
Bidden voor de buurt maakt je bewogen 

‘God leidt ons leven en daar hoort een door Hem bepaalde woonplaats ook bij. We wonen 

hier niet zomaar en we zijn niet toevallig in deze woonplaats een gemeente van Christus’, 

schrijft ds. Ron van der Spoel, predikant-pionier van de IZB. Wie gaat bidden voor de buurt, 

gaat met andere ogen naar zijn/haar leefomgeving kijken, betoogt hij. In de bijlage wordt 

zijn bijdrage meegestuurd.  

 

Jongerenprijs voor sociale coöperatie StekUp 

StekUp, de sociale coöperatie die is ontstaan vanuit de missionaire pioniersplek CrossCulture 

Nieuwegein (IZB), heeft de Jongerenprijs 2020, gewonnen. 27 projecten dongen mee om de 

10.000 euro die er viel te winnen. 

 

Kerk en Wereld, een fonds van de Protestantse Kerk, daagt jongeren (12-35 jaar) en 

jongerenorganisaties elk jaar uit om hun dromen om te zetten in plannen en mee te doen 

aan de Jongerenprijs. ‘De uitverkiezing was een enorme verrassing’, zegt Theo Vreugdenhil, 

missionair pionier; samen met Maarten Atsma is hij de drijvende kracht achter het initiatief, 

waar inmiddels tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Dit is de gedachte achter StekUp: 

Migranten die net in Nederland komen wonen, zitten dikwijls vol ervaring, dromen en 

plannen met betrekking tot een eigen bedrijf. Maar dat is in Nederland best ingewikkeld, 

helemaal als je met een taalachterstand zit en nog geen sociaal netwerk hebt. Daarom zijn 

Theo en Maarten vanuit de interculturele pioniersplek Cross Culture Nieuwegein de sociale 

coöperatie StekUP begonnen. ‘Met elkaar slaan we de handen ineen om te gaan 

ondernemen en een inkomen te gaan verwerven vanuit een ieders eigen talent; we 

verbinden ons aan elkaar en versterken elkaar. Door onder de paraplu van een sociale 

coöperatie te ondernemen, behouden leden hun uitkering, zijn er deskundigen beschikbaar 

als coach, en worden zaken als administratie, inkoop en huisvesting collectief georganiseerd. 

Inmiddels heeft de coöperatie al 6 leden aan het werk geholpen, in verschillende sectoren: 

horeca, administratief en huishoudelijk werk.’ 

Zie ook www.stekup.nl 

 

Tegelijk kwetsbaar en onoverwinnelijk 

‘Dankbaar ben ik, dat ik een herstart heb gekregen. Met de ervaring van corona sta ik nu 

anders in het leven. Ik zie de betrekkelijkheid van veel dingen, waar ik me voorheen druk om 

maakte, de waan van de dag. Wat heeft echt waarde, als je beseft hoe kwetsbaar je bent, als 

er een virus uit China kan komen overwaaien, waar je zomaar dood aan kunt gaan?’ 

Dat zegt ds. André van der Graaf uit Heerde in het kerstnummer van ECHO, een uitgave van 

de IZB. André werd tijdens de eerste coronagolf besmet met het virus en belandde als gevolg 

daarvan enkele keren in het ziekenhuis. Er waren momenten waarop hij dacht dat zijn 

laatste uur nabij was. ‘Ik heb een herstart mogen maken’ vertelt hij. Maanden na dato is hij 

nog aan het revalideren. Toch is hij hoopvol. ‘Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, het 

Licht der wereld. Zijn licht wordt nooit meer door de duisternis overwonnen. Met Pasen 

stond Hij op uit de dood. Als je in Hem gelooft, hoef je voor niets of niemand meer bang te 

zijn. Want ik ben kwetsbaar en tegelijk onoverwinnelijk, dankzij Hem. Die ervaring is eigenlijk 

te groot voor woorden. Daar denk ik aan, als ik straks voor de Kerstdagen de kaarsen 

aansteek en de lichtjes ophang.’ 

Kijk voor het hele interview (en voor het bestellen van uitdeelexemplaren van ECHO) op 

www.izb.nl/echo  



 

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal 

‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, 

maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. 

Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? 

Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief 

genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen 

worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u 

hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar 

nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het 

winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op 

arkmission.nl/nieuwetekst. 

 

Citaat 

“Paulus noemt het geloof zonder de opstanding waardeloos. Van in mijn kindertijd was dat 

ook mijn persoonlijke intuïtie, die mij sindsdien nooit heeft verlaten. Toch wordt in onze tijd 

weinig over de opstanding gesproken. Ook niet op moeilijke momenten, zoals tijdens de 

coronacrisis, wanneer velen stierven en zelfs geen normale uitvaart konden krijgen. 

Misschien omdat we de verrijzenis te schokkend vinden. Ze staat te zeer buiten het 

vertrouwde maar beperkte denkkader van onze wereld. De kruisdood van de verlosser is al 

stuitend. Dat vervolgens de dood, hoe serieus ze ook moet worden genomen, toch niet het 

laatste woord heeft, is een wat hinderlijke gedachte, waarvan we voelen dat we er in een 

zuiver wetenschappelijke discussie met strikt rationele geesten niet ver mee komen. Maar 

dat is juist geloof. We geloven niet omdat iets absurd is of lijkt. Wel omdat wat voor de mens 

absurd is of lijkt, dat misschien niet is. De mens is niet in staat het absolute te kennen of te 

beschrijven, anders zou hij geen mens zijn. Maar in de kerk kunnen we er wel over blijven 

denken en spreken.” 

Rik Torfs, in zijn nieuwe boek ‘De kerk is fantastisch’. Uitg. KokBoekencentrum,  ISBN-

nummer: 9789043534772, 128 p. €16,99  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Koos van Noppen 
journalist 
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