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Colofon Jaarschrift 2019
Het Jaarschrift 2019 van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging
is een uitgave van het Bureau Hoofdkrijgsmachtpredikant.
Frederikkazerne
Gebouw 101
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag
Postadres: Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Telefoon: 088-9530025
E-mail: ProtestantseGeestelijkeVerzorging@mindef.nl
Website: www.dgv.nl/protestants

Missie Dienst Protestantse
Geestelijke Verzorging
De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen en hun relaties
in te gaan op vragen die worden opgeroepen in en door
het werken in de krijgsmacht.
Krijgsmachtpredikanten maken deel uit van het militaire leven op kazernes

In samenwerking met de Commissie Militairen van het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken.
p/a de secretaris van het CIO-M
Mr.drs. H.C.F. van den Berg
Eikenlaan 47
3925 VH Scherpenzeel
Telefoon: 06-12752501
E-mail: hcfvandenberg@hotmail.nl

en velden, tijdens vaarperioden of oefeningen en tijdens uitzendingen.

De Protestantse Geestelijke Verzorging laat zich leiden
door het verhaal van Jezus Christus.
Haar kernwaarden zijn:

Eindredactie
Stefan Dijkhuizen, Charissa Meeuwenoord-Karsten en Ids Smedema
Hoofdredactie
Klaas Henk Ubels

• de overtuiging dat mensen kostbaar en kwetsbaar zijn,
• de hoop op duurzame vrede en recht,
• het vertrouwen dat de kracht van liefde sterker is dan die van wapens.

Ontwerp
Valentin Ocheda
Druk
REPRO Den Haag

Logo van de PGV.
De duif is het symbool van de Geest van God en van de vrede.
De tekst is uit Zacharia 4: 6 – ‘Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest’.
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Voorwoord

H

et jaarschrift van de Protestantse
Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht wil een aansprekend en laag-

drempelig overzicht geven van het werk van dominees
bij Defensie. Te land, ter zee en in de lucht. Het thema
voor het jaarschrift van dit jaar is ‘Herstel’. Dat is een
ferm woord. Past zo’n woord wel in de setting van de
verhalen van collega’s? In de militaire context wordt
het vaak gebruikt, maar doen geestelijk verzorgers
dat ook? In de redactie hebben we wel even zitten
stoeien met deze term. Natuurlijk kunnen we er niet
omheen dat het tij lijkt te zijn gekeerd voor Defensie.
Na decennia van bezuinigingen en krimp is er weer
meer financiële ruimte. Tegelijk kruipt Defensie
ook wat uit haar schulp. Reizen in uniform is weer
toegestaan, sterker nog, het wordt door de minister
zelfs aangemoedigd. Herstel?

Aan de andere kant is op veel plekken de kaalslag zo
sterk geweest dat er van een verbetering vooralsnog
nauwelijks sprake is. Gebrek aan personeel en materieel. En de regelmatig terugkerende berichten in de
media over Defensie zijn ook niet altijd even positief.
Is het tij daadwerkelijk gekeerd? Heeft het beoogde
herstel niet gewoon te maken met de huidige situatie
van onze wereld en baart dat niet juist zorgen? Meer
geld naar Defensie, dat betekent niet altijd meer
vrede, laat staan herstel van de wereldorde.

Herstel betekent in de
eerste plaats ‘iets in zijn oude toestand
terugbrengen’. Dat lukt misschien bij
een auto of fiets die kapot is, maar kan
het ook met iemand die ziek was of een
ernstig trauma heeft opgelopen?

Als er één plek binnen de organisatie is waar het ook
over herstel mag gaan, dan is dat bij de geestelijke
verzorging. Persoonlijk herstel, maar ook herstel van
onderlinge verhoudingen en van een gezonde(re)
werk- en leefplek waar mensen tot hun recht komen
en kunnen opbloeien. We maken dat vaak van heel
dichtbij mee. Of het nu lukt of niet.
Een kritische noot hierbij: Herstel betekent in de
eerste plaats ‘iets in zijn oude toestand terugbrengen’.
Dat lukt misschien bij een auto of fiets die kapot is,
maar kan het ook met iemand die ziek was of een
ernstig trauma heeft opgelopen? De dwang om ‘weer
fit te moeten worden’ of ‘er overheen te moeten
komen’ kan soms averechts werken.
In het Eerste Testament van de Bijbel klinkt de term
opvallend vaak in de context van het herstel van de
tempel en van de muren van Jeruzalem. Dat gaat
verder dan een verlangen naar ‘hoe het was’. Eerder
ademt het de sfeer van een verlangen naar heelheid,
vrede en nieuw vooruitzicht. Misschien begint dat
wel met het durven stilstaan bij de broosheid van het
bestaan. Samen de afgrond inkijken als het moet.
Geduld en doorstaan. En wie weet, daarna weer groei
en zelfs een teken van herstel.
In de verhalen van de collega’s in dit jaarschrift
komen prachtige voorbeelden voorbij. Maar ook
de moeiten en de pijn. Soms wordt het gewoon niet
beter. Juist in de gebrokenheid blijkt er vaak
verbinding mogelijk.

Naast de bijdragen van hoofdkrijgmachtpredikant
Klaas Henk Ubels en predikant-secretaris Ids Smedema, komen nieuwe collega’s aan het woord.
Desirée Scholtens vertelt ons over het zout van de
geestelijk verzorger aan boord, Martijn Barth schrijft
vanaf de vliegbasis. Helga Knegt-de Boer en Wouter
Johan van Sintmaartensdijk reflecteren op herstel tijdens en na hun uitzending. Corine Sloots en Ko Sent
zoeken verbinding in respectievelijk verhalen over
de kerkdienst na de Gay Pride en de jaarlijks terugkerende Duits-Nederlandse conferentie voor krijgsmachtpredikanten. Wilco van Wakeren benadrukt
het belang van het vormingswerk vanuit zijn werkplek
op Huize Beukbergen, Charissa MeeuwenoordKarsten vertelt over militaire herbegrafenissen en de
rol van de dominee daarbij. Stefan Dijkhuizen zoekt
naar humor en hoop bij de Onderzeedienst en Jan
Tom Schneider laat iets van het kwetsbare werk onder
veteranen zien. Tot slot – maar niet in de laatste plaats
– stelt de nieuwe voorzitter van het CIO-M, Henk
Morsink, zich aan ons voor. Herstel van vertrouwen
is zijn voornaamste doel voor het komend jaar.
Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie jaarschrift
Stefan Dijkhuizen
Charissa Meeuwenoord-Karsten
Ids Smedema
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Herstelwerk

N

a een kleine dertig jaar van bezuinigingen bij Defensie komt er nu weer
structureel geld bij. Dat is even wen-

nen. Want het valt niet mee om een organisatie die
decennialang met bezuinigingen heeft geleefd, om te
vormen tot een organisatie die weer groeit en waarin
forse investeringen ook voor langere termijn worden
gedaan. Daar is een ‘cultuuromslag’ voor nodig die
niet alleen geld, maar ook tijd kost. Ondertussen
kampt Defensie met legio problemen, waarvan vooral
het gebrek aan vertrouwen en het gevoel van sociale
veiligheid onder het personeel zorgen baart. Maar het
herstelwerk is ingezet; er is hoop!

De juiste ondersteuning
Zo wil de Defensienota 2018 een startpunt zijn van
het versterken van vertrouwen in Defensie. In het
voorwoord van de nota schrijft de minister van
Defensie, Ank Bijleveld-Schouten: ‘Na decennia van
bezuinigingen is er weer toekomstperspectief voor
Defensie; met een realistische blik zetten we stappen
vooruit!’ Deze stappen houden onder andere in dat
geïnvesteerd wordt in ‘onze mensen’, dat werk
gemaakt wordt van een meer veilige sociale werkomgeving en dat de verankering van Defensie in de
samenleving wordt verstevigd. Als één van de maatregelen wordt genoemd: ‘Het werk bij Defensie kan
veel van onze mensen vragen. Ook in de toekomst
zorgen we voor de juiste ondersteuning, onder
andere middels de Geestelijke Verzorging.’
Ook op de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
is de afgelopen decennia flink gekort. Toch zijn wij
er relatief goed van afgekomen. Dit geldt voor de omvang van onze eigen dienst. Met in totaal 135 geestelijk verzorgers hebben we een bezettingsgraad van
ongeveer drie geestelijk verzorgers op elke duizend
militairen. Het geldt ook voor onze diversiteit met
zes verschillende diensten: naast dominees zijn er
aalmoezeniers, humanistische raadslieden, imams,
pandits en rabbijnen. Overigens zijn zowel omvang
als diversiteit van de Diensten Geestelijke Verzorging
voor mij een toonbeeld van volwassenheid van onze
krijgsmacht. Ondanks – of mogelijk, mede dankzij –
de jarenlange bezuinigingen bij Defensie wordt de
geestelijke als ‘vreemde eend in de bijt’ toch altijd
een warm hart toegedragen en getuige de Defensienota blijft dat zo.
Mens-uit-één-stuk
Herstel is dus een belangrijk adagium bij Defensie.
Herstel is tevens een typische term als het gaat om
de geestelijke zorg voor mensen. In ons gezamenlijke
visiedocument (op één A4-tje!) dat wij in 2018 hebben
opgesteld, schrijven we: ‘In essentie is het onze visie
om op basis van ieders ambtelijke zending mensen
te helpen mens te blijven.’ Wij richten ons daarbij
preventief op het behoud van de morele integriteit

van de militair als persoon, zodat hij of zij trouw kan
blijven aan zichzelf. Dit wordt bijvoorbeeld in ons
vormingswerk nadrukkelijk gethematiseerd. In de individuele begeleiding van militairen is er vaak sprake
van herstelwerk op dit gebied, maar soms wordt dit
herstelwerk ook in groepsverband gevraagd.
In de Bijbel wordt regelmatig over herstel gesproken,
ook in militair verband. Zo wordt in het Nieuwe
Testament verteld over de hoofdman te Kafarnaüm,
een militaire overste die zich zorgen maakt over een
ernstig zieke onderdaan. In de Bijbelvertaling van
1951 staat in Matteüs 8 dat de hoofdman tegen Jezus
laat zeggen: ‘Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak
komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal
herstellen.’ In dit woord ‘herstellen’ klinkt het woord
‘heil’ door, het heel-zijn, een mens-uit-één-stuk.
Ten diepste gaat het hierbij om vertrouwen, zowel in
jezelf als in God. De hoofdman spreekt dit vertrouwen
openlijk uit. Als Jezus dit hoort verwondert Hij zich,
schrijft Matteüs. Bij niemand in Israël heeft Hij een
zo groot geloof gevonden. En de knecht herstelt.
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‘Here, ik ben niet waard, dat Gij onder
mijn dak komt, maar spreek slechts een
woord en mijn knecht zal herstellen.’

Personalia
In het licht van dit heilzame werk van Christus mogen
wij als krijgsmachtpredikanten aanwezig zijn onder
de militairen, niet alleen in Nederland maar overal
ter wereld waar onze militairen actief zijn. Zo zijn
negen predikanten in 2018 betrokken geweest bij missies of langdurige inzet in Afghanistan, Jordanië,
Litouwen, Irak en met schepen in de West en in de
Europese wateren. Achterin dit jaarschrift worden hun
namen genoemd met daarbij het betreffende missiegebied. Daaraan voorafgaand worden alle namen
genoemd van de krijgsmachtpredikanten, hun kerkgenootschap en hun plaatsingen op 1 januari 2019.
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Over collega’s gesproken, in 2018 hebben twee
predikanten vanwege functioneel leeftijdsontslag
(FLO) de dienst verlaten. Erik Asscher is vertrokken
na ruim achttien jaar hoofdzakelijk actief te zijn geweest bij de luchtmacht, maar ook bij zaken rond
beleid en bestuur. En John van Eenennaam heeft met
zijn FLO bijna dertig jaar krijgsmachtpredikantschap
op zijn naam staan, voor het grootste deel in de landmacht en in het vormingswerk. Ook Ties Schutte
heeft eind 2018 na ruim dertien jaar de dienst verlaten, net als John was hij actief bij de landmacht en in
het vormingswerk.
Met het vertrek van collega’s is er ruimte ontstaan
voor nieuwkomers. Zo mochten wij met ingang van
2019 vier nieuwe collega’s verwelkomen, waarvan
twee uit kerken die tijdelijk niet vertegenwoordigd
waren binnen de Protestantse Geestelijke Verzorging
(PGV), namelijk de Nederlands Gereformeerde Kerk
(NGK) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).
Hun namen zijn Karel Smouter (NGK), Hilbrand van
Eeken (CGK) en verder Gerben Brunsveld en Anne
Pier van der Meulen, beiden namens de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN).
Kersverse leerstoel
Wat een ‘historisch wapenfeit’ genoemd kan worden
is dat met ingang van 2019 voor het eerst in Nederland
een bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke
Verzorging bij de krijgsmacht is benoemd in de
persoon van prof.dr. Pieter Vos. Deze parttime aanstelling aan de Protestantse Theologische Universiteit
in Groningen wordt gefinancierd door de Stichting
Christelijke Hulpverlening Militairen en is voor de
duur van vijf jaar. Tot de taakstelling van de kersverse
leerstoel behoort onder andere het bevorderen van
de missie van de PGV door wetenschappelijke reflectie
op haar werk en taken en het versterken van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van het werk van
krijgsmachtpredikanten voor kerk en samenleving.
Tijdens de beleidsdag van de PGV begin dit jaar heeft
professor Pieter Vos zijn wetenschappelijke visie
gegeven op onze nieuwe beleidsnota voor de periode
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2019–2022. Dat was meteen veelbelovend! De nota
is te vinden op onze website: www.dgv.nl/protestant.
Soldatenwerk
Tot slot wil ik graag melding maken van een nieuw
initiatief, namelijk ‘Soldatenkerk’. Maandelijks vindt
op een donderdagavond bij of op een kazerne in
Nederland een bijzondere bijeenkomst plaats. Deze
bijeenkomst is gebaseerd op vieringen zoals die in
uitzendgebieden of aan boord van schepen gehouden
worden en (oud-)krijgsmachtpredikanten gaan hierin
voor. Soldatenkerk wil een ‘feest van herkenning’
zijn voor militairen en veteranen die dergelijke
vieringen hebben meegemaakt. Voor anderen geeft
ze een goede indruk van de manier waarop dergelijke
vieringen onder militairen gehouden worden. Doelgroep voor Soldatenkerk vormen daarom niet alleen
militairen, maar ook veteranen, thuisfront en kerkgangers in de buurt die wel eens zo’n viering willen
bijwonen. Uiteraard is iedereen welkom!
Voor meer informatie, zie: www.soldatenkerk.nl.
Overigens, als u op de hoogte wilt blijven van nieuws
over de PGV of regelmatig een mijmering van een
krijgsmachtpredikant wilt lezen, dan verwijs ik u
graag naar onze website en naar onze facebookpagina
‘dominees bij Defensie’. Maar voor nu wens ik u veel
genoegen bij het lezen van dit jaarschrift. Wij hopen
u daarmee een goede indruk te geven van ons (herstel)werk bij Defensie. Dit alles tot eer van God en
tot heil van de naaste.
Klaas Henk Ubels
Hoofdkrijgsmachtpredikant

‘Z

out is goed! Maar als het zout zijn
kracht verliest, hoe zullen jullie het
zijn kracht dan teruggeven? Zorg

dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar
onder elkaar de vrede.’ (Marcus 9: 50)

Zout
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360° zeezicht
De eerste kop koffie van de dag drink ik het liefst op
de brugvleugel. Omdat hier een peukenbak hangt, is
dit één van de weinige plekken waar aan boord gerookt mag worden en daarom staat er gegarandeerd
een clubje mensen. De matroos van de uitkijk, onderofficieren uit de commandocentrale, een officier
die zijn ronde loopt. En de dominee met haar koffiekopje. Iedereen heeft zijn eigen manier om met de
vroege morgen om te gaan.
Eén voor één verdwijnen de mensen daarna naar hun
taak aan boord en ik blijf alleen achter – voor zover
je aan boord van Zr. Ms. Holland ooit echt alleen
bent. Een tijdje kijk ik uit over de oceaan. Het water
is diepblauw met gele strepen van zeewier.
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stad Curaçao

Binnenvaren Willem

nog heel lang en mijn man is aan de andere
kant van de wereld.
Ik vind troost in het zout. Het wijst mij op mijn
taak hier aan boord van de Holland. Op zee is
zout genoeg, maar toch is er meer zout nodig.
Geestelijk zout. Dat ervaar ik in de gesprekken
met mensen en in de vieringen die ik houd. Je
kijkt als geestelijk verzorger toch vaak anders
tegen dingen aan, vanuit het perspectief van
de betrokken buitenstaander. Maar het geestelijke zout ervaar ik het meeste als we aanleggen in de haven.
Grensverleggende activiteit
Veel van de bemanningsleden zien deze vaarperiode als een manier om iets van de wereld

Ik vind troost in het zout. Het wijst mij op mijn taak hier aan boord van de Holland.
Op zee is zout genoeg, maar toch is er meer zout nodig. Geestelijk zout.

Geen scheepvaart, geen vogels, de horizon is leeg. Er
is geen levende ziel te zien, we zijn alleen. Onder de
kiel vijf kilometer water, de warme wind in mijn haar.
Tijd en ruimte doen er hier niet toe.
100% zeezout
Ik pak mijn kopje op en loop buitenom naar het
helikopterdek, trapje af, trapje op, trapje af. Omdat
je altijd een hand aan de leuning moet hebben en
mijn linkerhand al bezet is door het kopje, glijdt mijn
rechterhand langs de trapleuning. Het voelt plakkerig, korrelig. Als ik op het dek kom en ik mijn hand
open, zit er witte aanslag op. Zout. Genoeg om je
biefstuk mee in te wrijven. Even sta ik stil bij de gedachte aan een biefstukje van de slager, gebakken in
roomboter, met zout en lekker veel peper, met uien
en champignons. ‘Ik moet Jaap appen dat we 15 juli
biefstuk op de barbecue leggen.’ Maar 15 juli duurt

te zien en vooral ook om veel plezier te maken. Het
strand en de beachclub zijn daarbij favoriet, maar als
geestelijk verzorger probeer ik graag mensen te prikkelen om dieper kennis te maken met een cultuur.
Om mensen uit hun smartphone of uit de volgende
party te trekken en wat diepgang te brengen in een
havenbezoek. Op Curaçao ondernemen we daarom
in samenwerking met de geestelijke verzorging van
marinebasis Parera een dagexcursie.
Met een groep geïnteresseerden bezoeken we eerst
het slavernijmuseum, waar de goorheid van onze vaderlandse geschiedenis zich aan ons opdringt. In de
ontmoeting met onze Antilliaanse gids krijgt het slavernijdebat een gezicht, een glimlach, een handdruk.
De zouteloosheid waarmee dit debat in Nederland
nu en dan wordt gevoerd, wordt overwonnen en we
zijn er zomaar uit. Slavernij hoort in een museum,
al wil de realiteit helaas anders.

Onze volgende halte is Landhuis Ascencion. Met zijn
bouw en ligging is het rechtstreeks verbonden met
het slavernijverleden, maar het heeft gelukkig een
nieuwe bestemming gekregen. Het landhuis is een
ontmoetingsplek geworden voor militairen en hun
gezinnen en ook wij voelen ons van harte welkom
als bemanningsleden van het stationsschip van de
marine in de Cariben. Onder de parasols kun je even
op adem komen, er is iets kouds te drinken, de barbecue wordt opgestookt. Het is ongedwongen en gezellig.
Hier leren we het eiland van een heel andere kant
kennen. Curaçao is bij lange na geen Bounty-eiland,
maar is in het binnenland bedekt met een ondoordringbare bush van cactussen, doornige struiken en
kreupelhout, de kunuku. Bij een temperatuur van
34°C is een wandeling niet het eerste waar je aan
denkt en toch is dat exact wat we gaan doen. Eerlijk
is eerlijk: de excursie begint meer en meer op een
grensverleggende activiteit te lijken, maar we gaan
op pad.
We voelen niet alleen de hitte van het eiland, maar
ook de knisperende droogte. In de toppen van de
bomen zitten leguanen, we horen vreemde vogelgeluiden. Het struikgewas heeft een vreemde, kruidige geur. Door de bush lopen we naar de steile
noordkust, waar de golven tegen de koraalstenen
beuken. Je voelt je nietig in dat geweld. De laatste
paar honderd meter is een maanlandschap doordat
het klimaat te zilt is voor planten. Zout kan ook
too much zijn.

Wandeling naar de ruige noordkust van Curaçao
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Het zweet druipt van ons af, maar niemand had dit
willen missen.
1+1= altijd meer
Dat je als geestelijk verzorger het zout in de wereld
bent, wil voor mij vooral zeggen dat je de mensen die
dat aankunnen, verleidt om uit hun comfortzone te
komen. Een ervaring die in eerste instantie ongemakkelijk voelt, maar die mensen uiteindelijk verrijkt.
Door de ontmoeting met een andere cultuur verbreed
je je horizon. Omdat het verleden zo heden kan worden, relativeert het je eigen gelijk en kun je aan compassie met je medemens winnen. De snikhete
wandeling brengt niet alleen verwondering, maar er
ontstaan ook nieuwe combinaties van mensen en
groepen. Een jonge matroos maakt hier kennis met
het eiland terwijl de chef d' équipage er zijn afscheidstournee houdt. Samen lopen ze op. Mensen komen
even uit hun bubbel om de ander te ontmoeten.
Als we aan het eind van de dag de valreep weer oplopen, bedenk ik dat we die dag diepere lagen hebben
aangeboord. Als mens ben je een klein onderdeel in
het grote geheel van de wereld, dat niet alleen mensen en culturen omvat, maar ook aarde en natuur. Je
bent ergens en dat hier en nu hebben we vandaag
werkelijk ervaren. Dat is wat het zout van de geestelijke verzorging toevoegt. Dat maakt het voor mij
waard om als geestelijk verzorger de zeven zeeën
te bevaren.
Desirée Scholtens
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Meehelpen
aan herstel

‘W

at bezielt jou om de pas-

torie te verlaten en bij de
Luchtmacht te gaan

werken?’ De burgemeester was oprecht verbaasd
in zijn toespraak tijdens mijn afscheidsdienst van
de Hervormde Gemeente van Barneveld. Waarom
zou je een comfortabele positie opgeven? Mijn
kinderen vragen zich dat nog steeds af nu we in
een veel kleiner huis wonen en ze in een andere
plaats naar een vreemde school moeten. Waarom
heeft mijn vader dit allemaal overhoop gehaald?

Verlangen en roeping
Ik vroeg het mezelf ook af op de eerste dag op de
vliegbasis Woensdrecht. Het was een grijze, druilerige
dag in november. De gebouwen op de vliegbasis stonden er grauw en onvriendelijk bij. Het gebouw waar
mijn kantoor in zit staat op de lijst om gesloopt te
worden en is te vinden op een verloren plekje op het
vliegveld. Zo op het eerste gezicht allemaal erg onaantrekkelijk. Toch wilde ik dit heel graag. Ik wilde
graag uit de bubbel van het predikant-in-degemeente-zijn komen. Ik had al jaren het verlangen
om in contact te komen met mensen die duidelijk
niet christelijk zijn. Wat heeft het Evangelie hen te
bieden?
Dit verlangen noem ik roeping. Deze roeping motiveert mij om mijn werk te doen. Het mooie is dat
het over het algemeen niet zwaar is om deze roeping
te volgen. Want mijn verlangen om dominee te zijn
te midden van mensen die niets of weinig met het
geloof hebben wordt op de vliegbasis ruim vervuld.
Er zijn er genoeg.
Inmiddels hebben die grijze gebouwen dan ook meer
kleur gekregen. Ik heb er de weg in ontdekt, met
velen kennisgemaakt en met een behoorlijk aantal
intensief contact gekregen. Het bijzondere van de
vliegbasis Woensdrecht is dat er hier heel letterlijk
aan herstel wordt gewerkt. Alle vliegtuigen en helikopters van de Luchtmacht worden hier onderhouden en gerepareerd. Ik heb groot respect gekregen
voor al die mensen die met hart en ziel hun vak
uitoefenen. Deze mensen houden de Luchtmacht in
de lucht.
Herstel van verhoudingen
Ook ik mag daar aan meewerken. Niet door aan vliegtuigen te sleutelen. Geen idee hoe dat zou moeten.
Maar ik help mee aan het herstel van verhoudingen
onderling. Het is mij opgevallen hoeveel conflicten
er spelen op de werkvloer. En hoe moeilijk het voor
militairen is om het daarover te hebben met officieren met een hogere rang. Als krijgsmachtpredikant
heb ik hierin een taak. Hoe ga je om met woede,
teleurstelling, gekwetst worden of schuldig zijn?
En waarom laat die ene officier niet gewoon even

merken dat hij blij is met het extra werk dat een ondergeschikte heeft geleverd? Ik probeer daarin wat
te betekenen. Het bijzondere is dat je in deze processen als predikant opeens een belangrijke en unieke
rol kunt hebben. Door op de goede plekken de goede
dingen te zeggen, ontstaat er soms echt herstel van
de arbeidsverhoudingen. Op andere momenten ben
je meer onzichtbaar, maar wel wezenlijk aanwezig.
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Het bijzondere is dat je in deze
processen als predikant
opeens een belangrijke en
unieke rol kunt hebben. Door
op de goede plekken de goede

Beeld van kerk en geloof
Ik denk dat ik verder ook meehelp aan het herstel
van het beeld dat mensen van de kerk en van het
christelijk geloof hebben. Soms is dat een negatief
beeld. Als krijgsmachtpredikant word ik gezien als
vertegenwoordiger van de kerk en van het Evangelie
en zo zie ik mezelf ook. Door trouw te zijn in mijn
bezoekwerk en mee te leven bij vreugde en verdriet,
door soms ook hardop meedenkend iemand een
bepaalde kant op te sturen, wordt het beeld van de
kerk en van het Evangelie hopelijk beter.
Dit is tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid.
Want als ik niet trouw ben of mensen vergeet, wordt
het vooroordeel alleen maar sterker en bevestigd. Dit
legt wel een bepaalde druk op mij. Ik ben momenteel
bijna een jaar bezig en ik begin me aardig thuis te
voelen op de vliegbasis. Ik vind het mooi om mee te
helpen aan bepaalde vormen van herstel.
Herstel van de band met God
Dat gebeurt in de derde plaats op een nog diepere
manier. Dan denk ik aan het herstel van de band met
God. Daar ben ik ooit dominee voor geworden. Om
het goede en genadige van God aan mensen te laten
zien. En dat Hij er echt is. Verrassend genoeg lukt dat
ook. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een kersttoespraak,
bij een trouwdienst van twee militairen, in een gesprek bij de Bijbel- en gebedskring die we hebben op
de vliegbasis en ook in een gebed met een jonge militair die de confrontatie met de seculiere wereld wel
heel heftig vindt.
Zo vindt er op vliegbasis Woensdrecht niet alleen
herstel plaats van vliegtuigen en helikopters, maar
wordt er ook gewerkt aan andere vormen van herstel.

Bijbel- en gebedskring

dingen te zeggen, ontstaat er
soms echt herstel van de
arbeidsverhoudingen.
Ik vind het mooi om daar een bijdrage aan te mogen
leveren. Ik beschouw de roeping tot dit werk dan ook
niet als zwaar of moeilijk. De werkomgeving is juist
interessant en dynamisch. Het is een voorrecht om
mee te lopen met mensen die bezig zijn om de vliegtuigen en helikopters in de lucht te houden. Al deze
mensen zijn geschapen door God. Ten diepste heeft
iedereen behoefte aan de zegen van God, is mijn
overtuiging. Daar probeer ik iets van zichtbaar te maken. Tot mijn verrassing lukt dat ook nog. Meer dan
ik verwachtte. Dus als ik de burgemeester van Barneveld nog eens spreek weet ik het antwoord wel op
zijn vraag. En wat mijn kinderen betreft, hoop ik dat
ze gaan begrijpen dat het volgen van Gods stem in je
leven ook iets kan kosten.
Martijn Barth
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A

fgelopen zomer mocht ik ter gelegenheid
van de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam
mede voorgaan in een bijzondere kerk-

dienst. Deze kerkdienst wordt al bijna tien jaar
gehouden aan het einde van een week vol festiviteiten.
In de dienst van 2016 ging bijvoorbeeld Mpho Tutu
voor, dochter van oud-aartsbisschop Tutu, uit de
Anglicaanse kerk van Zuid-Afrika. Zij was daar uit
haar priesterambt gezet, wegens het aangaan van
een relatie met een vrouw. Het thema was dit jaar
‘You are my Hero’.

You are my hero

Zonovergoten zegen
De bijbeltekst passend bij dit thema voor de kerkdienst werd gevonden in Hebreeën (hoofdstuk 11),
waar het gaat over de geloofsgetuigen. Het beloofde
opnieuw een bijzondere viering te worden. Twee Russische dames lieten hun levensverbintenis zegenen.
Ook dit jaar werd het een feestelijke viering. Trouwbeloften en klezmermuziek klonken, er was zelfs een
glas champagne na, en dat alles in een bomvolle,
zonovergoten en prachtige Keizersgrachtkerk in
hartje Amsterdam. De Protestantse Kerk Amsterdam
biedt al meer dan twintig jaar de gelegenheid om
levensverbintenissen tussen mannen en tussen
vrouwen te zegenen. Zij organiseert dan ook jaarlijks
deze viering, tezamen met de Evangelisch Roze
Vieringen en de Landelijke Koepelorganisatie van de
christelijke LHBT-beweging. Wielie Elhorst (predikant
met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap)
verzorgde de zegening van de twee Russische geliefden en ik verzorgde onder meer de overdenking.
Geloof en diversiteit
Voor mij was het in meerdere opzichten een thuiswedstrijd. Ik ben Amsterdammer, getrouwd met
Mirea, mijn vrouw, en als predikant en gelovige vertrouwd met de Evangelisch Roze Vieringen en de Keizersgrachtkerk. Ook was ik opvarende tijdens
voorgaande Canal Parades. Zowel op de deelnemende
boot van Defensie als op het eerste ‘Heilige Bootje’,
gevuld met christelijke LHBT-mensen. Maar bovenal
weet ik hoe je kunt worstelen met jezelf als gelovige,
als vrouw getrouwd met een vrouw en het vinden

Het belang om te laten zien dat gelovig
zijn en een diversiteit aan seksuele
geaardheid of identiteit wel degelijk
samengaan, heeft me al op vele plekken
in de wereld gebracht.

van een plek in de wereld van christelijke gemeenschappen. Ik weet helaas ook hoe het is om daarbij
geregeld tegen grenzen aan te lopen. Het belang om
te laten zien dat gelovig zijn en een diversiteit aan
seksuele geaardheid of identiteit wel degelijk samengaan, heeft me al op vele plekken in de wereld gebracht.
Pride-optocht in Riga
Eén van die plekken was de EURO-pride in Riga, jaren
geleden. Onder politiebegeleiding vond de ‘prideoptocht’ plaats in een omheind park, waar wij een
rondje liepen met daarbuiten mensen die veelal
agressief schreeuwend demonstreerden tegen de optocht. Sommigen deden dat met vreselijke teksten
op spandoeken en in witte pakken met maskers. Die
moesten hen bescherming bieden tegen, ja, tegen
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Helden
Wanneer is iemand een held? Wat is daarvoor nodig? Het woord
‘held’ wordt vaak gebruikt en er bestaat zelfs een tijdschrift dat
‘Helden’ heet. Volgens het woordenboek is iemand een held
als je veel moed hebt. Moed waarvoor of waartoe? Hoe ziet
moed er eigenlijk uit? Wie bepaalt hoeveel moed er nodig is
om een held te zijn? Kunnen wij zelf een held zijn en geven we
onszelf de kans daartoe?

wat eigenlijk? De verhalen van mensen die ik daar
mocht horen, waarin levens werden bedreigd en onmogelijk gemaakt, staan nog altijd op mijn harde
schijf opgeslagen. Ik heb dan ook zeker sympathie
voor beide Russische dames, die leven in vergelijkbare
omstandigheden in Rusland.

Terug naar de kerkdienst van de Gay Pride, waar ik
in mijn uniform van Defensie en met een stola met
regenboog, voorging. Hieronder volgen een
aantal fragmenten uit de overdenking en de zegen
tot besluit.

Ver van huis en haard
Mijn helden zijn de militairen waar ik mee werk als krijgsmachtpredikant. Daar horen voor mij automatisch alle kinderen, partners, ouders, gezinnen en familieleden bij, die samen
met de militair het leven delen. Van zowel de militair als zijn of
haar relaties wordt veel gevraagd. Ze verlaten eigen huis en
haard voor langere tijd om in een ander land een veilig ‘huis
en haard’ mogelijk te maken voor anderen. Soms komt er geweld aan te pas en verliezen we mensen: onze militairen, collega’s en geliefden. Geregeld wagen zij hun eigen leven en dat
van collega’s om de levens van anderen te redden. Grote risico’s
nemen, niet weten hoe het afloopt, leven en dood, omgaan
met verlies, al die dingen horen bij het leven van militairen.
Doordat ik dag in dag uit zie hoe zij en hun thuisfront hiermee
omgaan, kan ik alleen maar met respect en bewondering hierover praten. En zijn zij in mijn ogen helden.
Mensen zoals jij en ik
Bij het thema helden merkte ik bij mezelf enige ambivalentie.
Want wie is een held, en als ik iemand een held noem wat zeg
ik daar eigenlijk mee? Als ik iemand als een held betitel, zeg ik
dan dat die ander beter is dan ik of dan anderen? Moediger?
Slimmer? Een beter mens?
Helden zijn voor mij in de eerste plaats gewoon mensen. Geen
supermensen, maar mensen zoals jij en ik. Een held is dus niet
perfect: iemand die alles fantastisch doet. Helden zijn voor mij
mensen die in een situatie tot het uiterste gaan om te doen
waarvan zij geloven dat het zinvol is. Daarom zijn militairen
voor mij helden. Zij gaan onmiskenbaar tot het uiterste. Maar
dat neemt niet weg dat ze daarnaast gewoon mensen zijn en
in mijn dagelijks contact zie ik dat ze dezelfde menselijke fouten
maken als jij en ik.

Foto’s Sandra Haverman

19

Moed doorgeven
Leah en Yana (de twee Russische vrouwen, red.) hebben moed
getoond door vandaag hier te zijn en hun liefde te tonen en te
bevestigen. In een veilige omgeving, te midden van ons, vieren
zij de liefde, kiezen zij voor een leven met God, wat het leven
hen ook verder brengen mag. Zij kiezen voor leven, voor dat
wat goed is, zij kiezen ervoor vandaag thuis te zijn in ons midden, in Gods huis.
Zo geven zij hun moed aan ons door, als voorbeeld en ter inspiratie. Maar ook als versterking van ons hart en onze ziel.
Deze keuze van hen, deze moed te kiezen voor liefde maakt dat
ook zij voor mij helden zijn. Geloofshelden, want zij vertrouwen
erop dat Moskou, hun stad, eens een stad zal zijn waar mensen
zichzelf mogen zijn, zoals God ze bedoeld heeft. Zo tonen zij
niet alleen moed, zij geven het ook door. En zo zijn wij allemaal
helden, ieder met ons verhaal in onze eigen situatie en de moed
die we tonen, en nog mogen gaan tonen.
Kracht op onze levensreis
Vaclav Havel heeft deze moed prachtig verwoord in een gedicht
met de titel ‘Hoop’. Hij schrijft dat hoop een gerichtheid is van
de ziel. Een kracht in jezelf, aangedreven door de geest en vergelijkbaar met moed. Dat is de kracht die wij als mensen kunnen
gebruiken op onze levensreis. Een kracht die ook gevoed wordt
door te weten dat we onze eigen levensreis gaan tezamen met
die God die zegt te zijn ‘Ik zal er zijn’. Waar wij ook gaan, wie
we ook zijn, wij mogen erop vertrouwen dat de Eeuwige met
ons meeloopt en ons kracht geeft op die weg.
Zegen
The Almighty God spreads wings of love, on all of us.
Every single day, the courage to be, will be in your hearts for
ever and ever, to speak out for love, so that we spread the love,
courage and faith to all the people we meet, and throughout
the whole world.
The Almighty God raises you up, and says, the way I see you, is
that you are purely good the way you are right now, from now
on, you may believe it too.
Corine Sloots
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'J

e weet wel hoe je erin gaat, maar nooit

hoe je eruit komt!' Deze uitspraak over je
'state of mind' geldt in het bijzonder wan-

neer een militair op uitzending gaat. Hij of zij laat
daarmee geliefden, alles en allen die hem of haar vertrouwd zijn, achter en vertrekt per definitie voor een
kortere of langere periode naar een plek in of dichtbij
een onstabiel gebied. Wanneer we 'op pad gaan', doen
we dat in de regel goed voorbereid. Deze keer was er
voor mijn uitzending met de F16’s om in internationaal
verband de coalitie te ondersteunen in de strijd tegen
IS, een mooie mix gemaakt van jonge, onervaren
mensen en ervaren 'rotten' die de kneepjes van het
vak en het van huis zijn door en door kenden.

Herstel:
work in progress

Ervaring versus frisse blik
Sommigen van die laatste groep konden bij aankomst
aangeven wat op deze plek veranderd was sinds hun
vorige uitzending, ruim een jaar daarvoor. Zoiets
maakte ik zelf ook in Afghanistan mee. Je krijgt dan
soms de indruk dat sommige militairen door de frequentie waarmee ze op uitzending gaan, op die plekken meer 'thuis' zijn dan in hun eigen huis. Het mooie
van zo’n mix van nieuwe en ervaren mensen is dat je
elkaar kunt helpen. De meer ervaren mensen kunnen
de 'jonkies' vertellen wat handig is om mee te nemen
en hoe alles in te pakken. Zij hebben een beeld hoe
de werkplekken eruit zien en hoe het werkt op uitzending met de was, het vervoer en ook de werkzaamheden en werkdruk ter plekke. Vaak hebben ze ook al
langer een relatie en kunnen ze jongere collega’s goed
op weg helpen als hun relatie het lastig vindt dat de
partner voor langere tijd weg is, of de collega zelf niet
goed weet hoe hij of zij de partner op een goede manier kan ondersteunen. Want wat bespreek je wel op
afstand en wat niet? Hoe vaak heb je contact met thuis
en hoe ga je ermee om als er daarbij verschillende
verwachtingen of mogelijkheden zijn? Zij hebben al
vaker met deze vragen te maken gehad. Ze kennen
zowel de momenten van grote stress als ook de verveling en hoe daarmee om te gaan. De onervaren collega's op hun beurt houden iedereen alert omdat ze
met een frisse en onbevangen blik alles waarnemen.
Met hun vragen kunnen ze de blik op een andere

manier richten op dat wat zo bekend en vanzelfsprekend lijkt te zijn. Maar wellicht kan het toch eens anders? Waarom doen we dat altijd zo?
Ontspanning
Voor de sfeer is zo’n mix tussen jong en oud, nieuw
en ervaren heel belangrijk. Je leert van elkaar en het
draagt bij aan een ontspannen sfeer. Dat doet het
werken en verblijf ter plekke goed. Die mix werkt dus
ook als mensen het moeilijk hebben en bij elkaar
steun, goede raad of even een moment van afleiding
zoeken. Wanneer je met elkaar op uitzending bent,
is het zaak om ook met elkaar te ontspannen. Even
weg uit de operatie. Even iets goeds voor lijf of ziel
doen, gezellige dingen samen ondernemen. Ik merk
dat tijdens de uitzending de bezinningsdiensten ook
die functie van ontspanning hebben. Van even met
iets anders bezig zijn, met jezelf, met je belangrijke
relaties, met je plannen voor de tijd na de uitzending.
Met de zin van je leven en de betekenis die het werk
of de mensen voor je hebben.
Het geheim van herstel
In al deze activiteiten en verschillende manieren om
met elkaar om te gaan en elkaar gedurende een uitzending op weg te helpen, ligt voor mij ook het geheim van herstel. Herstel is niet iets dat alleen na de
uitzending plaatsvindt. Het onderhouden van jezelf

en van de onderlinge verhoudingen tijdens en na het
werk maakt ook deel uit van het herstel. Het op krachten komen, of nog beter, het op krachten blijven, is
belangrijk om gedurende een missie je werk vol
concentratie te kunnen blijven doen. Om er zo met
de kameraden van rijkswege een goede tijd van te
maken en om ervoor te zorgen dat je jezelf niet uitput. Het is een kunst om je vol overgave in een missie
te begeven en je tegelijkertijd ook af en toe terug te
trekken en je te richten op dat wat ont-spant. Om je
te richten op dat wat zorgt dat je goed in je vel zit en
wat je fit houdt om die lange duur van afwezigheid
van thuis ook goed te volbrengen. Het is mooi om
daar als geestelijk verzorger een bijdrage aan te kunnen leveren. In de gesprekken die je met mensen
voert, in de activiteiten waar je je voor inzet en ook
in de bezinningsdiensten. Om andere kanten van een
missie of van leven en samenleven te belichten. Met
muziek en kaarsen, teksten en stilte, een sfeer te creëren die militairen voor een moment meeneemt naar
een andere wereld of juist de wereld van de missie
belicht, maar dan net even anders. Dan kan er een
heilig moment ontstaan – een moment apart van al
het andere – waarin militairen op verhaal komen en
nieuwe energie tanken. Dan denk ik: wat hebben wij
toch een gaaf beroep!
Wouter Johan van Sintmaartensdijk
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S

inds april 2018 heeft het CIO-M een nieuwe

Interview met de nieuwe voorzitter
van het CIO-M: Henk Morsink

voorzitter, te weten dhr. H. (Henk) Morsink.
Het CIO-M staat voor ‘Contact in Over-

heidszaken Militairen’ en is het samenwerkingsorgaan
van de protestantse kerken en de oud-katholieke kerk

‘Hoe kunnen wij zelf
aan meer vertrouwen
werken?’

van Nederland inzake militaire aangelegenheden. Hij
volgde dhr. M.A. (Rinus) van Ulden op, die het voorzitterschap tien jaar lang vervulde. Henk Morsink heeft
een lange loopbaan als militair achter de rug. Vanuit
zijn geboorteplaats Enschede ging hij als twintigjarige
naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in
Breda. Na vele functies binnen de landmacht sloot hij
zijn carrière in 2014 af na vijf jaar chef van het Militaire
Huis en adjudant-generaal van respectievelijk koningin Beatrix en koning Willem-Alexander te zijn geweest. Sinds 2015 is hij Kanselier der Nederlandse
Orden, en werkt hij een aantal dagen in de week op
de kanselarij in Den Haag. Redenen te over om Henk
Morsink in het Jaarschrift te interviewen en zo kennis
te maken met onze nieuwe voorzitter van het CIO-M.

Kanselier der Nederlandse Orden

Nadat we deze afspraak voor het interview gemaakt hadden,
las ik over je indrukwekkende loopbaan bij Defensie. Samen
met deze ontvangst in het prachtige gebouw van de kanselarij
door de generaal-majoor b.d., raak ik toch wel een beetje onder
de indruk. Hoe zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben 62 jaar, getrouwd, drie zoons. Over het onder
de indruk zijn: dat stukje pakpapier kunnen we er
snel afhalen hoor! Ik loop thuis in Nijverdal ook
gewoon op de klompen in de tuin. Ik ben militair
geweest en toen was het goed om mij op titel en
functie aan te spreken, maar dat is allemaal achter
de rug. Alhoewel de vorm soms best van belang kan
zijn - zeker in die vijf jaar aan het hof - gaat het om
de inhoud. Als kanselier ben ik belast met het toezicht
op de zuiverheid van de decoraties en de onderscheidingen, tot en met het Elfstedenkruisje aan toe. Dat
werk kost me ongeveer twee dagen in de week,
meestal hier in Den Haag. Het is een erg leuke functie
en een mooi vervolg van mijn tijd als adjudant-

generaal aan het hof. Ik ‘moest’ met FLO (functioneel
leeftijdsontslag) en dat viel me zwaar, dus ik was heel
blij toen deze optie langskwam. Het mooie van dit
werk als kanselier is dat je zo heel vrijwillig Nederland
leert kennen. Daar raak ik iedere keer weer zo van
onder de indruk, hoe ongelooflijk veel tijd mensen
besteden aan hun medemens, aan goede doelen en
aan organisaties. In uitzonderlijke gevallen zoals bij
een koninklijke dapperheidsonderscheiding ga ik zelf
ook naar de uitreiking toe en dan leer je de mens erachter kennen. Dat is zo mooi!
En daarnaast vind je ook nog tijd om...?
Van huis uit ben ik gereformeerd en later meegegaan
in de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn veel
verhuisd tijdens mijn loopbaan. Maar nu wonen we
al een tijdje in Nijverdal en daar zit ik met veel plezier
in de kerkenraad. Het was altijd ook mijn intentie
om dat te gaan doen wanneer ik er tijd voor zou
krijgen. Verder ben ik voorzitter van de stichting van
het cavalerie ere-escorte; dat is een militaire eenheid
die de koning te paard begeleidt, voor en achter de
gouden koets. Dat geeft mij de gelegenheid om ook
paard te rijden, al heb ik dat pas aan het hof geleerd.
Daarvoor kon dat niet, ook al was ik cavalerist. Daarnaast ben ik imker. Dat kan gewoon achter in de tuin.
Ik houd ervan om veel te doen!
Hoe is de eerste kennismaking als voorzitter
van het CIO-M verlopen?
Sinds april 2018 ben ik voorzitter, nadat ik gestopt
was met mijn raadslidmaatschap in Nijverdal. Eerst
wist ik eigenlijk niet eens echt goed wat het CIO-M
was. Maar ik vind het vooral bijzonder, dat je met
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Het mooie van dit werk als kanselier is dat
je zo heel vrijwillig Nederland leert
kennen. Daar raak ik iedere keer weer zo
van onder de indruk, hoe ongelooflijk veel
tijd mensen besteden aan hun medemens,
aan goede doelen en aan organisaties.
zoveel protestantse kerken samen vertegenwoordigd
bent. De leden zijn vaak oud-militairen en soms ook
oud-krijgsmachtpredikanten. Dat praat heel goed
omdat je allemaal dezelfde taal spreekt en ook
allemaal wel aanvoelt wat het bijzondere is van een
predikant in een uniform. Ik zie het zelf als een soort
trechterfunctie om als voorzitter van het CIO-M de
minister of de staatssecretaris te kunnen spreken.
Ieder kerkgenootschap, wij allemaal dus, hebben er
belang bij dat de kerken goed vertegenwoordigd zijn.
De bewindspersoon spreekt echter maar met één
vertegenwoordiger van al die dertien kerken, en dat
is dan de voorzitter CIO-M.
Welke ervaring heb je als militair met de
geestelijke verzorging gehad?
Op de KMA, meteen al in 1976, ben ik lid geworden
van een bijbelclub bij ds. Van de Berg. Hij was een
heel motiverende persoon voor mij. Tijdens mijn
middelbare schooltijd was ik al lid van de Navigators
en heel bewust met mijn geloof bezig. Maar in die
vier jaar op de KMA heb ik mede door de bijbelclub
heel goed inhoud kunnen geven aan mijn geloof binnen die militaire gemeenschap. Dat
heeft me later ook geholpen om op een positieve manier te getuigen van mijn geloof. Het
is nogal overweldigend als je als middelbare
schooljongen in dienst komt. Dan bestaat de
neiging om maar niet op te vallen, bijvoorbeeld met gebed aan tafel voor de maaltijd.
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Doopdienst tijdens
uitzending Afghanistan

Ik merkte dat wanneer ik als

Ook op andere momenten; als je dan even vrij was,
kon je ook gaan sporten of op je bed gaan liggen,
maar ik heb samen met wat vrienden toch gekozen
om die weg van het geloof te gaan en dat heeft me
echt geholpen. Ook later als commandant. Ik merkte
dat wanneer ik als commandant dan liet merken dat
er 's zondags een dienst was dat het voor andere jongens ook makkelijker was om te gaan, en dat het
eigenlijk heel gewoon was.
Tijdens de missie naar Afghanistan, Uruzgan 2006,
was ik daar de eerste commandant. Aanvankelijk van
een klein clubje, maar later kwam ook de eerste geestelijke verzorger. Het heeft echt geholpen om bij het
zondagse appel toch even te vertellen dat er later op
de ochtend een dienst was in het houten kappelletje
en dan gingen er van die vijfhonderd man soms wel
driehonderd naar de dienst toe. In Afghanistan ging
het er bovendien heftig aan toe, maar we zijn er bij
alle konvooien en patrouilles heel genadig vanaf
gekomen. Een keer werden we zo zwaar beschoten overal kogelinslagen - maar niemand werd geraakt.
Dat werd echt door iedereen ervaren als een wonder.
Wat ik helemaal bijzonder vond, was de doopdienst
van drie militairen op het kamp. Dat was prachtig,
dat geeft dan zoveel extra betekenis aan geestelijke
verzorging binnen Defensie. Een hele tent vol met
stoere mannen, veel hebben misschien echt niet door
wat daar gaat gebeuren, maar ze zitten daar dan met
tranen in de ogen te luisteren naar het getuigenis
van hun sergeant of hun chauffeur. Dat is heel wat
anders dan iemand die een bezoek brengt aan een
psycholoog, of iemand die verplicht een lesje ethiek
bijwoont. Dit gaf zoveel meer diepgang.

commandant dan liet merken dat
er 's zondags een dienst was dat het
voor andere jongens ook makkelijker
was om te gaan, en dat het eigenlijk
heel gewoon was.

En wat is er dan zo bijzonder aan een dominee in een uniform?
Ik heb hele positieve ervaringen met predikanten bij
het leger. Ik heb er heel wat voorbij zien komen, maar
bij de meesten was het vrij snel duidelijk hoe nu die
verhouding was tussen aan de ene kant dominee zijn
en aan de andere kant in een militair uniform lopen.
Als militair had ik ook wel verwachtingen van die
dominee; gepoetste schoenen, broek in de elastieken.

Niet compleet vrijheid blijheid, want er zijn nu eenmaal bepaalde regels als je bij Defensie komt werken.
Je wordt onderdeel van de eenheid waar je bent ingedeeld, dus als we de afspraak hebben dat we allemaal de buitenjas aandoen bij het appel, dan geldt
dat ook voor de dominee. En tegelijk is er heel veel
ruimte als predikant om de dingen te doen op je
eigen manier, in alle persoonlijke contacten. Maar
het maakte het misschien wel wat makkelijker om
mij aan te spreken, omdat men wist dat ik belijdend
christen ben.
Dan gaat het meteen ook over het raakvlak, of de
wrijving tussen het ambtsinhoudelijke en het ambtenaarlijke. Welke ruimte houd je dan over als geestelijk verzorger? Ook in het CIO-M komt die discussie
geregeld voorbij. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over
zaken als geheimhouding en het verschoningsrecht,
of over het vertrouwenspersoon zijn.
Wat zijn de belangrijkste doelen voor de komende tijd?
Dan denk ik aan de CIO-M conferentie van in het
voorjaar van 2019. We willen werken aan het team
dat we samen zijn als krijgsmachtpredikanten en wij
met zijn allen van het CIO-M. Doel is het verdiepen
van onze relaties en het aangaan van het gesprek met
elkaar.
Vooropgesteld; ik ben niet de zendende instantie,
dat zijn de kerken zelf. Maar voor Defensie ben ik
wel de vertegenwoordiger van die zendende instanties. Van die zendende instanties hangt heel veel af.
De invulling die de predikant geeft aan zijn werk, zeg
maar de theologische lijn, daar staat Defensie helemaal buiten. Dat is voor Defensie soms vreemd, maar
ook voor de kerken. Ik zie mezelf als trechter, de
spreekbuis. De voorzitter van het CIO-M is de gesprekspartner voor Defensie. Ik zie het CIO-M daarom
echt als gespreksgroep.
Wat merken de dominees in hun dagelijkse werk van het CIO-M?
Misschien niet direct heel veel, maar ik hoop dat
de conferentie in het voorjaar weer een stap in de
goede richting is van het onderlinge vertrouwen. Het
beeld is misschien niet altijd even juist. Wat kan het
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Sorry durven zeggen, vergeving durven
vragen. Dat gebeurt in de kerk misschien
wel, maar daarbuiten niet zo heel vaak.
Durf je te vragen om vergeving?
Ook binnen een organisatie als Defensie?

CIO-M en wat niet? Wij geven geen opdrachten aan
legerpredikanten. Wij zijn die gespreksgroep waar
dertien kerken samen een standpunt bepalen en tegen de voorzitter zeggen: 'Ga dat maar vertellen aan
de minister of de staatssecretaris.' En andersom ook.
Het thema van dit jaarschrift is ‘Herstel’. Op welke manier merk
je zelf dat er sprake is van herstel?
Ik denk dat het heel goed past bij wat we bijna dagelijks in de krant lezen: Defensie wil weer aan herstel
van vertrouwen werken. Dat vertrouwen is best wel
zoek. Bij militairen met name in hun eigen leiding
en in de politiek. Maar hoe zit dat bij onszelf? Hoe
kunnen wij zelf weer aan meer vertrouwen werken?
Het is niet zo dat de geestelijk verzorger het beleid
van de minister moet verdedigen. Hij zou het af en
toe kunnen toelichten. Nog niet zo lang geleden
mocht ik een dag meevaren op een onderzeeër. Dat
was heel bijzonder, ook het gesprek met de bemanning. Voor hen is het onderwater varen heel gewoon.
Maar ik merkte ook wel iets van de onrust bij hen
over de afgelopen tijden. Daarom is het goed om te
weten wat er onder het personeel speelt, maar of je
dan de spreekbuis van de minister moet worden, dat
denk ik niet. Wel soms dingen in het juiste kader
plaatsen. Of de militairen helpen weerbaarder te worden in omgaan met alle uitdagingen en teleurstellingen. Dat helpt. Ik vind dat echt een taak van de
geestelijk verzorger.
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I

Verder zie ik het thema terugkomen in het herstel
van gemaakte fouten uit het verleden. Sorry durven
zeggen, vergeving durven vragen. Dat gebeurt in de
kerk misschien wel, maar daarbuiten niet zo heel
vaak. Durf je te vragen om vergeving? Ook binnen
een organisatie als Defensie? We zien trouwens wel
voorbeelden van hoe dat toch geprobeerd wordt.
Denk aan de Molukse oud-militairen. Die hebben
eindelijk enig eerherstel gekregen, al is dat proces
nog lang niet afgerond.
Het helpt om fouten proberen goed te maken en
soms van je trots af te stappen. Daarna is de weg van
herstel ook beter mogelijk. Natuurlijk gaat het vooral
om herstel van tekorten. Heel praktisch: munitie,
reserve-onderdelen, uitrusting, ook dat moet allemaal hersteld worden. Je kunt het dus veel breder
trekken, maar herstel van vertrouwen vind ik wel één
van de belangrijkste dingen. En daar wil ik als voorzitter van het CIO-M dan ook in de eerste plaats aan
werken.

n 1945, na de bevrijding van Nederland, namen
Canadese militairen hun intrek in het gebouw
dat wij nu kennen als 'Vormingscentrum Huize

Beukbergen'. Al snel na de oorlog bleek dat de familie,
die voor de Tweede Wereldoorlog op Beukbergen
woonde, niet meer terug wilde keren. Er moest een
oplossing voor het landgoed worden gezocht. Dominee Hendrik Steenhuis, actief in het naoorlogse Nederlandse leger, was op zoek naar een huis waar hij
dienstplichtige militairen kon opvangen. Hij zag kans
de inmiddels leegstaande villa te gebruiken. Kort

Stefan Dijkhuizen
daarop betrok hij met zijn gezin Beukbergen en zo

Vormingscentrum
Beukbergen je zult er maar
werken!

werd hij de eerste 'directeur Beukbergen'.
Samenstelling CIO-M per 1 januari 2019
Mr.drs. H.C.F. van den Berg
Ds. J. den Boer
M.J.M. van den Brink
Mr. R. de Groot
Ir. ing. B. Hop
Ds. D. Huurman
J. de Kleyn
A.J. van Limbeek
A. Mons
H. Morsink
Ds. D. Pranger
Drs. J.P. van der Steen
Ing. bc. H. Stokking
Ing. A. Vietje

Secretaris (afkomstig uit NGK)
Hervormde Kerk in Hersteld Verband
Nederlands Gereformeerde Kerken
Remonstrantse Broederschap
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Protestantse Kerk in Nederland
ABC gemeenten
Christelijk Gereformeerde Kerk
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Onafhankelijk voorzitter (afkomstig uit PKN)
Protestantse Kerk in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Protestantse Kerk in Nederland & Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

De mens achter de militair
Anno 2019 worden in Vormingscentrum Huize Beukbergen nog steeds jongens en meiden, mannen en
vrouwen ontvangen voor een conferentie. Zelf ben
ik in een ver verleden ook als beginnend militair op
Beukbergen geweest voor een conferentie. Het vormingswerk ging er destijds anders aan toe dan nu.
Het was zeker nuttig, maar wel erg gericht op de eigen
kleur van de kerkelijke achtergrond. Beukbergen is
van oorsprong een protestants vormingscentrum. De
katholieke geestelijke verzorging had eveneens een
eigen centrum voor het vormingswerk, zoals dat ook
voor de humanisten gold. Met de opschorting van
de dienstplicht en de komst van een beroepsleger
zijn de verschillende ‘vormingshuizen’ samenge-

voegd. Huize Beukbergen is nu het vormingshuis van
alle diensten geestelijke verzorging waar eenieder
welkom is, ongeacht de culturele, religieuze of seksuele identiteit! De belangrijkste pijler van Huize
Beukbergen is dat het een vrijplaats wil zijn voor
iedere militair in de krijgsmacht. Daar waar je volledig
de mens achter het militaire pak mag zijn of kunt
ontdekken. Op Beukbergen ben je er even uit. Niet
in uniform, maar gewoon in je burgertenue.
Op scharnierpunten van de loopbaan
Op Beukbergen zijn ten behoeve van het vormingswerk geestelijk verzorgers geplaatst van de Humanistische, Rooms-Katholieke en Protestantse diensten.
De geestelijke verzorgers die op Beukbergen werken,
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komen vanuit alle krijgsmachtdelen. Verreweg de
meeste militairen komen naar Beukbergen voor een
tweedaagse conferentie tijdens hun basisopleiding.
Later keren ze terug tijdens hun kadervorming of
voordat zij op uitzending gaan. Aan het einde van
hun loopbaan, voor het functioneel leeftijdsontslag,
kunnen militairen opnieuw terugkomen. Zo speelt
het vormingswerk op de scharnierpunten van de
militaire loopbaan een belangrijke rol. Daarnaast
zijn er ook allerlei andere vormen van groepswerk,
zoals bijvoorbeeld cursussen en conferenties over
het omgaan met veranderingen, persoonlijke veerkracht, timemanagement, mindful-leiderschap,
mindfulness-trainingen. Er is een leergang sociaal
proces begeleiding en er zijn stiltedagen.
Spannende vragen
Allereerst gaat in het vormingswerk de aandacht uit
naar de militair als mens. Het militaire pak wordt
daarom dan ook niet gedragen op Beukbergen. Niet
door de geestelijke verzorger, maar zeker ook niet
door de militair die aan een conferentie deelneemt.
Ieder is en blijft een uniek mens en is anders dan de
ander. Daarom kijken we niet naar de rangen en stan-
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den, maar naar de persoon als mens. Daarvoor bieden
we aandacht. Dat doen we met vragen als: Wie ben
jij eigenlijk? Wat heeft jou gevormd tot de man of de
vrouw die je nu bent? Wat heb jij meegemaakt in
jouw leven, zowel op je werk als thuis? Welke normen
en waarden vind jij belangrijk? Wat maakt jou tot
een goede militair? Hoe vul je een uitzending in?
Vragen over leven en dood kunnen aan de orde
komen. Hoe neem je afscheid van je geliefden?
We nodigen de deelnemers uit om zichzelf wat meer
bloot te geven door dit soort vragen met elkaar te
beantwoorden. Om te laten ontdekken wie ze
werkelijk zijn. Waar ze warm voor lopen, wat hen
beweegt en wat hen raakt. Vervolgens vragen we ook
aandacht voor de groep of het team waarin men
veelal opereert. Wie ben jij in de groep? Hoe voel jij
je in die groep? Hoe verloopt het groepsproces en
bestaan er onderlinge spanningen die besproken
moeten worden? Hoe kijkt de groep naar jou, wat
ziet men als jouw sterke en minder sterke punten?
Dat zijn spannende vragen, zeker voor de jonge deelnemers die bezig zijn met hun basisopleiding.
Voor hen verandert er in korte tijd veel. Alleen al het
feit dat ze worden gevormd van burger naar militair
is een ingrijpend proces. Het is goed dat zij in dat
proces bevraagd worden. Met als onderliggend
doel: bewustwording van hun eigenheid, identiteit
en achtergrond.

D

e Onderzeedienst is een klein dorp in
de wereld van de marine. Een hechte
gemeenschap die opvallend veel gelij-

kenis vertoont met een kleine parochie of gemeente.
Vier boten, een torpedowerkschip, een steiger met wat
gebouwen, hooguit een paar honderd (nu nog voornamelijk) mannen. Net als de kerk met een eigen identiteit, taal en cultuur. De mannen dragen dan wel geen
kruis, maar een flipper. Dat is een insigne op de borst,
waarop twee dolfijnen staan die met de staarten aan

Interview aan boord

Afoefenen in
humor en hoop

elkaar verbonden zijn. Die flipper moet je verdienen.
‘Afoefenen’ heet dat hier. En met ruim vijftig man in
zo’n stalen pijp, in een strak ritme en verstoken van
privacy en comfort, heeft het haast iets van een klooster. Maar dan wel onderwater, in de buik van dat grote,

Sinds 2018 begeleid ik groepen op Beukbergen en
geef ik onder andere ook mindfulness trainingen.
Vormingswerk op Beukbergen; niet altijd eenvoudig,
maar wel heel erg interessant en leerzaam. De meeste
groepen kijken met plezier terug op een tweedaagse
conferentie op dit prachtige complex, in een omgeving waar het heerlijk toeven is.
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zwarte gevaarte. De dominee heeft voortdurend
allerlei associaties. Net als dikwijls in de kerk wordt
ook hier het verleden gekoesterd. Als je door de gangen
van het gebouw op de steiger loopt, waan je je in een

Wilco van Wakeren
museum en proef je aan alles dat de Onderzeedienst
een bijzondere plek is. Een paar indrukken vanaf
Steiger 19 in de marinehaven van Den Helder.

Zicht op de steiger
Persoonlijk vind ik dat ik één van de mooiste kantoren van alle geestelijk verzorgers bij de marine heb.
Zicht op de steiger en de boten als die tenminste niet
aan het varen zijn of in het dok liggen. Zicht dus ook
op de mannen die dagelijks op en aan hun boot werken. Met op de achtergrond de bovenwaterkano’s of
flatgebouwen zoals in de flippergemeenschap gesproken wordt over de schepen die op de waterspiegel
blijven. Tegelijk ligt mijn werkkamer midden op de
gang tussen allerlei andere kantoren van de Onderzeedienst. Hier werken de commandant, de mensen
van personeelszaken, de chef d’ équipage (hoogste
onderofficier en iemand die als een soort spin in het
web alles en iedereen kent). Midden in de reuring
dus. De dominee heeft er een vanzelfsprekende plek
tussen. Met als belangrijkste verschil met de andere
hutjes (ook aan wal noemen we dat zo) dat bij de
geestelijk verzorger een comfortabele bank staat, er
wat mooie afbeeldingen aan de wand hangen en op
tafel een kaars en geregeld koek staan.
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Bij herstel komen ook vaak humor en hoop kijken. De lach klinkt gelukkig
nog steeds op de boot en steiger. En hoop, daar kan niemand zonder.

Dichtbij mensen
Midden in dit onderwaterbedrijf dominee zijn, betekent ook dat je aanvoelt wat er speelt. De gesprekken
op de gang en steiger, bij het koffieautomaat, aan
boord en in de simulator. En waar het werk van de
Onderzeedienst meestal in teken staat van onzichtbaarheid (‘Ik nader ongezien’ is een bekende wapenspreuk), hoeven we er geen geheim van te maken dat
jarenlange bezuinigingen en oplopende personeelstekorten een enorme wissel hebben getrokken. Dat
geldt voor het materieel en nog meer voor de mensen
die het moeten doen. Varen met het zwaarste conventionele wapen van de marine. Net als in veel kerken is het niet gemakkelijk om van ‘herstel’ te
spreken, laat staan er al iets van te merken. Veel
gesprekken die ik voer gaan over de loyaliteit die de
mannen voor de Onderzeedienst hebben, de verbondenheid met hun boten en de unieke gemeenschap,
en tegelijk over de worsteling met alle problemen
die er zijn. Wat als niet alles meer een uitdaging is,
maar gewoon niet meer gaat? Wat doe je als je weer
moet invallen omdat er simpelweg geen andere vervangers zijn? Hoe houd je de moed erin als de reparatieperiode op de werf weer uitloopt? Ik heb
bewondering voor de inventiviteit en creativiteit van
alle flipperdragers. In de persoonlijke ontmoetingen
mag ik heel dichtbij mensen komen. Wat zijn hun
drijfveren, hun belangrijkste waarden, waar gaan ze
voor en wat kost dit bijzondere werk hen? Ik voel de
onmacht met hen mee en wens geregeld dat ik in
plaats van een luisterend oor te bieden gewoon wat
meer bouten en moeren kon uitdelen.
Terugwinnen van vertrouwen
Herstel breng je vanzelfsprekend niet alleen door
meer geld voor Defensie. Herstel gaat over het

(terug)winnen van vertrouwen, zoeken naar waar het
plezier en de passie voor dit bijzondere bedrijf weer
naar boven kunnen komen. Mensen stimuleren,
mensen zelf mee laten denken. Daar wordt hard aan
gewerkt. Maar ook door reëel te zijn en het vaarplan
voor het komend jaar niet heilig te verklaren boven
de mens die nu eenmaal die boot naar zee moet brengen. Want dat doen ze het allerliefste. Natuurlijk is
vaak en ver van huis zijn – en meestal is dat echt
zonder wifi – niet altijd even gemakkelijk, maar de
meeste onderzeebootmannen willen gewoon hun
werk onder water kunnen doen. Geen gedoe aan de
steiger, maar de diepte in. Daar wordt ook dat unieke
gevoel van die flippergemeenschap het sterkste
gevoeld.
Intentioneel rondhangen
Aan de verre horizon gloort nieuw perspectief.
Mogelijk zijn er over een kleine tien jaar nieuwe
boten. Dat geeft een boost en in alle energie en
creativiteit die ik zie bij de mensen die met dit project
bezig zijn, proef ik niets anders dan een enorme
betrokkenheid bij dat bijzondere varen onderwater.
Als dominee heb ik weinig verstand van het materieel
en ik voel me soms echt een vreemde vogel. Maar
het is prachtig om zo dichtbij mensen en hun uitzonderlijke werk te mogen zijn. Vragend, zoekend,
lachend, fronsend en vaak vol verbazing. Met volle
aandacht. ‘Intentioneel rondhangen’, zo las ik eens
een keer. Meestal zonder vooropgezet plan rondlopen
op de steiger, de ogen de kost geven, mensen aanspreken. Aandacht voor beide kanten in het leven;
het goede en het kwade, het positieve maar ook het
tragische. Herstel kan niet zonder eerst naar de
beschadigingen te kijken.

Net echte mensen
Herstel. Je opnieuw opstellen, opstaan, je verhouden
tot. In een piepklein kombuis komen de kok en ik er
al pratend en aftastend achter dat de zorg voor zijn
zieke zus – en hoe onmogelijk dat is als je op zee
bent – in de eerste plaats vraagt om zorg en liefde
voor jezelf, en misschien ook het ontdekken van een
wat andere rol in het gezin. Met een korporaal zoek
ik tussen de brokstukken van een stukgelopen relatie
naar bouwstenen voor een voorzichtige herstart. Wie
kun jij zijn? Met woorden van de zanger Leonard
Cohen; ‘There’s a crack in everything, that’s how the light
gets in.’ Met een partner van een bemanningslid die
op patrouille is (en dus weken onbereikbaar)
spreken we over omgaan met slecht nieuws, en hoe
je het dan volhoudt al die tijd. Het zijn net echte
mensen.
Humor en hoop
Bij herstel komen ook vaak humor en hoop kijken.
De lach klinkt gelukkig nog steeds op de boot en
steiger. En hoop, daar kan niemand zonder. Boven
mijn bureau hangt een gedicht waarin het mooi
samenkomt. Een paar woorden hieruit:
‘Als het je allemaal te veel wordt,
begin dan bij de gootsteen.
Als je deze schoonhoudt
kan het vuil gemakkelijk wegstromen. …
De Hoop schuurt en poetst die gootsteen
tot het een lachspiegel wordt. …
Het werk is nooit af, het moet elke dag over.
Aanbrengen, even in laten trekken, uitspoelen.
De Hoop traint ergens voor.’
(Hoop, Floor Buschenhenke)
Stefan Dijkhuizen

Zicht door het geopende luik
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ls eerbetoon voor hun daden hebben
gesneuvelde militairen het recht om
begraven te worden op een militaire ere-

begraafplaats. Dit kan om verschillende redenen nog

Onze Vader…
in eeuwigheid.
Een militaire
herbegrafenis

Foto Defensie

vele jaren nadat zij gesneuveld zijn plaatsvinden. Zo
kan het zijn dat iemand pas later geïdentificeerd
wordt, of kan de familie er eerst voor gekozen hebben
om de gesneuvelde in een familiegraf te plaatsen.
Jaren later kan men alsnog besluiten om de gesneuvelde te verplaatsen. Dit wordt dan een herbegrafenis
met militaire eer, toegankelijk voor een ieder die erbij
wil zijn. Een heel team van toegewijde en bevlogen
militairen is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering hiervan. Tijdens de herbegrafenis houdt een
geestelijk verzorger een toespraak, waarin het levensverhaal van de gesneuvelde centraal staat, gepaard
met mogelijke religieuze woorden of rituelen indien

Geen behoefte aan een dominee
Zo ook deze keer. In het begin van het gesprek blijkt
dat de familie geen behoefte heeft aan een toespraak
van de dominee. Ze zijn teleurgesteld in de kerk en
daarom niet meer praktiserend. Ik hoor verhalen
over de overledene (de oom van de nabestaande) en
zie de foto’s en de spullen die ze nog van hem hebben.
Naarmate het gesprek vordert, komen er steeds meer
herinneringen en spullen tevoorschijn. De nabestaande noemt dat hij nog een belijdenisbijbel van
zijn vader heeft waarin de Bijbelteksten staan
geschreven van de begrafenis van zijn oom, in het
handschrift van zijn vader. Deze zal hij gaan zoeken.
Ondanks de aanvankelijke scepsis is de uiteindelijke
conclusie van het bezoek dat ze wel willen dat ik zal
spreken op de begrafenis. Mede uit respect voor de
gesneuvelde, zijn ouders en andere familieleden die
wel ‘veel’ met het geloof en de kerk hadden.

lijk om onder andere een deel van de teksten te lezen
van de begrafenis van toen, uit de Bijbel van de broer
van de gesneuvelde. Om zo een verbinding te leggen
tussen toen en nu.

Zoeken naar woorden
In de voorbereiding van mijn bijdrage ben ik zoekend
naar de juiste woorden. Ik wil zowel recht doen aan
de overledene als aan zijn familie. Ik wil ruimte creëren voor woorden van geloof, maar ik wil dat niet
zodanig doen dat het ‘te veel’ wordt voor de aanwezige nabestaanden die er minder mee hebben. Ik wil
geen oude wonden openhalen… Ik besluit uiteinde-

Engelenkoor
Na mijn toespraak kondigt de majoor het gebed aan
en beveelt de militairen om hun baret af te doen.
Dit is gebruikelijk bij een militaire begrafenis. Ik nodig de mensen uit om hardop of in stilte mee te bidden met het Onze Vader en anders om te luisteren.
Terwijl ik bid hoor ik de nabestaanden meebidden.
Daarnaast hoor ik de stemmen van wat klinkt als een

Ga je bidden?
Vlak voordat de herbegrafenis plaatsvindt benadert
de majoor die de leiding van het geheel heeft mij
met de vraag of ik zal gaan bidden. Ik zeg hem dat ik
dit niet zal doen, maar zijn vraag blijft na-ijlen in
mijn hoofd. Zou bidden misschien toch wel heel passend zijn? Ben ik te voorzichtig geweest? Ik besluit
om de vraag voor te leggen aan de familie. Ik leg hen
uit dat ik gezien ons voorgesprek van plan was om
niet te bidden. Ik vertel hen dat ik nu toch begin te
twijfelen, maar dat ik dit niet buiten hen om wil
beslissen. De familie overlegt met elkaar en stemt in
met gebed.

Zou bidden misschien toch wel heel

deze passend zijn. Het is iets wat ikzelf meerdere keren
heb mogen doen. In de voorbereiding ga ik samen
met iemand van het voorbereidingsteam bij de
nabestaanden op bezoek om de herbegrafenis door
te nemen.

Grebbeberg 24 mei 2018 - foto kapitein Fred Warner

passend zijn? Ben ik te voorzichtig
geweest? Ik besluit om de vraag voor
te leggen aan de familie.
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Het Onze Vader begint met het woord ‘onze’. Dat vind ik zo mooi aan
dit gebed. In een tijd waarin de nadruk steeds meer op het

V

oor de veteraan, ingezet in dienst van de
Nederlandse krijgsmacht, is er vaak een
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De kunst van
het vertellen

ervoor en een erna. Ook voor Ad valt het

individu ligt, herinnert dit gebed ons eraan dat we ons met elkaar

leven sinds zijn missie in twee delen uiteen. Het eerste

verbonden mogen weten.

gedeelte bestaande uit zijn jeugd op een Zeeuws eiland,
als één van elf kinderen in een boerengezin. Het tweede
deel wordt getekend door de vele zekerheden die hij

engelenkoor. Een groep van ongeveer vijftig schoolkinderen, die waren komen kijken als onderdeel van
hun lesprogramma, baden hardop mee.
Aan het einde van begrafenis worden de medailles,
de kepie (militaire hoofddeksel van de gesneuvelde)
en de Nederlandse vlag plechtig aan de vertegenwoordiger van de familie overhandigd. Vervolgens
geef ik hem de foto van de gesneuvelde waarover ik
gesproken heb en de bijbel van zijn vader waaruit ik
net heb gelezen. Daarna is het tijd om afscheid te
nemen van het graf. Het bidden van de nabestaanden
en het ‘engelenkoor’ klinken nog na in mijn hoofd.
Onze…
Het Onze Vader begint met het woord ‘onze’. Dat vind
ik zo mooi aan dit gebed. In een tijd waarin de nadruk
steeds meer op het individu ligt, herinnert dit gebed
ons eraan dat we ons met elkaar verbonden mogen
weten. Ook dat er een vooruitzicht is op meer dan
alleen het hier en nu voor ons! Deze gedachte biedt
mij troost wanneer ik aan een graf sta. Herstel vindt
niet altijd plaats zoals wij hopen of het verwachten.
Maar wij mogen blijven bidden wetende dat we een
vader hebben, door de eeuwen heen, van generatie
op generatie, in leven en in dood, in eeuwigheid.

kwijtraakt. Hij verliest zijn moeder ineens door een fatale
ziekte en kan bij leven geen afscheid meer van haar nemen. De militaire dienst verstoort dat, het ophanden
zijnde vertrek naar Nieuw-Guinea rukt hem los uit rouw
en steun aan het gezin. De jaren ‘61-‘62 spoken Ad tot
op de dag van vandaag door het hoofd. We zien hem
geregeld bij herdenkingen, themaweken van De Basis
in Doorn, bij de Requiem-viering in Best, tijdens de militaire bedevaart naar Lourdes. Omringd door sobats,
kameraden van toen, tenminste wie er nog van over
zijn. De laatste tijd is hij snel in tranen, maar kan niet
verwoorden waarom. Samen met Peter, een medewerker
van het Veteraneninstituut, bieden we Ad aan er een

Charissa Meeuwenoord-Karsten
middag voor te gaan zitten, bij hem thuis. Vertellen helpt
je vast herstellen, zo houden we hem onze stelling voor.
Foto’s Defensie

Ad Bouterse
in zijn diensttijd

Dichterbij komen
‘We lijken wel Jehova’s‘, zegt Peter, als we elk met
een tas aan de hand door de woonwijk wandelen, als
vastberaden vreemden. We bellen aan, Ad verwacht
ons en doet open. Zachtaardig is hij, met een glimlach, maar ook met rode wangen. Hij springt bovenop
iedere halve vraag van één van ons. Zijn antwoorden
lijken geen duidelijke richting te hebben. ‘O, je moet
eerst even boven kijken’, zegt hij. We volgen de
kwieke zeventiger naar zijn kleine werkkamer.
Ondanks het uitzicht op winterse weilanden, ademt
het hier de Oost. Foto’s van mannen in uniform, aan
baaien en stranden. Veren van de paradijsvogel, naast
medailles op een kastje. ‘Waar was jij gelegerd?’,
vraagt Peter, leunend over een oude stafkaart van
Nieuw-Guinea, veel groen en weinig plaatsnamen.
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Hoe dichtbij zal Ad ons laten komen? Hij is een meester in het afleiden en inslaan van zijwegen tijdens
het vertellen, weten we van eerdere ontmoetingen.
Klopt het wel voor hem, dat vertellen helend werkt?
Eenmaal gezeten in de sobere woonkamer, vragen
we nog eens toestemming hem te helpen onthullen
wat hij mogelijk diep verborgen wil houden.
Tijdens en na de missie
Na anderhalf uur verhaal van Ad en ingespannen
luisteren van Peter en mij, echoën enkele fragmenten
het meest na. Tijdens het troepentransport van
Holland naar Hollandia (en van daar per Dakota
zonder stoelen naar Kaimana) bralde de kapitein van
Ad, aan wie hij werd toegevoegd als ordonnans, als
zijn manier om de mannen voor te bereiden op de
strijd tegen binnenvallende Indonesiërs: ‘Ploppers?
Die verdienen niet om te leven, die moeten dood!’
Ad hoort het nog nagalmen, diens stem en wat er
daarna allemaal gebeurde. De brandlucht en lijkengeur in een heroverde kampong vernietigen het
wereldbeeld van Ads jeugd.
Er is meer dat Ad wakker heeft gehouden, gebeurtenissen van na de missie. Zoals het terugkeren naar
huis, vers uit de oorlog. Het Zeeuwse eiland is een
schiereiland geworden, de sfeer van voor zijn vertrek

Ad Bouterse diende als dienstplichtige bij de Koninklijke Landmacht
van juni 1961 tot januari 1963. Hij verbleef een jaar hiervan in Nieuw-Guinea,
als onderdeel van de pogingen van Nederland om
infiltratie door Indonesische troepen tegen te gaan.

bestaat niet meer. Zijn vader ziet hem aankomen en
schijnt niet veel meer gezegd te hebben dan: ‘Zo, ben
je daar weer? Trek je werkkleding maar aan, ik kom
handen te kort.’
Als ik wat te doen heb, dan gaat het
Met zijn dierbare echtgenote bezoekt Ad veel later
de dorpjes langs de kust van het zuiden van NieuwGuinea. Ze zorgt goed voor hem. Ze wil hem over de
last van sommige herinneringen heen helpen door
de plekken juist te bezoeken. Tijdens een laatste reis
samen wordt ze ziek en overlijdt op een vlucht van
Djakarta naar Bangkok.
Een week na ons gesprek spreek ik Ad aan de telefoon:
‘De middag met jullie heeft me eigenlijk niet opgelucht, wel heel moe gemaakt. Wat me toch het meest
helpt is afleiding, elke dag iets te doen hebben.
Ik rijd caravans voor een bedrijf, ik breng auto’s weg
voor de Nissan. Ze kennen me, ze zien hoe ’t met me
gaat. Ik krijg er koffie en hoef niks uit te leggen.
Er zijn meer goeie mensen om me heen. Een oude
maat op Bronbeek, die roept: ‘Haal die ploppers toch
uit je hoofd!’ En mijn dochter zegt vaak: ‘Pa, het is
zoals het is.’ Als ik wat te doen heb, dan gaat het.’
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Oprechte aandacht en erkenning
Ad Bouterse diende als dienstplichtige bij de Koninklijke Landmacht van juni 1961 tot januari 1963. Hij
verbleef een jaar hiervan in Nieuw-Guinea, als onderdeel van de pogingen van Nederland om infiltratie
door Indonesische troepen tegen te gaan. Ad maakte
vier terugkeerreizen naar het eiland, kreeg een band
met de bewoners en bezocht vele locaties waar hij
indertijd gelegerd was.
De diensten geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
hebben vier collega’s beschikbaar gesteld voor veteranen en hun thuisfront. Drie van hen zijn verbonden
aan een regio in het land, één is aangesteld als coördinator van deze vorm van pastoraat.
In onze benadering van de veteraan, die soms blijft
zitten met een onzichtbare wond uit een ver verleden,
blijkt dat het aanhoren en serieus nemen van diens
ervaring en herinnering aan zijn missie effectief kunnen zijn. Eerder een kwestie van er zijn voor hem,
dan van handelen of oplossen. Oprechte aandacht en
daardoor erkenning als benadering, zonder uit te zijn
op veranderen of afhelpen van het leed dat nog drukt.
Jan Tom Schneider
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r wordt mij wel eens gevraagd of geestelijk

E

is het goed dat geestelijk verzorgers elkaar regelmatig

verzorger niet een eenzaam beroep is. Je gaat

treffen in intervisiegroepen en tij-dens conferenties, waar

mee met een groep militairen. Je draagt zorg

we in gesprek zijn over die unieke positie en hoe we ons

voor hen. Maar wie zorgt er voor jou? Ik antwoord dan

daar in bewegen.

steevast dat militairen heel goed zijn in zorgen; voor zich-

Die ontmoetingen vinden plaats in verschillende samen-

zelf, voor elkaar, maar ook voor de dominee. Ik ben altijd

stellingen. Alleen met dominees, met geestelijk verzorgers

met veel zorg omringd door de militairen met wie ik weg

van andere deno-minaties, maar ook in een inter–

was. Maar dat neemt niet weg dat de geestelijk verzorger

nationale setting. We hebben de gelegenheid om een

wel een unieke positie inneemt in de defensieorganisatie.

NAVO-cursus voor geestelijk verzorgers te volgen in het

Wij werken wel in Defensie, maar we zijn niet ‘van’

Duitse Oberammergau. Er is een internationale ‘Young

Defensie. We hebben geen plek in de hiërarchische

Chaplains Conference’ waar ook Nederlandse beginnende

structuur. Waar militairen meldplicht hebben, heeft de

collega’s aan kunnen deelnemen. En binnen de Protes-

geestelijk verzorger een ambtsgeheim. Daarmee bieden

tantse Gees-telijke Verzorging wordt jaarlijks de Duits-

wij een veilige plek voor de militair, maar kunnen we

Nederlandse conferentie georganiseerd. Over dit laatste

tegelijkertijd niet over alles met iedereen praten. Daarom

gaat deze bijdrage.

Ontmoeten over grenzen heen

Nederland-Duitsland
Na de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland
tot de NAVO ontstond er tussen het Nederlandse en
het Duitse leger de behoefte om te komen tot toenadering en verzoening. De Protestantse Geestelijke
Verzorging van beide krijgsmachten organiseerde terugkerende conferenties voor officieren en onderofficieren. Toen eind jaren negentig de belangstelling
daarvoor afnam, besloten beide diensten om de ingeslagen weg voort te zetten met een jaarlijkse conferentie voor de geestelijk verzorgers. Al zo’n twintig
keer heeft die inmiddels plaatsgevonden.
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Drie dagen lang ontmoeten Nederlandse krijgsmachtpredikanten en protestantse ambtsgenoten uit het
westen van Duitsland elkaar om meerdere dimensies
van het werk samen door te lichten. Het ene jaar worden we ontvangen in Duitsland, het andere jaar
komen zij naar ons land. We diepen onderwerpen
uit. We delen ervaringen. We vieren samen het Avondmaal. Maar bovenal is het een mooie gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. In het begin waren de
ontmoetingen nog behoorlijk formeel, wellicht
veroorzaakt door het cultuurverschil tussen
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Ehrenmal der Bundeswehr

Nederlanders en Duitsers; maar gaandeweg is de sfeer
persoonlijker geworden, zijn hier en daar vriendschappen ontstaan en in een enkel geval… zelfs meer
dan dat.
Om een beeld te geven hoe deze conferenties tot
steun en inspiratie kunnen zijn volgen hier een aantal
thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn
gekomen:

Heimat. Wat is dat? Waar voel je je thuis? En wat
betekent het dat je regelmatig van huis weg bent voor
een oefening of uitzending?
Geweld. We werken in een organisatie die legitiem
geweld mag gebruiken. Soms zelfs ‘grof ’ geweld.
Wat doet dat met jou als dominee, als gelovige?
Vredesbeweging. Wat is je positie als dominee in een
krijgsmacht terwijl de kerk de boodschap van vrede
verkondigt?

De pijn van het verleden
Dat laatste onderwerp is vooral actueel voor onze
Duitse collega’s. De herinneringen aan de nazipraktijken van 1933-1945 zorgen nog steeds, bij een grote
groep van onze oosterburen, voor weerstand tegen
alles wat met de militaire wereld te maken heeft.
Concepten als ‘held’ en ‘roem’ zijn nagenoeg uit hun
woordenboek verdwenen of worden benaderd met
een grote achterdocht. De Duitse Bundeswehr is zich
dat bewust en maakt er zelfs gebruik van in hun wervingscampagne. Op grote banners staat met koeienletters: ‘Wij vechten er ook voor dat jij tegen ons kunt
zijn’.
Binnen de Duitse samenleving hebben de kerken een
min of meer leidende positie in het pacifistische
geluid. En dat leidt ertoe dat de Duitse krijgsmachtpredikanten (Militärseelsorger) in een gespleten
loyaliteit terechtkomen. Aan de ene kant zijn ze trouw
aan hun kerk en de boodschap van vrede. Aan de
andere kant hebben ze oog voor de behoefte van
militairen aan erkenning voor wat zij – namens die
Duitse samenleving – doen.
Omdat de ene collega wat dichter tegen de kerk aanleunt en de andere wat meer op de hand van de
militairen is, zijn de gesprekken over dit onderwerp
altijd heel levendig. Je zou bijna formuleren: ‘de gesprekken zijn boeiend en interessant’, maar voor dat
soort termen schuilt nog teveel pijn onder deze
discussie. Pijn, die gevoeld wordt door beide kanten.
Ehrenmal der Bundeswehr
Voorzichtig begint er wel wat te veranderen. Zo is in
2009 in Berlijn een gedenkteken opgericht voor alle
Duitse militairen die tijdens vredesmissies, in de
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periode na de Tweede Wereldoorlog, omgekomen
zijn. Dat zijn er nogal wat. Het gaat om meer dan
3200 mensen.
Voor hen is een Ehrenmal opgericht, maar dan wel
zo dat er weinig ruimte gelaten wordt voor heldenverering. Hun namen zijn niet in steen gebeiteld, maar
worden, één voor één, een aantal seconden
geprojecteerd op een wand, om nog maar eens de
vergankelijkheid van de mens te benadrukken.
Een tekst als die uit Johannes: ‘niemand heeft grotere
liefde…’ (Johannes 15:13), die je in Nederland nog wel
eens op een gedenkteken voor één van ónze Uruzganslachtoffers ziet staan, zul je daar tevergeefs zoeken.
Maar het is meer dan niets. En het komt tegemoet
aan iets wat de Militärseelsorger al een tijdje beseffen:
ook Duitse militairen verdienen waardering van de
samenleving voor het werk dat ze – namens die samenleving – doen. Dat geldt des te meer voor hen die
daarbij omgekomen zijn en voor hun nabestaanden.
Tijdens één van onze conferenties in Berlijn hebben
we gezamenlijk een bezoek gebracht aan dit monument. En dat was goed.
Misschien komt het ooit nog wel eens zo ver dat
Duitsland zijn militairen kan eren zonder dat daar
een hoop schuldgevoel bij komt kijken. Dat heeft
nog steeds tijd nodig. Tijd heelt alle wonden. Maar
de wonden die door schuld zijn geslagen helen
langzaam.
Het is bijzonder om als Nederlandse krijgsmachtpredikant dit proces van zo dichtbij mee te maken.
Ko Sent

De herinneringen aan de nazipraktijken van 1933-1945 zorgen nog steeds,
bij een grote groep van onze oosterburen, voor weerstand tegen alles wat
met de militaire wereld te maken heeft

Slogan van de Bundeswehr
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Ver-wond(er)ing

N

a zes en halve maand weg van huis met mijn uitzending naar Litouwen begin ik nu drie maanden
later aan mijn herstel. Herstel van wat? Van lange dagen intensieve zorg voor militairen, zonder
ophouden beschikbaar zijn voor alles tussen crisis en gewoon een goed gesprek of even samen

optrekken. Het was veel, erg veel. En het vroeg veel. Zelfs lichamelijk voel ik de gevolgen nog dagelijks in mijn
energie- en denkniveau en fitheid. Spiritueel gezien heeft het ook veel gekost. De laatste bezinningsmomenten
kwamen uit mijn tenen. Het is moeilijk om op te laden in stille tijd, die elk moment onderbroken kan worden door
een telefoontje of een klop op de deur. Het is lastig om steeds zelf de momenten in te kleuren en te zoeken naar wat
inspiratie geeft. Het is bijna niet te doen om te blijven putten uit wat er is. Ik was erg blij met mijn overbuurman die

Weer naar elkaar toe groeien
Een verhaal over herstel na inzet kan niet zonder oog
voor ook het herstel van wie thuis zijn gebleven. Mijn
man en mijn drie meiden moeten net zo goed als ik
herstellen. We zoeken weer naar een manier om echt
samen te zijn, om weer alles te delen, om niet alleen
in woorden uit te drukken wat we voor elkaar voelen,
maar het elkaar ook fysiek te laten voelen. En ook
dat heeft tijd nodig. Knuffels kun je niet inhalen en
de centimeters dat de kinderen gegroeid zijn ook
niet. We zijn letterlijk even uit elkaar gegroeid en
moeten weer naar elkaar toe groeien. Maar hoe doe
je dat als alles heel snel weer doorgaat. Na een paar
weken vakantie beginnen school en werk weer, inclusief alle afspraken en verplichtingen. Het is alsof
er nooit iets gebeurd is, maar dat is er wel en het is
nog niet klaar of af. Afwezigheid is zichtbaar, maar
herstel niet. Met horten en stoten maken we tijd voor
elkaar, met z’n tweeën of vijven. En met vallen en
opstaan word ik weer deel van het (opvoed)team dat
we samen zijn. We hadden niet verwacht dat het zoveel tijd en energie zou vergen.
Niet om de wonden heen lopen
Terug op de kazerne blijft me verbazen hoe weinig
aandacht er is voor wat geweest is. Er is niets spannends gebeurd, dus… nu weer verder. Ik kreeg zelfs
een keer te horen dat ik er niet in moest blijven hangen. Dat steekt en doet me pijn. Ook hier is het nog
niet klaar. Het beeld van herstel roept ook het beeld
van wonden op. En die zijn er. Er is de wond van de
eenheid die kwetsbaar was in de onderlinge verhoudingen en in haar relaties die onder druk stonden
vanwege de lange afwezigheid. Er is de wond van

Geestelijke verzorg
ing en
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de zorg voor de inw
endige mens

mijzelf in de onzichtbare loodzware taak, die niet erkend is. Er is de wond van leidinggevenden die moeten uitvoeren wat eigenlijk niet haalbaar is. Al die
wonden worden het liefst snel weer toegedekt, maar
ik denk dat ze beter kunnen worden benoemd. Geen
leuke boodschap, maar wel mijn heilige taak. Juist
als predikant wil ik niet om de wonden heen lopen.
Niet voor niets waren ze nog zichtbaar bij Jezus na
zijn opstanding. In de rooms-katholieke traditie zijn
de stigmata zelf tekenen van heiligheid. Juist daar
waar het pijn doet, wordt iets zichtbaar wat de kern
raakt. Juist daar staat iets op het spel. Het is die speelruimte waar de geestelijke verzorger zich in begeeft
en haar bijdrage levert.
Goede zelfzorg
Maar voordat ik daar weer volop in stap, eerst nog
wat vrije dagen met mijn gezin. En vooral weer mijn
energie op peil krijgen. Eigen wonden eerst… Goede
zelfzorg blijft de basis voor de zorg voor anderen. Als
er iets is wat ik in de afgelopen tijd geleerd heb, is
dat het wel.
Helga Knegt-de Boer

tijdens het samen dweilen van de gang de meest prachtige verhalen en ervaringen deelde. Ik was verrast door een
Duitse collega, die even langskwam en binnen vijf minuten met mij in een prachtig geestelijk gesprek belandde.

Er is de wond van de eenheid die kwetsbaar was in de onderlinge verhoudingen en in

Ik was diep geraakt door de warme ontmoeting met een Litouwse Oosters-orthodoxe diaken, die me uitnodigde

haar relaties die onder druk stonden vanwege de lange afwezigheid. Er is de wond

voor de eucharistie tijdens de Paasviering. Kortom het begin van herstel komt van de A/ander.

van mijzelf in de onzichtbare loodzware taak, die niet erkend is.
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H

et werk als krijgsmachtpredikant
vraagt veel van ons. Als u als lezer van
dit jaarschrift bij pagina 1 bent begon-

nen en tot hier hebt doorgelezen, dan kunt u zich daar
wel een voorstelling van maken. Het is mooi werk,
maar niet altijd eenvoudig. Je bent en blijft die
vreemde eend in de bijt. De dominee is geen militair.
Hij of zij doet, kijkt, praat en luistert net even anders.
Daar zit ook de kracht. Die vreemde eend kan de
militair (en de anderen voor wie we er mogen zijn:
burgers, thuisfront en veteranen) meer nabij zijn dan
wie ook. Of je dat nu op een missie doet of ‘gewoon’
op je plek in Nederland: je merkt dat je als krijgsmachtpredikant een sterk gevend beroep hebt. Als
instrument, wordt vaak gezegd, heb je alleen jezelf
bij je. In dat voortdurende geven en in dat op jezelf
teruggeworpen zijn ontstaat behoefte aan ontvangen
en aan voeding. Anders loop je leeg. Het opladen,
waar je niet zonder kunt, is ook een vorm van herstel.

Bid en bemin

Hoofd en ziel
We zouden geen defensiemedewerkers zijn als we
ook dat niet zouden organiseren. Voor elk probleem
(of liever: voor elke uitdaging) een oplossing. We
plannen intervisie waar we naar elkaar luisteren,
elkaar georganiseerd feedback geven en waar we
gevoed worden doordat we soms bij elkaar kunnen
leeglopen. We faciliteren supervisie, waar we in een
serie gesprekken dat ‘zelf’ als instrument tegen het
licht mogen laten houden. We ontmoeten elkaar jaarlijks op beleids- en studiedagen en we ontmoeten de
vertegenwoordigers van onze zendende kerken en
dat is goed. Ook al zitten we dan toch erg vaak in het
hoofd. Omdat er altijd weer organisatievragen blijken
te liggen, of vragen met betrekking tot onze positie
als ambtenaar én ambtsdrager die om doordenking
vragen. Overigens hebben we dit jaar ook een PGVBeleidsnota het licht doen zien, waar de vraag naar
onze identiteit uitvoerig aan de orde komt. Maar ook
met beleidsvragen – waar we niet aan ontkomen –
zitten we weer in het hoofd.
Uiteindelijk echter is in de kern van ons werk niet
het hoofd, maar de ziel in het geding. Met een oud
woord zijn we ‘zielzorgers’. We zorgen voor de ziel
van de mensen in de Defensieorganisatie. Ik herinner
me, terwijl ik dit schrijf, dat er soms in een uitzending
militairen waren die aan me vroegen: ‘maar wie zorgt
er nou eigenlijk voor jou?’ Dat was telkens een
bevrijdend mooie vraag. Er zat erkenning in. Ze zagen
dat ook jij een kwetsbaar mens bent die zorg nodig
heeft.
Terug naar de bron
Ons werk speelt zich vaak af in de binnenkamer.
Letterlijk, met de deur dicht. Daar kan iemand zijn
verhaal op een veilige manier kwijt. Als krijgsmachtpredikanten vonden we dit jaar letterlijk een binnenkamer om naar onze eigen ziel te luisteren. Om erover
na te denken hoe we daar ook zelf voor kunnen
zorgen. Hoe we naast het vele geven ook kunnen
ontvangen en in balans blijven.
In de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn worden
sinds een klein jaar dagelijks twee getijdengebeden
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Als krijgsmachtpredikanten vonden
we dit jaar letterlijk een
binnenkamer om naar
onze eigen ziel te
luisteren.

gehouden. Ze zijn geïnspireerd op de regel: bid en
bemin. Kerkvader Augustinus heeft gezegd: ‘Heb lief
en zeg het met je leven’.
Je kunt die getijdengebeden online volgen, waarmee
je binnentreedt in een klooster in de ‘cloud’. Wij
waren ter plekke aanwezig, maakten van onze jaarlijks
studiedagen bezinningsdagen, we lieten ons meenemen en we baden mee. De voorzitter van de
getijdengemeenschap de Binnenkamer, Jan Bodisco
Massink, gaf een inleiding in de achtergronden van
de getijdengebeden en zette ons op weg om verdiepend met elkaar te spreken. Onze collega Jaap Knoop
stimuleerde tot een spirituele wandeling en onze
collega Wilco van Wakeren deelde met ons hoe hij
en andere collega’s al enkele keren werden gevoed
in de gemeenschap van Iona in West-Schotland.
Zo mochten we iets van elkaars binnenkamer
ontwaren.
We proefden gezamenlijk aan iets waar elk van ons
ook op eigen wijze weet van heeft: dat dit werk niet
kan zonder telkens weer terug te keren naar de bron.
Dat we voor de ziel van die ander niet kunnen zorgen
als we onze eigen ziel niet laten voeden door de
Eeuwige, die in liefde en trouw naar mensen omziet.

Het weten en vooral het voelen van die bron kan ons
werk voor onszelf een mooiere kleur geven. Het kan
ons helpen om het vol te houden. Het was goed dat
we daar waren.

Ids Smedema
Predikant-secretaris

Meer informatie op
www.bidindebinnenkamer.nl/regelenverbonde
nheid
Daar staat:
Het geestelijk hart van de regel is het grote gebod.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is
het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de
Wet en de profeten staat. (Matteüs 22: 37-40).
Het eerste gebod leidt tot de aansporing: bid en
het tweede gebod tot: bemin.
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K.H. Ubels
I.J. Smedema
G.J. van der Ende

PKN
PKN
PKN

Hoofdkrijgsmachtpredikant, Den Haag
Predikant-secretaris, Den Haag
Ambtelijk secretaris DGV, Den Haag

PKN
PKN
UvB
VPE
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
VPE
PKN
PKN
PKN
GKV

JISTARC, ‘t Harde
AMO School Noord, Assen
DCIOD, Utrecht
HQ Luchtmobiel, Schaarsbergen
JISTARC, ’t Harde
KMS, Ermelo
OTCO, Amersfoort
11 Infbat. Luchtmobiel, Schaarsbergen
44 Painfbat, Darp
101 CISbat, Garderen
HQ Luchtmobiel, Schaarsbergen
DGOTC, Hilversum
17 Painfbat, Oirschot
VUSCO, ‘t Harde
B&T, Stroe
Veteraneninstituut, Doorn

PKN
PKN
PKN
PKN
NGK
PKN

Vliegbasis Woensdrecht
Vliegbasis Volkel
Vliegbasis Eindhoven
DGLC, Vredepeel
Vliegbasis Gilze-Rijen
Hoofd GV CLSK, Breda

Kerkgenootschap en plaatsing van de predikanten per 1 januari 2019

Koninklijke Landmacht
W. Bos
D. van den Bosch-Heij
I.P.C. Brouwer
J.D. de Bruin
J. Cappon-Vogel
W. van Domselaar
G. van Driesten
H.A. Hoorn
H.C. Knegt-de Boer
J. Knoop
A.P. van der Meulen
C.I. Meeuwenoord-Karsten
T. de Ridder
C.J. Rodenburg
J.C. Sent
A.H. van der Velden

Koninklijke Luchtmacht
M.P.D. Barth
P. van Duijvenboden
J.P. Kromhout van der Meer
W.J. van Sintmaartensdijk
K. Smouter
A.H. Zweers

Koninklijke Marechaussee
G.B.H. Brunsveld
A.F. de Oude
C. Sloots
A.W. Lubbinge

PKN
PKN
PKN
PKN

Koning Willem III kazerne, Apeldoorn
BSB, Soesterberg en Brigade ZH
Schiphol
Regio Zuid

PKN
UvB
GKV
PKN
PKN

Beukbergen, Huis ter Heide
Beukbergen, Huis ter Heide
Beukbergen, Huis ter Heide
Beukbergen, Huis ter Heide
Beukbergen, Huis ter Heide

PKN
GKV

Veteraneninstituut, Doorn
Veteraneninstituut, Doorn

Vormingswerk
M.J. Boersma
H.D. Huiting
J.W. Veltkamp
P. van der Waal
W. van Wakeren

Veteranenwerk
J.T. Schneider
A.H. van der Velden

In 2018 bij uitzendingen betrokken predikanten
J.C. Trouwborst
T. de Ridder
P. van Duijvenboden
H.A. Hoorn
H.C. Knegt-de Boer
C.J. Rodenburg
W.J. van Sintmaartensdijk
D.A.J. Scholtens
H. Nováková

aan boord Zr.Ms. Van Speijk
Afghanistan
Jordanië
Irak
Litouwen
Afghanistan
Jordanië
aan boord Zr.Ms. Holland
aan boord Zr.Ms. De Ruyter

Afscheid van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging namen in 2018
Koninklijke Marine
J.P. van Bruggen
J.S. Dijkhuizen
H. van Eeken
H. Nováková
F.R. Omvlee
T. Oosterhuis
G.P.R. Pennekamp
D.A.J. Scholtens
J.C. Trouwborst
J. Wójcik

GKV
PKN
CGK
PKN
PKN
GKV
PKN
PKN
PKN
OKK

Marinebasis Parera, Curaçao
Onderzeedienst, Den Helder
Operationele School, Den Helder
Mijnendienst, Den Helder
Hoofd GV CZSK, Den Helder
NLDA/KIM, Den Helder
Mariniers Den Helder / Doorn
Erfprins, Den Helder
SMD, Amsterdam
Van Ghentkazerne, Rotterdam

T. Schutte
E.B. Asscher
J.J. van Eenennaam

PKN
PKN
PKN

Betekenis van de afkortingen
CGK
GKV
NGK
OKK
PKN
UvB
VPE

Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Protestantse Kerk in Nederland
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
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