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ANGZAAM AAN KEREN DE NÎMOIS TERUG, uit hun koele zomer verblijven in de bergen of aan zee.

Ze mengen zich met de toeristen in de straatjes en op de terrassen van de oude binnenstad. Met
iets mildere temperaturen en zo nu en dan flink wat neerslag is de nazomer aangebroken die
in onze streken altijd zo aangenaam is. Sociale en culturele verenigingen hervatten hun activiteiten,
koren en orkesten hun repetities, scholen hun onderwijs. Kerken ontwaken uit hun zomerslaap.

Op de eerste zaterdag van september hebben ze zich
traditiegetrouw gezamenlijk gepresenteerd op de
grote marché associatif, de ‘openluchtmarkt van het
verenigingsleven’, via standjes onder de platanen op
de grote pleinen, bemand door vrijwilligers. Van het
Leger des Heils en de vrije-tijds-universiteit tot en
met de jagers en de school voor flamenco-dansers.
Ook Janna gaf acte de présence, namens de protestantse vereniging voor hulpverlening (A.P.A.) en het
Polyfonisch ensemble – mooie naam voor een koor
dat regelmatig mooie muziek ten gehore brengt.

Ondertussen heeft Janna het bezoekwerk aan vereenzaamde ouderen hervat. Ook vergadert ze haar
team van vrijwilligers om de taken voor de komende
tijd te bespreken, en ze hervat het bestuurswerk van
de A.P.A. Naar aanleiding van diverse contacten
heeft ze het plan opgevat een Bijbelkring te starten

voor vrouwen in de westelijke wijk van de stad, waar wij
wonen. Niet beperkt tot één kerk, maar open voor deelnemers van verschillende achtergronden.

OOIT VRIJGEMAAKT, NU GEVANGEN
Als kind was ze (gereformeerd) vrijgemaakt, nu zit ze
gevangenen. Het kan verkeren! Janna spreekt regelmatig met haar in het kader van het bezoekwerk dat ze verricht namens het Bureau Buitenland van de Reclassering Nederland in samenwerking met de Nederlandse
ambassade in Parijs. Het gaat om de begeleiding van
Nederlandse gedetineerden in Franse gevangenissen.
Het doel is hen te helpen in de administratieve zaken
met het oog op de Franse autoriteiten, hun eventuele
overplaatsing naar Nederland, en hun herintreding in
de Nederlandse samenleving zodra ze vrijkomen.
Janna bezoekt al jaren landgenoten in de bajes van Perpignan, die op de heerbaan van de drugs zijn gesnapt
en opgepakt met hun verboden waren door de gendarmes net over de Spaans-Franse grens, en nu hun straf
uitzitten.
Ze spreekt met hen alleen. Dit is een vertrouwelijke
taak, gevoelige informatie valt onder het beroepsgeheim. Ze luistert naar hun verhaal, praat over de oorzaken, de vragen die ze zich stellen. Ze motiveert hen
stappen te zetten naar de toekomst. Dan komt ook zomaar het geloof ter sprake, vaak begint de gedetineerde
er zelf over. Met een moslim heeft ze heel wat afgepraat
over Isa, Jezus. Een andere gevangene bleek Jood te
zijn en veel in zijn Bijbel te lezen. Hoe dat toch zat met
die gerechtigheid van God, wilde hij weten. Tja, wanneer je in de cel zit kan zo’n vraag inderdaad bovenkomen. En hoe de Joodse Messias daar wat aan gedaan
heeft, mocht Janna uitleggen. Bij de ooit vrijgemaakte
gevangene is kanker geconstateerd. In de gesprekken
gaat erover wat de Here God voor haar kan betekenen.
In de gevangenis zijn Gideonbijbels beschikbaar, maar
met zulke kleine lettertjes dat velen er een loep bij moeten nemen die ze niet hebben. Dus neemt Janna christelijke boeken mee. Daar moet je in Frankrijk uiteraard
toestemming voor vragen. Als je zegt ‘christelijke boeken’, dan weet je van te voren dat het antwoord non is.
Dus zegt ze ‘Nederlandse boeken’ met vermelding van
de titels. Dat is ook waar, en dan mag het wel. Een
beetje smokkelen voor de goede zaak!
De gevangenen verdwijnen na enige tijd uit beeld, maar
de woorden en de teksten gaan met ze mee. Mogen zij

eens de vrijmaking ontdekken die de Here Jezus voor
hen heeft bewerkt.

EUROPEES ONDERZOEK
Je kunt het verhaal van de ooit vrijgemaakte mevrouw in de gevangenis ook in een breder verband
plaatsen, dat van godsdienstige ontwikkelingen in de
samenleving en de missie van de kerk.
Dat is het terrein van onderzoek en onderwijs waar
Evert zich mee bezighoudt. Een kenmerkend verschijnsel in Europa is dat veel zichzelf identificeren
met het christelijk geloof of met een kerk, maar daar
in de praktijk weinig mee doen. Dat wil niet zeggen
dat ‘christelijk’ niets voor hen betekent, integendeel,
het is vaak verbonden met de nationale identiteit en
traditionele culturele waarden. Vaak worden zij collectief aangeduid als nominale christenen (‘alleen in
naam’), in tegenstelling tot ‘praktiserende christenen’ (die regelmatig naar de kerk gaan), maar in feite
gaat het om verschillende manieren waarop mensen
die christelijke identiteit al dan niet inhoud geven. In
het vorige bulletin schreven we erover, naar aanleiding van de consultatie van de Lausanne beweging
over dit thema, eerder dit jaar in Rome, waarvoor
Evert enkele papers mocht schrijven.
Kort daarna publiceerde het gezaghebbende Pew Research Centre het rapport ‘christen zijn in West-Europa’, een grootschalig vergelijkend onderzoek in 15
landen. Deze onderzoekers spreken niet van ‘nominale christenen’ maar onderscheiden de volgende
groepen:
- Zonder religie
- Niet-praktiserende christenen (gaan niet of zelden naar een kerk).
- Kerkgaande christenen (minstens eens per
maand).
- Aanhangers van andere religies.
Meestal wordt dit soort onderzoek op nationaal niveau gedaan, denk maar aan God in Nederland,
waarvan de laatste aflevering dateert uit 2016. Het
Pew rapport plaatst dat alles in een breder perspectief, dat van West-Europa (WE). Dan blijkt: van de
WE bevolking is 91% gedoopt, 81% christelijk opgevoed, en noemt 71% zich thans christen – verdeeld in
49% niet praktiserend en 22% kerkgangers. In heel
WE hoort 5% bij een andere religie en 24% bij geen
enkele religie.
Nederland is de grote uitzondering, het enige land
waar de groep zonder godsdienst (48%) groter is dan
de groep christenen (42%).
De niet-praktiserende christenen zijn veel talrijker in
‘katholieke’ dan in ‘protestantse’ landen die. Een
meerderheid van niet praktiserende en kerkgaande
christenen in WE is voor legalisatie van abortus en
homohuwelijk, en tegen inmenging van religie in de
politiek.
Het Pew rapport schetst nog een ander beeld, door te
kijken naar de mate van toewijding aan het christelijk geloof, niet alleen in termen van kerkgang maar
ook van dagelijks bidden, geloven in het Bijbelse
beeld van God, geven aan de kerk, en of de godsdienstige overtuiging belangrijk is in het dagelijks leven.
Het rapport onderscheidt drie categorieën christenen: laag, gemiddeld en hoog niveau van toewijding.

Voor heel WE zijn de cijfers: 58 laag, 29% gemiddeld
en 13% hoog. Que toewijding scoren de Portugezen het
hoogst (37% zeer toegewijd). Opnieuw valt Nederland
op, door een relatief hoog percentage minder toegewijd
(61%) maar met 18% zeer toegewijd staan het in de top
vijf van WE. We zijn tegelijkertijd een zeer post-christelijk en een zeer christelijk volk!

West-Europa is overwegend christelijk, een kwart
is buitenkerkelijk. Gemiddeld 13 % van de christenen is in hoge mate toegewijd aan het geloof.

Nog zo wat cijfers: 58% van de West-Europeanen gelooft in God. De helft van hen beschouwt God als
‘liefde’, noties als ‘rechter’, ‘alwetend’ of ‘almachtig’ komen veel minder voor. Slechts 15% van hen gelooft in
de God van de Bijbel. Daarentegen gelooft 67% dat ze
een niet materiële ziel hebben, en 40% gelooft in een
leven na de dood. Daar liggen dus de aanknopingspunten voor gesprekken over geloof!
Twee-derde van degenen zonder religie staat open voor
New Age, oosterse spiritualiteit, of voorchristelijke religieuze tradities. Velen praktiseren yoga als een spiritualiteit, geloven in reïncarnatie, vaak ook in horoscopen, tarotkaarten en zo meer.
Slechts 8% van de West-Europeanen probeert andere
mensen te bewegen hun godsdienstige overtuigingen
aan te nemen. Een veel hoger aantal (24%), geeft geld
aan een kerk of christelijke organisatie. Zij hebben een
positief imago van de rol van deze instellingen in de samenleving.
‘Kerkgaande’ en ‘toegewijde’ christenen zijn in vergelijking met anderen opvallend veel actief in sociale activiteiten en hulpverlening. Zij hechten relatief meer
waarde aan hun nationale identiteit. Ze hebben vaker
een minder positief beeld van Moslims, en zijn vaker
geneigd immigranten als minder eerlijk en minder
hardwerkend te beschouwen. Over dat laatste punt zou

veel te zeggen zijn, evenals over andere onderzoeksresultaten. Dat gebeurt ook, in andere verbanden.
Zoals bijvoorbeeld in het e-magazine Vista. Het verschijnt vier keer per jaar, uitgegeven door Redcliffe
College in Engeland. Sinds enige tijd maakt Evert
deel uit van de redactie. Het komende nummer is geheel gewijd aan ‘nominaal christendom’. Andere
thema’s die recentelijk aan de orde kwamen: immigratie, over getuigenis onder marginale groepen in
de samenleving, nationalisme.
Zie: https://europeanmission.redcliffe.ac.uk/

THEOLOGISCHE COMMISSIE EEA
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Everts werk
aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF)
met ingang van het nieuwe seizoen zou teruggaan
van halftijds naar een dag in de week. De ETF heeft
hem Evert gevraagd nog een seizoen door te gaan
met alle vakken die hij tot nu toe gaf, plus twee extra
vakken in het afstandsonderwijs, de zogenaamde
Open Universiteit. Dit onderwijs is geconcentreerd
in het komende najaar. Vanaf het nieuwe kalender
jaar komt er ruimte voor andere dingen.
Zoals de Theologische Commissie van de Europese
Evangelische Alliantie (EEA). Everts betrokkenheid
bij de algemene vergaderingen van de EEA de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat hij gevraagd is leiding te gaan geven aan haar theologische commissie
(TC).
De TC heeft tot taak: advies opstellen in zaken die om
theologische bezinning vragen, zelf thema’s aandragen die zij van belang acht voor de evangelische beweging in Europa, werkdocumenten opstellen voor
bijeenkomsten en vergaderingen van de EEA, de uitgave van studiemateriaal ten dienst van de leden.
Enkele thema’s die in de in de komende tijd aandacht
zullen vragen: nationalisme en populisme; de toekomst van de Europese samenwerking; immigratie;
godsdienstvrijheid in Europa; en de vragen rondom
huwelijk, homoseksualiteit en ouderschap. Dat laatste thema wordt in de evangelische beweging meer
vermeden dan besproken. Er zijn maar weinig oriënterende teksten.
Aan één thema is Evert al begonnen te werken: de
dialoog tussen evangelische allianties c.q. kerken en
de Rooms-Katholieke Kerk. Op basis van een bestaande tekst heeft hij een nieuw protocol opgesteld
voor de contacten met de RKK en de berichtgeving
daarover in de pers. Het bestuur heeft dat protocol
bekrachtigd, in afwachting van een meer uitgewerkte
tekst in de nabije toekomst.
Tegelijkertijd is er een enquête houden onder nationale evangelische allianties om na te gaan hoe zij
over deze dialoog denken en wat zij op dat gebied
hebben gedaan, en gepubliceerd. Terwijl de Nederlandse en Zwitserse EA al lange tijd samenspreken
en vruchtbaar samenwerken met vertegenwoordigers van de RKK, en terwijl de Franse EA samen met
de RK bisschoppen werkt aan een reeks publicaties
onder de titel ‘samen evangeliseren’, hebben de EA’s

in Spanje, Italië en Malta gedreigd uit de EEA te stappen als deze nog meer toenadering zoekt tot ‘Rome’.
Waarmee maar gezegd is hoe gevoelig dit onderwerp
ligt.

ANDERS KIJKEN
Terug naar onze streken, de Provence en de Languedoc,
met daartussenin de stad Nîmes. Zo nu en dan komen
kinderen, familieleden of Nederlandse vrienden ons
opzoeken, hetgeen ons goed doet. Ze constateren dan
vaak dat wij toch wel in ‘een heel andere wereld’ leven.
Daar, in die andere wereld, willen wij licht verspreiden
en een bemoediging zijn voor mensen die onze wegen
kruisen. Versterken wat er gaande is in het Koninkrijk
van de Heer. Daarbij vergaat het ons vaak als een zaaier
die aanreikt, uitdeelt, geeft van wat hij heeft, zonder te
zien wat daar op termijn uit voort gaat komen. Het lijkt
vaak zo weinig.

Maar dan denken we aan de manier waarop Vincent
van Gogh de zaaier uit Mattheüs 13 heeft uitgebeeld.
Dat was een geliefd thema van hem, vele malen heeft
hij het uitgebeeld, in de kleuren en contouren van de
hem ons zo vertrouwde Provence. De zaaier loopt vooruit, geconcentreerd op de kale grond voor hem, maar
ver achter hem staat reeds het volle graan, klaar voor
de oogst. In werkelijkheid duurt het tijden voordat het
zover is. Wat hij schildert, kan rationeel en wetenschappelijk gezien helemaal niet. Van Gogh kijkt anders naar de dingen en houdt het zaaien en de oogst in
één beeld gevangen. Dat kan wanneer je deze arbeid beziet met het oog van het geloof in de kracht van het zaad
en in de belofte van wat komen gaat.
Zo mogen we ook naar de dingen kijken. Al zal ik misschien niet de halmen zien, noch binden ooit de volle
schoven, doe mij altijd in de oogst geloven waarvoor ik
dien (Adriaan Roland Holst).
Lieve vrienden, we zijn dankbaar voor uw meeleven en
betrokkenheid, in moreel dan wel in stoffelijk opzicht.
Graag blijven we met u verbonden. We wensen u toe de
zegen van onze trouwe hemelse Vader.
Een hartelijke groet van…

Evert en Janna
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