tsjerke yn Dokkum. As dûmny ha jo sels ek ferlet fan
geastlik brea en wêr kinne jo better hinne gean as nei kollega’s dêr‘t jo it goed mei
fine kinne?
Pastoar Paul Verheijen die de eucharisty en syn kollega Pastor Neeltsje Bouma, fan de
Burgumer Sïnt Martinusparochy die û.o. de oertinking. It wie in moaie fiering mei in
dúdlik boadskip dat yn net mis te fersteane wurden gie oer de resinte swarte side yn
de skiednis fan de Roomske tsjerke: it misbrûk. Foar in soad minsken kaam hjirmei
definityf de betrouberens fan de tsjerke faai te stean. Foar oaren wie it de lêste drip
dy’t nedich wie om de tsjerke foargoed de rêch ta te kearen. Yn har ferkundiging sei
Neeltsje û.o. it folgjende: ‘Zoveel mensen die het slachtoffer werden door de
dienaren van de kerk. Hén die alle macht gegeven was. En tot overmaat van ramp gaf
de kerk ‘niet thuis’. Daders werden verplaatst en konden rustig verdergaan.
Slachtoffers stonden in de kou. Nog steeds. Want nog steeds kan de kerk als instituut
het niet over haar lippen krijgen dat zij hieraan schuldig is’.
Ik fernaam dat ik rekke wie troch de earlikheid en de dúdlike taal dy‘t Neeltsje spruts
oer dit drama. En krekt dy dúdlikheid makke dat ik my dóchs op myn plak
fielde, yn in tsjerke dy‘t ferbûn is mei sa’n swarte side yn har skiednis.
Rekke troch de moed dy ‘t Neeltsje sjen liet, ha ik har frege foar in fraachpetear foar
de Earn. Net om de swarte dize noch donkerder te kleurjen. Ek net om mei in finger te
wizen nei in oar, om sa ûndertusken, heimentlik fiele te kinnen datst it sels sa goed
foar inoar hast. Want we witte allegear dat it kwea oeral om ús hinne is en ek yn ús
sels sit. Ik woe fan Neeltsje witte hoe oft it har persoanlik rekke hat en
hokker fysy hja hat op de takomst fan har tsjerke. Hoe balansearret hja tusken de lear
fan it ynstitút en de deistige praktyk yn de parochy?

Earlik wêze tsjinoer josels en de minsken
We prate mei inoar yn it parochyhûs te Burgum, dêr’t de Fransiskaner sfear fan Pater
Doesburg noch hinget. Ik wurd hertlik ûntfongen en ik freegje Neeltsje nei har
beweechredenen foar har skerpe ynstek yn de krystoertinking.
“We ha allegear in brief krigen fan de biskoppen”, fertelt Neeltsje, “mei dêryn de
opdracht foaral wól wat te sizzen oer it rapport fan de kommisje Deetman. Allinnich
foel my op, dat yn dy brief wol it ien en oar sein wurdt yn de sin fan: doch der wat
mei nei minsken ta. Mar dat der net mei dúdlike wurden yn stie dat de tsjerke
skuldich wie. En dat rekke my. Dêr hie ik muoite mei. Ik bin fan miening dat jo as
pastor de taak hawwe earlik te wêzen. Earlik tsjinoer josels en ek tsjinoer de
minsken. Dus moast ik hjir wol wat mei dwaan. En dan is it balansearjen tusken de
opdracht fan hegerhân en de pastorale taak dy‘t jo foar josels sjogge. Út dat
gegeven wei ha ik hannele en sprutsen”.
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Ik freegje Neeltsje nei hoe’t dy skuld der dan út sjocht. Hoe kin in hiele tsjerke, want
dat is dochs in algemien, abstrakt begryp, skuldich wêze? En hoe kin dy skuld dan
sljochte wurde? Is skuld net earder eat dat persoanlik fan aard is?
“Fansels binne we net allegear persoanlik skuldich oan it drama. De biskoppen dy’t de
brief skreaun ha, binne dat ek net persoanlik. Yn dy sin kinne se ek net persoanlik
skuld bekenne. Mar wêr‘t it om giet is dat dit misbrûk wol plak fûn hat ûnder
tsjerklike ferantwurdlikheid. It systeem as sadanich hat it misbrûk net tefoaren komme kind, mar it giet derom dat it, neidat it oan it ljocht kommen is, gjin
Erkenning krigen hat. Ik hear minsken wol ris sizzen dat de slachtoffers út binne op
sinten. Mar dêr kin ik my net yn fine. Fansels, se sille der tusken sitte. Mar ik leau
dat it slachtoffers te dwaan is om de erkenning dat harren wat slims oandien is.
En yn dy erkenning sjit de tsjerke as ynstitút te koart.
Ik kin my goed fine yn ’e formulearring yn in útjefte fan de Fransiskanen troch
harren provinsjaal. Hy seit: “Foar my hat dizze sitewaasje alles te krijen mei wat wy
‘erfzonde’ neame. We diele as kollektyf systeem yn de sûnde dy‘t guon fan ús
begien binne en wêr’t we dochs ferantwurdlikheid foar nimme moatte. It kin net
goedpraat wurde dat der minsken dy‘t harren skuldich makke hawwe, sûnder wanklank oerpleatst binne. It kin dochs net sa wêze dat it misbrûk dan in ferfolch krije
kin? Oan de oare kant moatte jo de dieders ek net slachtofferje troch se oan de skandepeal te nageljen. Jo moatte in pastorale hâlding fan barmhertichheid
oannimme nei beide partijen ta, mar jo moatte al jo ferantwurdlikheid nimme”.

Ferbining tusken it wurk fan God en it libben fan minsken
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Op myn fraach oft Neeltsje fernimt dat minsken ôfheakje om’t se teloarsteld
binne yn de tsjerke, antwurdet se fan nee. Guon sille it oangripe om de lêste stap
te setten dy‘t se dochs al fan doel wienen te setten. De measten lykje te
beskikken oer it fermogen it ûnderskie te meitsjen tusken it ynstitút tsjerke en it
leauwen yn God. Der is wol skamte by de minsken. In hiel soad minsken hawwe
Neeltsje betanke foar de wurden yn har oertinking. In teken dat it de minsken rekket en dwaande hâldt. Minsken ha moederaasje mei harren tsjerke. Dat jout moed
foar de takomst. Mar hoe sjocht dy der út?
Al is se oer de foarm fan tsjerkewêzen net alhiel wis, Neeltsje leaut grif dat der
takomst wêze sil:
“Wa wit, moatte we wol werom nei lytse húsgemeenten? Wa sil it sizze?
Ik wol my net regeare litte troch eangst (hja ferwiist nei it boek Hannelingen
2: 41-47). “De tsjerke is in mienskip fan minsken. Dy kinne en hoege jo net yn alles
te stjoeren fan boppe-ôf. As ik oan de tsjerke tink dan tink ik benammen oan lokale mienskippen en net oan it ynstitút. It ynstitút is dwaande mei in
saneamde ‘restaurative beweging’. Dat kin nut ha, mar jo moatte der al om tinke
dat it net alle libben derút hellet. It sil altyd gean om de ferbining tusken it wurd
fan God en it libben fan minsken sels. De ynhâld fan it evangeelje en it
libbensferhaal fan de persoan, dat is wêzentlik. Wy binne de hannen en fuotten
fan Kristus, wy moatte it dwaan. Sa sjoch ik de eucharisty ek breder as allinnich
mar datjinge dat bart troch de pryster yn in fiering. Oan in stjerbêd, yn it
fertriet mar ek yn de blidens fan minsken, moetsje wy Kristus omdat wy mekoar
moetsje – fan persoan ta persoan. Sa lang as we dat mar foar eagen hâlde, en sa
lang as we ynsjogge dat we dát wûnder net ôftwinge kinne, mar dat it ús jûn
wurdt, dan sil it ferhaal fan God it wier wol hâlde”.

Yvonne Hiemstra
Mei tank oan Neeltsje Bouma

Earnewâldster Rûnte
It tema fan de Earnewâldster Rûnte foar it winterskoft 2012 – 2013

- It nije sprekken oer God ‘Bliuw net stilstean by wat west hat en hâld net fêst oan it ferline.
Sjoch, Ik bin mei wat nijs dwaande, it begjint al út te kommen.
Fernimme jim it net?’ (Jesaja 43:18-19)
Yn de foargeande jierren fan de Earnewâldster Rûnte ha wy dwaande west mei
sprekken en tinken oer Bibel en tradysje. Frijwat ûnderwerpen dy’t in rol spylje yn
ús tradysje en yn de teology, binne dêrby op it aljemint kommen. Sa ha wy it hân
oer klassike tema’s lykas Kristology, Fersoening, Godsbylden ensfh. Ek binne der
útstapkes makke nei net-kristlike tradysjes, lykas it Joadedom, de Islam en it Bûddhisme.
It bestjoer is fan betinken dat der hjoed-de-dei gauris op soarchlike en benammen
negative toan praat wurdt oer Bibel en leauwen. Tsjerken rinne leech, de teology
jout net langer Godskennis en spilet foar in protte minsken in oerstallige rol.
Oan de oare kant hâldt it leauwen de minsken wol dwaande. Dat âlde dogma’s trochstrings ôfdien hawwe, mei dúdlik wêze. Mar foar ús is it dêrom no krekt in
fraach, hoe’t men it hjoed-de-dei al op in positive wize hawwe kin oer God,
leauwen en tsjerke?
Yn it
•
•
•

kommende seizoen wolle wy ûndersteande fragen op it aljemint bringe:
Hoe no fierder mei de teology?
Hoe sjogge wy de takomst?
Wêr fine wy nije tekens fan in âlde taal en tradysje?

Oan dizze fragen wolle wy omtinken jaan. Wy wolle sykje nei positive wizen om fan
bestjutting te wêzen foar de dei fan hjoed en foar dy fan moarn.

SIDE 11

FEBREWARIS 2012

It program fan de ER foar 2012—2013 is as folget:
25 septimber 2012
Dr. Ciska Stark
Over de taal van het aanspreken van God in de liturgie:
problematisch en mogelijkheden scheppend tegelijkertijd.
Dr. C. Stark is docent praktische theologie Doopsgezind Seminarium, faculteit der godgeleerdheid en hâld har dwaande mei homiletyk, teology yn dopers perspektyf en prediking yn in
plurale mediakultuer

30 oktober 2012
Prof. dr. Gerben Heitink,
Lezing naar aanleiding van zijn boek: Golfslag van de tijd. Europa’s niet te stillen verlangen naar God. (Uitgeverij Kok, Utrecht 2011)
Golfslag van de tijd beschrijft vijf cultuurhistorische vloedgolven: Kerstening,
Hervorming, Verlichting, Revolutie, Ontplooiing. Door deze ontwikkeling heen tekent
zich een onderstroom van Verlangen af, die zichtbaar wordt in drie thema’s:
de zelfinterpretatie van de mens, het geloof in God en de heiliging van het leven.
Sinds het ontstaan van de Bijbel zijn twee millennia verstreken, waarin het spreken
over God ingrijpend veranderd is. Het boek biedt een zoektocht vanuit de vraag:
Kun je een modern denkend mens zijn en toch een gelovig mens blijven? Het is de
vraag naar onze religieuze wortels als bijdrage aan het gesprek tussen christenen en
andersdenkenden.
Prof.dr. Gerben Heitink, is emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit.

27 novimber 2012
Prof. dr. Wouter H. Slob
Misschien gaat het bij het ‘nieuwe spreken over God’ wel om nieuw spreken van
God? Want bij spreken over iets blijft het onderwerp buiten ons staan, terwijl bij spreken van iets er een inhoudelijke verwevenheid is. Een doordenking van het
filosofische waarheidsbegrip kan, voorbij het verschil tussen ‘subjectieve’ en
‘objectieve’ waarheid, een zinnige insteek bieden.
Wouter H. Slob is predikant van de PKN Laarkerk gemeente in Zuidlaren en bijzonder
hoogleraar aan de RUG op de leerstoel Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur.
Zijn speciale aandachtsterrein ligt op het snijvlak van theologie en cultuurfilosofie.

8 jannewaris 2013
Dr. Rienk Klooster
It nije sprekken oer God. Wat betsjut dat yn de praktyk foar in gemeentedûmny?

It âlde sprekken?

5 febrewaris 2013
Prof. dr. Eric Borgman
De bijdrage van Prof. E.P.N.M. Borgman zal gaan over de evangelische pretentie
altijd nieuw te zijn. Borgman is bezig met een studie aan de dogmatiek – een
onderwerp wat velen nu juist volledig overbodig vinden - onder de titel '...alle
dingen nieuw'. Dit is een verwijzing naar Openbaring 21: 5. De idee dat het rijk van
God nabij is- verdraagt zich niet met het idee dat het christelijk geloof ouderwets is.
Borgman beweert dat het simpelweg ook niet waar is, dat geloof in de verrijzenis voor
vroegere generaties ooit wel vanzelfsprekend was en nu in eens voor ons
moeilijk is.
Prof. Dr. E.P.N.M. Borgman is hoogleraar systematische theologie aan de School of Humanities
aan de universiteit van Tilburg.

5 maart 2013
Gerard van Midden
Kinderen en jongeren ontdekken God in de verhalen door die in te bedden in het
hier en nu. Zo spreekt God telkens nieuw over zich-/haarzelf.
Gerard van Midden (1957, vader van drie volwassen kinderen) is tekstdichter/tekstschrijver. Hij
is een groot liefhebber van Bijbelverhalen die hij graag zelf navertelt: in verhaal, lied- of dichtvorm. Hij is ook lid van de redactie van Trefwoord, een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor het basisonderwijs en van Zinbox.nu

SIDE 12

YNTEKENING
Yntekening kin allinne troch € 30,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknûmer
29.89.25.664 op namme fan ‘Earnewâldster Rûnte’, Aldwâld, mei fermelding:
seizoen 2012 - 2013. It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd.
Kontaktadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld.
Till.: 06 – 20600409 E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl

D u c o A r r i s Vo r s t e r, d û m n y e n m y s t i k u s ( 2 )
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Yn it foarige nûmer fan de Earn haw ik wat skreaun oer it libben fan de mystike
dichter en dûmny Duco Arris Vorster.
De beide ûndersteande gedichten kaam ik tsjin yn syn bondel Op uwen drempel,
ferskynd yn 1926, in jier nei it ferstjerren fan syn soan Jaap. De bondel is ek opdroegen oan de neitins fan syn soan, oer wa’t ek it earste gedicht giet.
Twa koarte fragminten:

O jongen, hoe waren wij samen één –
maar nu, nu ben je ons voorgegaan –
de levensmantel gleed zachtjes heen,
God heeft Zijn mantel jou omgedaan.
Zoo vreemd is het leven zonder jou –
de glans die over de dingen lag,
jouw warme hart en je ziel zoo trouw,
‘t gleed alles weg uit den levensdag.

Vorster hat syn fertriet dellein yn syn poëzij. Net allinne yn de boppesteande dichtrigels, mar yn alle gedichten yn dizze bondel.
Hy siket syn heil yn de iensumens fan de natoer. Rinne yn de natoer wurket ommers
hieljend. It kontakt mei de ierde, de frisse loft, de lûden, de kleuren en de rook,
de dichter ûndergiet it as in woldied foar syn siel.
En yn dat belibjen fan de natoer belibbet er de stille en treastende oanwêzichheid
fan it grutte Mystearje dat men God neame kin.

Het verborgen pad
Ik kan niet spreken van het eenzaam pad,
waarlangs mijn zwijgend hart eens is getreden,
ontvangen wijd door nachts oneindigheden,
en heeft het leven niet meer liefgehad.
Ik kan niet spreken van wat in dat uur,
niet meer door de slinger van de tijd bewogen,
geschouwd werd door mijn dood-verstilde oogen,
daar waar geen weten is van plaats noch duur.
Gij weet hoe stil mijn ziel maar schreit en schreit,
Ferburgen paad . . .

wijl ik mijn leven in het licht moet dragen,
en in mijn woord geen schaduw is van klagen,
maar ‘t diepst in mij verbergt Uw zaligheid.
Maar dit zal blijven, dat een zwerveling
eens alles heeft geweten, ook het leste,
de asch die van deez’wank’le dingen restte,
en toch Uw glimlach in zijn oogen ving.

SIDE 13
Ferfolch op side 14

FEBREWARIS 2012

D u c o A r r i s Vo r s t e r, d û m n y e n m y s t i k u s ( 2 )
Zoo na als God, zoo ver als God
Gij zijt zoo verre, die tot U wil komen
door oceaan van stilten varen moet,
waar boven klare wake en diepste droomen,
Uw wezen, dat de ziel heeft ingenoomen,
haar tot uwe kusten na’dren doet.
Daar is geen wenden en geen flauw bewegen,
geen rimpeling van ingehouden zucht,
de ziel, aan licht en kleur en glans ontstegen
tot stilte waarin alle stemmen zwegen,
Oceaan van stilte . . . .

beroert geen ver en zacht gerucht.
O menschenwoorden die tot U niet reiken
o vogelvlucht, die stijgt en wendt en keert,
O gloed van diepste liefde die moet wijken,
O menschenkracht die altijd moet bezwijken,
O hart, dat steeds opnieuw begeert.
Die eens Uw verre vreugde heeft vernomen,
den jubel die elk leed bedaren doet,
die weet uit donk’ren strijd en klaarste droomen,
dat wie zoo na als waar Gij leeft, wil komen,
door zee van stilten varen moet.
Dit binne ek wer gedichten dy’t men in kear as wat lêze en op jin ynwurkje litte moat
om mei te fielen wat de dichter dermei sizze wol. Gedichten binne uteraard hiel persoanlik.
Mar immen mei in wat mystike ynslach sil der grif troch oansprutsen wurde.

Rienk Klooster

19 febrewaris: lêzing fan Elske Posthuma
Snein 19 febrewaris de middeis om fjouwer oere sil Elske Posthuma út Huzum in
lêzing hâlde oer har boek Cochleaire capriolen, dat ferskynd is yn 2009.
Elske fertelt dêryn oer har dôvens, hoe’t hja dat as bern belibbe hat en oer har
leafde foar oargelspyljen. Fierder beskriuwt hja dat ynienen har gehoar hielendal
weifoel, oer in yngripende operaasje dêrnei en hoe’t it oargelspyljen, ja eins alle
muzyk, dêrmei foar har ferline tiid waard. Hja hat oer dit hiele proses dat hja
meimakke hat in hiel bysûnder boek skreaun, mei in opmerklike titel.
In ego-dokumint is it eins.
Elske, dy’t o sa fertelle kin, wie ree om op 19 febrewaris nei Earnewâld ta te kommen om foar ús in lêzing te hâlden.

SIDE 14

Plak: herfoarme tsjerke Earnewâld
Tiid: 16.00 oere. De tagong is fergees; nei ôfrin is der in kollekte foar de
ûnkosten.
It bestjoer fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

Earnewâld
Yn it winterskoft binne de tsjinsten mienskiplik en om en om yn de Grifformearde en Herfoarme Tsjerke
5 febrewaris
12 febrewaris
19 febrewaris
26 febrewaris

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Frou E. Stellingwerf-Vinke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. Huitema, Drachten

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke

4 maart
11 maart
18 maart
18 maart
25 maart

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere

Frou E. Stellingwerf-Vinke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. G. Rinsma, Roermond
Ds. van der Ploeg, Snits
Da. W. Tinga, Grins

NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Frysk Oekumenysk Wurkferbân

NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

1 april
6 april

09.30 oere
19.30 oere

Ds. L. Adema, Garyp
Dr. R. Klooster, Ljouwert

8 april
1 april

09.30 oere
09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dr. R. Klooster, Ljouwert

15 april
22 april

09.30 oere
09.30 oere

Da. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Goed Freed, tsjinst mei brea en wyn
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Peaske
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

C. de Boer-Bergstra, Sk ‘goutum
Ds. S. van der Meer
Da. Y.J. Hiemstra, Dokkum

FOW Itens-Hinnaard
FOW Itens-Hinnaard
FOW Itens-Hinnaard

Frysk Oekumenysk Wurkferbân

Itens-Hinnaard
26 febrewaris 10.00 oere
25 maart
10.00 oere
29 april
10.00 oere

Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke
19 febrewaris 10.00 oere
18 maart
10.00 oere
15 april
10.00 oere

Ds. G. Hoekstra, De Jouwer
Da. G. de Boer-de Boer, Easterein
T. Bergsma-Overdiep, Harich

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh

Ds. J.F. Kroon, Bitgummole
Ds. P. Beintema, Dokkum
Ds. K. Visbeek, De Westereen

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Ds. P. Beintema, Dokkum
Da. W. Tinga-Bosma, Grins
Dhr. G. Visser, Wâlterswâld

Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Da. T. Hiemstra, Ljouwert
Dhr. P. Speelman, Folsgeare
Da. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dhr. H. Giliam, Penjum
Ds. U. Tjallingii, Deinum

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

Hegebeintum
4 maart
1 april
5 april

09.30 oere
09.30 oere
19.30 oere

Hantumhuzen
19 febrewaris
18 maart
15 april

Hjerbeam
5 febrewaris
19 febrewaris
4 maart
18 maart
8 april
22 april

oere
oere
oere
oere
oere
oere

SIDE 15

De Earn

Meidielings

Útjefte fan it
Frysk Oekumenysk
Wurkferbân Earnewâld

Kopij foar de folgjende Earn
Kopij foar de folgjende Earn graach foar freed 23 maart ynleverje by
by Tine van Minnen.

Skriuwerskip fan it FOWE
en fan redaksje en administraasje
fan de Earn:
Tine van Minnen
Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld
Tillefoan (06) 20 60 04 09
E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl
Ûnder redaksje fan:
Dr. Rienk Klooster, (06) 39 60 96 64
E-post: klooster.rienk@gmail.com
Tine van Minnen
Drs. Yvonne Hiemstra,
E-post: yvhiemstra@hetnet.nl
Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08
E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl

Kofjedrinken
Op snein 18 maart is in spesjale tsinst (sjoch hjirûnder) mei dûmnystrjitmuzikant Gerard Rinsma. It likeit it bestjoer in goeie
gelegenheid om nei de tsjinst wer meiïnoar kofje te drinken yn de
konsistoarje. Elkenien is wolkom!

Museumwykein
Der wurdt noch hurd wurke oan de tariedings, mar it bestjoer fan it
Wurkferbân is fan doel om dit jier wer mei te dwaan oan it Museumwykein. Wy dogge ús bêst om mei wat aardichs en nijsgjirrichs te
kommen.
It museumwykein sil fan ‘t jier wêze yn it wykein fan 14 en 15 april.
Skriuw it alfêst even yn it bûsboekje.

Port Betelle

FOWE bankrekken: 34.98.14.058
ISSN 1878 - 4348

By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld

Gerard Rinsma: dûmny en strjitmuzikant
Gerard Rinsma komt oarspronklik út Fryslân, (fan 'e Gordyk), mar wennet as dûmny
fan Roermond al lange tiid as Fries om útens.
Mar dochs tinkt, skriuwt en sjongt er noch altyd yn it Frysk en dêrom giet er snein 18
maart foar yn in Fryske tsjinst yn Earnewâld. Hy sil de tsjinst tagelyk opfleurje mei
songs út de ‘sixties’. (lykas sneon 17 maart yn de Skippersseal yn Aldegea)
Want as strjitmuzikant hat er murken dat dy optimistyske songs fan de sixties ta it
kollektyf ûnthâld fan de minsken behearre. Wêr't er mar op strjitte spilet, yn
Nederlân en derbûten, oeral kinne minsken lieten as Mr. Tambourine Man, Proud Mary, Hotel California ensfh. meisjonge. Sûnt koart hat er al dy songs fan syn
strjitmuzikante-rippertwaar oerset yn it Frysk en útjûn yn in eigen bondeltsje. Troch
dy bondel kin elk, dy’t him thús fielt yn de ‘sixties’, mei him meisjonge.

De sixties yn tsjerke
Mar by it oersetten ûntduts er tagelyk, dat guon songs folle djipper stutsen as er ea
tocht hie. ‘Let It Be’ fan The Beatles bygelyks skaait hiel bot nei de lofsang fan
Maria (Lukas. 1:39-45) en ‘Eleanor Rigby’ soe sa yn in gebet passe. En ‘While My Guitar Gently Weeps’ soe suver troch Jezus sels skreaun wêze kinne. (Mattéus. 9:13)
Oare lieten hat er oanpast oan de Fryske sitewaasje: sa hjit ‘Hotel California’ yn it Frysk ‘Hotel de Boschplaat’ en
‘San Francisco’ ‘West-Terskelling’ (sjoch youtube: gerard rinsma West Terskelling).
En syn leafde foar it wetter en it silen kin men werom hearre yn de oersetting fan ‘Take Me Home, Country Roads’
(op myn boat, mei brûzjend skom).
Hy hopet dat dit alles yn de tsjinst in plakje te jaan en yn ferbining mei de preek. Want dan wol er it net allinne
oer de bibel ha, mar ek oer ‘De Hemel bestaat niet’, it ûntroerende boek fan Jannetje Koelewijn oer har beide âlden. Yn dat boek docht bliken dat har mem in libben lang ûnwennich bleaun is fan har muoike en omke yn
Eastersee oan 'e Tsjûkemar. ‘Ûnwennich’ is dan ek it tema fan de tsjinst.
SIDE 16
Snein 18 maart om 09.30 oere yn de Herfoarme Tsjerke fan Earnewâld
www.gerardrinsma.nl; E-post: gerard.rinsma@hetnet.nl; till. 0475 325526
Cd's: ‘In Minske Sin’ en ‘It Moaiste fan Gysbert’

