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OMMIGEN NOEMEN EUROPA ‘POST-CHRISTELIJK’. Of dat inderdaad zo is, hangt af van waar je op 
let. Volgens de jongste onderzoeken van het gezaghebbende Pew Research Forum is 91% van 
alle Europeanen gedoopt (doorgaans als kind), heeft 81% een christelijke opvoeding gehad,  

terwijl 71% zich nog altijd christen noemt. Van alle Europeanen gaat 22% regelmatig naar een kerk-
dienst (minstens één keer per maand). Wat je ook van die cijfers vindt, het christendom is in ieder ge-
val nog lang niet passé ! 
 
Daarentegen is de publieke ruimte van politiek, we-
tenschap, economie en onderwijs grotendeels gese-
culariseerd, althans in West-Europa. De huidige Eu-
ropeanen zijn gehecht aan waarden zoals menselijke 
waardigheid, solidariteit, democratie, sociale ge-
rechtigheid, rationele wetenschap, scheiding tussen 
kerk en staat, en zo meer, maar gaan voorbij aan de 
christelijke wortels daarvan. Deze waarden zijn als 
het ware uit hun oorspronkelijke godsdienstige ‘en-
veloppe’ gehaald en leven nu ‘seculier’ verder.  
Toch is de algemene cultuur lang niet los van het 
christendom. Een van de blijvende gevolgen van die 
invloed is het culturele erfgoed: literatuur, kunstwer-
ken, kerken en klokken, namen en symbolen, waar-
den, tradities, kalender. De meeste mensen voelen 
zich daarbij ‘thuis’ en willen dat behouden. Ook al 
praktiseren ze zelf het geloof niet, ook al geloven ze 
niet (meer) in God. 

PIERRES ET PRIERES 
Een treffend voorbeeld is de stroom van giften voor 
het herstel van de Notre Dame in Parijs, na de brand 
waarbij de middentoren en het dak verwoest werden. 
In drie dagen tijds hadden bedrijven en particulieren 
spontaan al ruim 880 miljoen euro toegezegd voor 
‘Onze Lieve Vrouwe’ – het meest bezochte histori-
sche gebouw ter wereld dat jaarlijks 13 miljoen toe-
risten trekt. In de media verscheen het volgende 
commentaar: de meeste mensen waarderen de Notre 
Dame wel om zijn pièrres (stenen) maar niet langer 
om zijn prières (gebeden).  

Overigens, ook wij gaan onze bijdrage leveren, bin-
nenkort, tijdens een concert in de kathedraal van Nî-
mes ten bate van de Notre Dame van Parijs. Evert 
aan het orgel en Janna in het koor met op het pro-
gramma onder andere het requiem van Fauré. 

Begin dit jaar zag het er niet naar uit dat Evert zijn pro-
gramma van onderwijs en lezingen her en der in Eu-
ropa zou kunnen voortzetten. Door aanhoudende ver-
moeidheid moest hij dat enkele maanden lang beper-
ken tot de colleges aan de ETF in Leuven – niet zo veel. 
Gelukkig kon hij daarna de draad weer oppakken, want 
er waren heel wat mooie uitnodigingen en het zou jam-
mer zijn deze kansen niet door te laten gaan. Voor ons 
zijn dat niet alleen gelegenheden om iets door te geven 
van eigen onderzoek, maar ook om nieuwe dingen te le-
ren die we daar tegenkomen. En om verder na te den-
ken over ontmoetingen, achtergronden en thema’s die 
aan de orde kwamen. Bij drie van deze gelegenheden 
staan we even stil. 

ZENDING EN GENEZING IN ZWITSERLAND 
Begin april vond in het Bibelheim in Männedorf, aan 
het prachtige meer van Zürich, de jaarlijkse conferentie 
plaats van de Zwitserse Evangelische Zendingsallian-
tie, voor leiders van missionaire organisaties. Een 
prachtig gelegen christelijk conferentieoord, met een 
rijk geestelijke erfgoed. 

 

 

 

In 1854 kocht Dorothea Trudel met het geld van een er-
fenis een huis op de heuvel van het dorpje Männedorf 
om daar langdurig zieken te verzorgen – zowel licha-
melijk als geestelijk. Bethesda noemde zij het. Zij be-
hoorde tot de piëtistische stroming in de Zwitserse her-
vormde kerk en wist zich geroepen voor de dienst der 
genezing (gebed en zorg). Daarin was zij een pionier 
doordat zij de ziekenzalving praktiseerde. Een praktijk 
uit de vroege kerk (Jakobus 5) die in de katholieke kerk 
veranderde in het laatste oliesel voor stervenden, en die 



in de protestantse kerken helemaal verdween. Met 
een groep van vrijwillige medewerkers vormde zij 
een werkgemeenschap, ‘Bethesda’ geheten. Zij be-
kommerden zich om zieken, zowel lichamelijk als 
geestelijk.  

In de vaste overtui-
ging dat God nog 
altijd geneest, via 
medische zorg en 
op bovennatuur-
lijke wijze, zalfden 
zij zieken. Zij baden 
zowel om geeste-
lijke kracht en ver-
dieping van de ver-
bondenheid met de 
Heer, als om her-
stel van psychische 
en lichamelijk zie-
ken, waarbij zij het 

aan God overlieten het gebed op zijn wijze en op zijn 
tijd te verhoren. Hetzij door een lichamelijke gene-
zing, hetzij door kracht van omhoog om de ziekte te 
dragen zo lang deze duurde.  
Dankzij enkele grote giften, waaronder één uit Ne-
derland, kon de gemeenschap enkele belendende 
huizen aankopen om nog meer zieken onder te bren-
gen en te begeleiden. Dorothea zelf stierf kort daarna 
echter aan tyfus, opgelopen in het contact met zie-
ken. Haar opvolger, Samuel Zeller, werd eveneens 
ernstig ziek. Gebed om herstel leek onverhoord te 
blijven. Deze en andere teleurstellende ervaringen 
leidden ertoe dat de meeste gasten vertrokken. Het 
werk leek ten einde. Totdat Samuel Zeller in 1862 
wonderbaarlijk genas. Daarna leeft het werk in 
‘Bethesda’ weer op. Meer nog, vanuit dit centrum 
ontstond een opwekkingsbeweging in de hele regio 
die decennia lang doorging. 
In de loop der jaren werden de bestaande huizen 
grondig vernieuwd, kwamen er nog meer huizen bij 
en verrees er een prachtige kapel. Zo ontstond er een 
kleine nederzetting, die de naam Bibelheim kreeg. 
Heden is dit een christelijk centrum voor retraites en 
conferenties, en een Kuratorium voor individuele 
opvang, waar mensen geestelijk en lichamelijk 
nieuwe kracht kunnen vinden. Wie er ook komt, ie-
der gaat in de grote eetzaal aan tafel. En bij iedere 
maaltijd onderbreekt de huispastor de maaltijd voor 
een korte Bijbeloverdenking, want de bezoekers zul-
len niet leven ‘van brood alleen’. 
Op deze historische plek gaf Evert seminars over 
missie in Europa. Over de toestand van het christen-
dom in de verschillende delen van het continent. En 
over het inschakelen van missionaire werkers uit an-
dere delen van de wereld voor de her-evangelisatie 
van onze contreien. 

NIEUWE GEMEENTE INITIATIEVEN 
Daarna ging het naar Zaventem, dat tegen Brussel 
aanligt, naar de voormalige fabriekshal die sinds 
1970 het hoofdkwartier is van Operatie Mobilisatie 
(OM). Deze organisatie is van oudsher doende om 
jonge christenen te mobiliseren voor evangelisatie, 
doorgaans in samenwerking met bestaande kerken. 
Sinds kort is er een nieuwe tak van werk gevormd, 

met als doel het stichten van nieuwe gemeenten in Eu-
ropa, onder bevolkingsgroepen die ver afstaan van de 
bestaande kerken. In april vond de eerste conferentie 
plaats, bedoeld om teams toe te rusten en het werk of-
ficieel te lanceren, met als ambitieuze doelstelling dui-
zend nieuwe gemeenten in tien jaar. Sjonge!  

 
Als een van de uitgenodigde sprekers besprak Evert on-
der andere het idee van gemeentestichting. Daar is 
steeds meer aandacht voor. In alle landen van West-
Europa leggen organisaties en kerken zich hierop toe. 
In deze hausse wordt er wel veel gesproken en geschre-
ven over methoden en ervaringen, maar vreemd ge-

noeg veel minder 
over het idee als 
zodanig. Een ge-
meente ‘stichten’ 
of ‘planten’, wat 
betekent dat? 
Meestal begint een 
pionier of een 
team met het leg-
gen van contacten 
en het beleggen 
van informele bij-
eenkomsten voor 

belangstellenden, in een huiskamer, een buurtcen-
trum, een restaurant of waar dan ook. Hopelijk groeit 
die groep doordat er mensen tot geloof komen, maar 
vaak trekt zo’n initiatief vooral christenen uit be-
staande kerken, al dan niet meelevend. Hoe dan, de 
vraag is of een groep mensen die ergens bijeenkomt om 
de Bijbel te bespreken en te bidden al meteen een ge-
meente is in de volle betekenis van die term. Wat is er 
voor nodig om zich ‘kerk’ of ‘christelijke gemeente’ te 
mogen noemen ? Een bepaald aantal leden? Voldoende 
financiële bijdragen om zelfstandig te kunnen functio-
neren? Een bepaalde structuur? Een formele oprich-
ting? Een relatie met een breder kerkelijk verband? Een 
raad van gekozen ouderlingen? Een officieel aange-
stelde en gekwalificeerde pastor? Kerkgenootschappen 
die nieuwe gemeenten vormen, hebben doorgaans wel 
duidelijke opvattingen hierover.  
Organisaties en onafhankelijke ‘gemeentestichters’ 
denken er echter veel minder over na. Zij geven de 
voorkeur aan spontane ontwikkeling, al ontkomen zij 
op den duur ook niet aan organisatie en structuur. Aan 
de ETF spreken we in plaats van gemeente ‘stichting’ 
liever van ‘nieuwe gemeente initiatieven’. Dat geeft aan 
dat het om een proces gaat, waarvan de uitkomst niet 
per definitie vaststaat. Een eerste groepsvorming kan 
inderdaad uitgroeien en leiden tot het stichten van een 
nieuwe kerk. Zij kan zich ook verbinden met een reeds 



bestaande kerk en deze versterken. Of op niets blij-
vends uitlopen – tja, ook dat komt voor. 

OOST EN WEST  
In mei waren we allebei in de Roemeense hoofdstad 
Boekarest voor het State of Europe Forum. Dat vindt 
ieder jaar plaats in het land dat dan het voorzitter-
schap van de Europese Raad vervult, op en rondom 
‘Europa-dag’ op 9 mei. Georganiseerd door het Schu-
man Centrum voor Europese Studies (onderdeel van 
Jeugd met een Opdracht), in samenwerking met po-
litici en kerkelijke leiders in het betreffende land. Op 
het jaarlijkse forum maken deskundigen een balans 
op van wat er gaande is op ons continent.  
Dit jaar begon het forum in het paleis van de Ortho-
doxe patriarch. De volgende dag ging het verder in 
het parlementsgebouw, een gigantisch bouwwerk, na 
het Pentagon in Washington het grootste admini-
stratieve gebouw ter wereld. Een nogal kitscherige 
imitatie van oude regeringsgebouwen in Parijs en 
Londen maar dan veel groter en pompeuzer. De com-
munistische dictator Ceaucescu heeft dat destijds la-
ten bouwen als zijn paleis, heel het Roemeense volk 
heeft er voor moeten bloeden.  

 
Na de val van het regime van Ceaucescu in december 
1989 wisten de Roemenen niet wat ze ermee moes-
ten doen, het bouwwerk was nog niet af. Uiteindelijk 
besloten ze er het parlement in onder te brengen. En-
kele parlementsleden die hier werken, verwelkom-
den het forum: een bijeenkomst van christenen in dit 
gebouw dat ooit bedoeld was als pronkstuk van een 
nieuwe, atheïstische politieke orde. Ook zo kan het 
verkeren in Europa! 
Tijdens het forum was het woord merendeels aan 
Oost-Europeanen. Orthodoxe en katholieke kerklei-
ders en politici vertelden hoe zij over Europa denken. 
Volgens hen neemt West-Europa bewust afstand van 
haar christelijke wortels, terwijl hun eigen landen 
daar juist aan gehecht zijn. Ook storen zij aan de van-
zelfsprekendheid waarmee men in het westen vindt 
dat de landen in het oosten dezelfde weg moeten 
gaan als zij. Oost-Europa moet zijn ‘achterstand’ in-
halen, zegt men dan. Maar men vergeet dat de Euro-
pese civilisatie is begonnen in oost, niet in west! Hoe-
wel, Polen en Roemenen en Hongaren benadrukken 
dat zij niet bij ‘oost’ maar bij ‘centraal’ of zelfs bij 
‘west’ Europa horen, en dat het echte oosten in hun 
visie verderop ligt, in Oekraïne en Rusland.  
 

Hoe dan ook, luisterend naar de deelnemers uit deze 
landen, werd ons eens te meer duidelijk hoezeer wij in 
Europa hun stem nodig hebben.  

VOOR HET OVERIGE  
Deze keer geen nieuws op de terreinen waarop Janna 
actief bleef. Ze blijft stuur geven aan het team van be-
zoekers aan geïsoleerd levende ouderen en aan de ge-
spreksgroep ‘vrouwen en geloof’. Naast het bestuurs-
werk en intakegesprekken voor de sociale hulpverle-
ning in het kader van de protestantse vereniging voor 
assistentie (A.P.A.). En niet te vergeten het bezoekwerk 
aan gevangenen, voor de Nederlandse ambassade. 
Verder heeft de raad van de Vrije Evangelische Ge-
meente in Nîmes ons benaderd in verband met de be-
hoefte aan pastorale bijstand na het vertrek van de hui-
dige voorganger naar elders – vanaf juli. Daarover wel-
licht een volgende keer meer. 
Een overzicht van de rest van Everts programma in de 
afgelopen en komende tijd. 
 
 Colleges in de Master opleiding missiologie van de 

Evangelische Theologische Faculteit nabij Paris 
(enkele dagen in januari/mei). 

 Lezing ‘Wortels van antisemitisme ’, colloquium 
Nationale Evangelische Raad in Parijs (januari). 

 Lezingen ‘Christenen en zionisme’, in het Centrum 
van de Joodse gemeenschap in Nîmes (januari) en 
een regionale conferentie in Allex (mei). 

 Lezing ‘Christendom in Europa’, Internationale 
conferentie van ‘De Verre Naaste’ (Geref. Kerken 
Vrijgemaakt) in Zwolle (mei). 

 Toespraak ‘Meervoudig getuigenis van de kerk in 
de samenleving’, jaarlijks congres van de Franse 
Baptistenfederatie in Poitiers (juni). 

 Zomerschool ‘Mission in Europe’, Redcliffe College 
in het Engelse Gloucester (een midweek in juli). 

 
Voor de laatste twee weken van juli kregen we een 
huisje in Nederland aangeboden! We komen dan vooral 
voor vakantie, familie- en vriendenbezoek. Tussendoor 
zal Evert een seminar geven op de Reveilweken in Del-
den en Voorthuizen. Ook zal hij een aantal ochtendle-
zingen verzorgen in de Masterclass ‘Understanding 
Europe Today’, georganiseerd door het Schuman Cen-
trum in Amsterdam. 

 

Lieve vrienden, we wensen u een ontspannen en geze-
gende tijd van vakantie toen, op welke wijze en waar u 
die ook doorbrengt. Moge de Here God het besef van 
zijn nabijheid aanwakkeren, juist op momenten 
waarop de alledaagse trein even tot stilstand komt. 
Dank voor uw betrokkenheid bij onze bediening, en 
voor allerlei tekenen van verbondenheid. We ervaren 
dat altijd weer als een geschenk van onze Hemelse Va-
der, via u allen. 
Een hartelijke groet van…    
                                                    Evert en Janna
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