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OUDEN ZE ER OOIT UITKOMEN – in de dubbele zin van het woord? Al drie en half jaar lang is het 
geleden dat de Britten in het referendum over wel of niet in de EU blijven in meerderheid ‘nee’ 
stemden – tegen alle verwachtingen in. En nog altijd is er geen akkoord getroffen dat naar de zin 

is van zowel de Europese Commissie als de Britse regering en parlementsleden in Westminster. 
Brexit? Een feuilleton voor journalisten, een nachtmerrie voor politici. Ze komen er maar niet uit. De 
datum van uittreden is herhaaldelijk uitgesteld. Nog maar afwachten of de jongste deadline van 31 
januari wel haalbaar is! 
 
Hoe kom je uit de EU? Op die vraag heeft premier 
Thereas May zich jarenlang stukgebeten en ze moest 
uiteindelijk het veld ruimen. Sindsdien probeert pre-
mier Boris Johnson op zijn bruuske en wispelturige 
manier om Brexit ‘gedaan te krijgen’, maar er zit 
niets anders op dan verkiezingen uitschrijven, in de 
hoop dat het nieuwe parlement er wel uitkomt. 

 

 

TOETREDING 
We weten nog goed hoe er eind jaren 1960, begin 
jaren 1970 heel wat te doen was over de toetreding 
van de Britten tot wat toen nog de Europees 
Economische Gemeenschap heette. Nederland was 
er helemaal voor, maar de Fransen hielden de zaak 
tegen omdat Generaal de Gaulle maar bleef dwars-
liggen. Volgens hem horen de Britten niet echt bij 
een Europese unie en hebben ze genoeg aan hun ei-
gen Angelsaksische wereld. Hij voorspelde dat wan-
neer ze werden toegelaten, ze het proces van de Eu-
ropese samenwerking alleen maar zouden bederven. 
Maar hij moest zelf het veld ruimen nadat hij een 
referendum had uitgeschreven en de meerderheid 
van de Fransen tegen zijn voorstel had gestemd. Een 
referendum is een gevaarlijk middel dat je met 
onverwachte problemen kan opzadelen, zoals de 
Britten thans ervaren. De opvolger van De Gaulle 

was inschikkelijker. In 1972 was de toetreding van het 
Verenigd Koninkrijk een feit.  

Het jaar daarop traden wij toe, om zo te zeggen, tot het 
Verenigd Koninkrijk, voor drie jaar. We gingen wonen 
en studeren in Birmingham, en ook een beetje in Lon-
den. Onder de Engelsen met wie we optrokken was de 
stemming in het algemeen zeer pro-Europa. Grenzen 
gingen open, de Britten zagen grote voordelen in de 
gemeenschappelijke economische markt. Christelijke 
organisaties zagen vooral nieuwe kansen die zich aan-
dienden voor zending in Europa.  

‘BRUSSEL’, DIE GROTE BOOSDOENER 
We waren dus aangekomen in Engeland, in 1973. Geen 
Nexit en geen Brexit, want Nederlanders en Britten 
hoorden voortaan samen tot de ene Europese gemeen-
schap. Hoewel, onze medestudenten en docenten 
maakten ons al snel duidelijk dat er een ‘groot’ verschil 
was tussen hen en ons. Dat was ook zeker te merken. 
Wij waren allemaal Europenan, maar dan wel ieder op 
zijn manier. Ofte wel, zij waren Brits, wij waren ‘Con-
tinentals’. En zij waren niet van plan hun dierbare 
tradities in te ruilen voor onze gewoonten. Of we dat in 
continentaal Europa maar goed in onze oren wilden 
knopen! 

In deze tijd van Brexit denken we vaak terug aan onze 
Engelse jaren. Er is sindsdien veel veranderd, maar het 
culturele verschil aan weerszijden van het Kanaal is er 
nog altijd. We hebben het idee dat velen in de rest van 
Europa zich hebben vergist in de Britten, met hun spe-
cifieke ideeën, hun manier van doen en hun gevoelig-
heid voor alles wat hun nationale soevereiniteit in ge-
vaar zou kunnen brengen. Ze snappen niet goed waar-
om de meeste Britten uit de EU willen. Van hun kant 
hebben Britten zich kennelijk vergist in de richting die 
de Europese samenwerking is opgegaan, een vergaande 
politieke integratie, met richtlijnen die het Verenigde 
Koninkrijk op één lijn zet met alle andere lidstaten. 
Naar de pijpen van anderen dansen, dat werd een 
schrikbeeld en het kreeg een naam: ‘Brussel’. Alsof 



‘Brussel’ een ander land is, een andere regering die 
de Britten de wet voorschrijft.  

Dat beeld van ‘Europa’, ofte wel ‘Brussel’ leeft ook in 
andere landen. Dat van een grote boosdoener, 
verant-woordelijk voor allerlei misstanden. Politici 
roepen dat ze de belangen van ‘ons land’ zullen 
verdedigen ‘tegen-over Brussel’. Ze verzwijgen dan 
voor het gemak wel even dat ‘Brussel’ in feite niets 
anders doet dan wat de regeringsleiders en de vak-
ministers van alle lidstaten samen afspreken. Als dat 
niet goed besloten is, dan hebben ze er wel zelf bij 
gezeten! 

KRITISCH EN CONSTRUCTIEF 
Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in veel andere 
landen zijn de meningen over de Europese Unie zeer 
verdeeld. Dat is goed te begrijpen, want er is zeker 
veel aan te merken op het functioneren van de huidi-
ge EU: technocratische houding, bestuurlijke regel-
zucht, overheersing van economische belangen, om 
maar enkele dingen te noemen. Kritiek is nodig, 
maar hoe? Simpelweg het hele project van integratie 
en samenwerking afwijzen, is geen oplossing, want 
daarmee zouden we teruggaan naar de tijd van ‘elke 
natie voor zich’, met alle scherpe conflicten van dien.  

Je kunt ook constructief kritisch zijn. In dit opzicht 
spelen de medewerkers van het ‘Brussel Bureau’ van 
de Europese Evangelische Alliantie een belangrijke 
rol. Een klein team van medewerkers geeft stem aan 
de evangelische beweging binnen de instanties van 
de Europese Unie. Ze spreken regelmatig met politici 
en ambtenaren in Brussel en Straatsburg om invloed 
uit te oefenen, vooral in zaken van biomedische 
ethiek, godsdienstvrijheid en normen op het gebied 
van huwelijk, gezin, kinderen, seksualiteit, gender en 
zo meer. Ze dragen steekhoudende argumenten aan, 
komen met onderzoeksresultaten, organiseren be-
sprekingen met deskundigen. Zo zijn ze present op 
plaatsen waar belangrijke beslissingen vallen en laat 
zijn stem horen, kritisch en constructief. Ook zijn er 
gebedsbijeenkomsten, zoals het Prayer Breakfast, 
elk jaar in december, voor politici, ambtenaren en 
vertegenwoordigers van  kerken en maatschappelij-
ke organisaties. 

In de zomer vierde dit bureau haar 25-jarig bestaan, 
met een colloquium dat klonk als een klok. Het ging 
over de plaats van moslims in de Europese samen-
levingen, waaruit blijkt dat de Evangelische Alliantie 
een bredere blik op Europa heeft dan alleen opko-
men voor de belangen van de eigen achterban!  

HISTORISCH EN EIGENTIJDS 
Deze zomer was Evert opnieuw in Engeland, in 
Gloucester, niet ver van Birmingham. Hij gaf les in 
de Zomeruniversiteit van het Redcliffe College, in het 
kader van de Master opleiding Europese missie en 
theologie. En dat alles in een schitterend kader, waar 
alles de rijke Engelse geschiedenis ademt.  

Het College is prachtig gehuisvest in het historische 
stadscentrum, tegenover de kathedraal, een juweeltje 
van Normandische architectuur, omringd door gazons, 
hoge bomen, en daarachter oude abdijen en scholen. 
Geen wonder dat juist hier opnames zijn gemaakt voor 
de Harry Potter films.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomerschool vond plaats in King’s College, de 
vroegere kathedraalschool. Het thema van de modu-le 
die Evert verzorgde was eigentijds en historisch 
tegelijk: de toestand van het christendom in Europa. 
Dat onderwerp dat eigenlijk al zo oud is als Europa zelf, 
want heel onze civilisatie is ermee begonnen dat 
monniken en reizende predikers het evangelie bekend 
maakten aan volken die daar nog nooit van hadden 
gehoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de tegenwoordige bevolking is het vaak ‘oud’ 
nieuws, velen denken dat ze weten wat het in-houdt 
en wijzen het af. De uitdaging voor ons is om dat 
oude verhaal zo bekend te maken dat het ‘goed’ en 
‘nieuw’ is, voor de kritische Europeanen van nu. 

Soms menen kerken en organisaties dat ze bestaan-
de vormen en oude tradities moeten afzweren om de 
niet religieuze mensen van nu te ‘bereiken’, zoals dat 
heet. Nieuwe vormen, nieuwe woorden, alles anders. 
Volgens ons is het niet alleen vermoeiend om telkens 
het wiel van kerkzijn helemaal opnieuw te moeten 
uitvinden, maar ook een vergissing. Onderzoek wijst 
uit dat mensen zonder christelijke achtergrond de 
weg van het geloof minstens net zo vaak vinden via 
bestaande gemeenten, zelfs via zeer traditionele 
kerken, als zowel via nieuwe vormen van kerkzijn. 
Het lijkt ons vruchtbaarder om voort te bouwen op 
wat vorige generaties ons aandragen, de rijkdom er-
van te waarderen, het goede ervan te behouden, en 
dat te verbinden met nieuwe dingen. Ofte wel, de lijn 
van de geschiedenis doortrekken op een creatieve 
manier. In het Nieuwe Testament werd toch ook niet 
alles van het Eerste (‘Oude’) Testament afgeschaft? 

THUIS IN NÎMES, PASTORALE BIJSTAND 
In november staan, naast de colleges in Leuven, 
enkele reizen op het programma, naar:  

Athene (een conferentie voor jonge leiders, van de 
Lausanne Beweging Europa),  

Boedapest (een colloquium van de universiteit over 
religie en mensenrechten), en 

Helsinki (forum over de toestand in Europa).  

De laatste twee plaatsen gaan we samen bezoeken. 

Laten we meteen de indruk vermijden dat Evert 
‘altijd onderweg’ is. Hij is veelal thuis in Nîmes. 
Aldaar verricht hij zijn schrijfwerk en de voor-
bereiding van zijn colleges. En hij raakt steeds meer 
betrokken bij plaatselijke activiteiten. Evenals dat 
voor Janna al een tijdlang het geval is. 

We schreven in het vorige bulletin dat de raad van de 
Vrije Evangelische Gemeente in onze woonplaats 
ons heeft gevraagd om pastorale bijstand te ver-
lenen, aangezien de voorganger naar een andere ge-
meente is vertrokken en er vooralsnog geen zicht is 
op een opvolger. 

Vanaf september verzorgen we beiden regelmatig de 
prediking en de leiding van de samenkomst. Janna 
begint met enkele personen een voorbereidings-
cursus op de doop. Binnenkort gaan we met de raad 
bespreken welke andere taken we op ons kunnen 
nemen, zoals lezingen voor een breed publiek, toe-
rusting van gemeenteleden op specifieke terreinen, 
bezoekwerk.  

We vinden het een mooie gelegenheid om dienstbaar 
te zijn in een gemeente. De voorganger die nu ver-
trokken is, heeft goede contacten gelegd onder de 
studenten van de universiteit in Nîmes. Daar wil de 
gemeente graag op voortbouwen. 

Dit gemeentewerk zal vooral Janna betreffen. Voor wat 
Evert betreft, lopen de colleges aan de ETF begin 
volgend jaar af, maar hij wil dan voldoende tijd 
vrijhouden om enkele manuscripten af te ronden die al 
veel te lang zijn uitgesteld. De inhoud daarvan is een 
verwerking van de colleges en de lezingen die hij de 
afgelopen jaren heeft gegeven. In feite een weerslag en 
een afronding van zijn onderwijs over evangelisatie en 
zending, over christelijk geloof en samenleving in Euro-
pa en over de verhouding kerk en Israël. 

JODEN EN CHRISTENEN IN DE LOOFHUT  
Begin oktober gaf Evert in de Evangelische Hervormde 
Kerk ter plaatse een lezing over de betekenis van 
Soukkot, het Loofhuttenfeest, voor Joden en voor 
christenen. Dit was een voorbeiding op de viering van 
dit feest in Nîmes, georganiseerd door een groep 
christenen uit verschillende kerken, waar we beiden 
zijdelings bij betrokken zijn. In de tuin van de kerk was 
een grote loofhut gebouwd. Op een van de open avon-
den was de Joodse gemeenschap van Nîmes uitgeno-
digd voor een gezamenlijke viering van het feest. Bijbel-
lezingen, liederen, gebeden, Israëlische dans, en uiter-
aard samen (kosjer) eten in de tuin. Joden en christe-
nen zijn wel gewend aan bijeenkomsten van dialoog, 
maar samen een Bijbels feest vieren, dat is echt uniek – 
althans in dit land. Vorig jaar gebeurde dat voor eerst, 
hier in Nîmes. Dit jaar dus weer. Er ontwikkelt zich een 
goede band tussen christenen en de Joodse gemeen-
schap. Het opmerkelijke is dat de aanwezigheid van 
enkele Joodse gelovigen in Jezus geen belemmering 
vormt. Er groeit stilaan vertrouwen. 

 

 

RELATIES HOUDEN MENSEN IN LEVEN 
Ondertussen gaat Janna door met het bezoekwerk 
onder alleenwonende bejaarden, samen met een team 
van vrijwilligers. Dat voorziet echt in een behoefte. De-
ze mensen leven een eenzaam bestaan. Kinderen, als 
die al naar hen omkijken, wonen vaak ver weg. Een 
bejaardentehuis is voor velen onbetaalbaar, dus blijven 
ze op zichzelf wonen. Janna neemt hen vaak mee de 
stad in, de een in een rolstoel, de ander met de 
wandelstok. Een kopje thee drinken op een terras, naar 
een gratis middagconcert in de mediatheek, of gewoon 
door de gezellige binnenstad slenteren.  

‘Dit is de enige keer dat ik mensen om me heen zie’, zei 
laatst een van hen opgewonden. 



Het Rode 
Huis, en 
interieur 
(vroegere 
weefzaal) 

De keerzijde is er ook. Een van deze ouderen die ze 
regelmatig bezoekt zegt dat ze soms denkt dat ze uit 
het raam wil springen. ‘Ik verveel me, ik kan niet 
meer goed zien, niet meer goed horen, er komt bijna 
niemand over de vloer. Waarom zou ik nog verder 
leven.’ Zulke wanhoop is er vaker. De enige reden dat 
deze vrouw de daad niet bij het woord voegt, is, zo 
zegt ze zelf, dat ze dit haar twee zonen niet wil aan-
doen die zo nu en dan haar opzoeken Waaruit maar 
weer eens blijkt dat relaties mensen letterlijk in leven 
houden! Een persoonlijke relatie opbouwen, dat is de 
kern van het bezoekwerk 

Toch zijn menselijke relaties niet verzekerd voor 
altijd. Niemand heeft het leven in zijn hand. De enige 
persoon die ons nooit verlaten zal, in leven noch in 
sterven, is de Here Jezus, de Zoon van God die voor 
ons gestorven is en onze goede Herder wil zijn. Wat 
is het triest om te merken dat ouderen die Hem juist 
zo nodig hebben, het geloof in Hem vaak angstvallig 
van zich af houden. Gelukkig zijn er nu en dan ope-
ningen voor Janna om te spreken over wat het geloof 
in Hem voor haar betekent. In feite is dit een 
pastoraal werk. Niet altijd gemakkelijk.  

HET ‘RODE HUIS’ 
Meer pastorale openingen biedt de groep Vrouw en 
Geloof waar Janna vorig jaar mee begonnen is.  De 
groep wilde dit jaar graag doorgaan, zij het in een 
andere samenstelling. De deelnemers zijn gemoti-
veerd en hebben eveneens veel interesse in culturele 
uitstapjes. Om het nieuwe seizoen te beginnen, heeft 
Janna een bezoek georganiseerd aan een recent ge-
opend museum in Saint Jean du Gard, een oud stadje 
in de bergen van de Cevennen, 80 kilometer verder-
op. Het Rode Huis, zoals het museum heet, is gewijd 
aan het dagelijks leven in de Cevennen in vroeger 
eeuwen. Daarin namen de teelt van zijderupsen en 
de huisindustie van zijde en ander textiel een belang-
rijke plaats in. Een van de vrouwen, een rasechte 
‘Cevenole’, heeft ons als gids gediend. Dit deed ze op 
een voortreffelijke wijze. 

Saint Jean du Gard en de omringende Cevennen 
waren vroeger vluchtplaatsen voor vervolgde 
protestanten. Dat heeft eveneens zijn sporen 
nagelaten in dit gebied waar de levensomstandig-
heden arm en moeizaam waren. Overal staan nog de 
sobere kerkjes waar de mensen op zondag kracht en 
moed vonden in het geloof. 

Janna hoopt dat er via dit soort activiteiten ver-
trouwen groeit om over persoonlijke en geestelijke 
zaken te spreken. En dat deze groep zal bijdragen tot 
het doorbreken van de eenzaamheid waar vooral 
alleenstaande  vrouwen mee worstelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTCONCERT 
Over enkele weken zetten we de deuren van ons huis o-
pen voor een huisconcert, dat we samen verzorgen met 
onze vriendin Kamala, zangeres van beroep (sopraan). 
Ruim veertig mensen hebben zich al ingeschreven. Er 
staat prachtige muziek op het programma. En na afloop 
hapjes en drankjes.  

Ook bereiden we samen met haar een kerstconcert voor 
op 22 december in de Grand Temple van de Protes-
tantse Kerk in Nîmes – ook bij deze gemeente zijn we 
betrokken. Het wordt een programma van klassieke 
muziek (orgel, sopraan, hobo) en samenzang, dat alles 
gepresenteerd door Janna. Daar hebben we nu al zin in!  

 

Lieve vrienden, we blijven gaandeweg met u verbon-
den, via dit bulletin, en u met ons, op tal van manieren. 
We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid en steun. Zo 
maakt u ons werk mede mogelijk. We bidden u de zegen 
toe van de Here God, die uw en onze toevlucht is, onder 
alle omstandigheden.  

Een hartelijke groet, 

                                                    Evert en Janna

Informatie over boeken, artikelen, conferenties: www.evertvandepoll.com  
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