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Leeuwarden | Onder de hashtag #ik-
ziejou wil Solidair Friesland vanaf
aanstaande zaterdag een ‘explosie
aan berichten’ over sociale media la-
ten gaan. Het gaat daarbij om foto’s
of filmpjes waarin mensen elkaar
écht zien.

„Het is geïnspireerd door de fon-
tein voor het station hier in Leeuwar-
den, van de twee jongeren die elkaar
aankijken”, zegt coördinator bij Soli-
dair Friesland Jan Bosman. „We vin-
den het belangrijk dat mensen oog
voor elkaar hebben; elkaar echt zien
– zeker in deze tijd. Ik hoopdat er een
grote hausse aan positieve berichten
op internet verschijnt.”

Bosman organiseert het verjaar-
dagsfeestje van Solidair Friesland,
dat inmiddels voor de tweede keer is
uitgesteld. Oorspronkelijk zou het al
in mei worden gevierd met een
groots opgezette jubileumdag. Die
kon toen vanwege de coronacrisis
niet doorgaan. Het feestje werd ver-
plaatst naar het najaar; het plan was
het zaterdag te vieren in deMartinus-
kerk enVeemarkthal te Sneek. „Maar
door de coronamaatregelen kan dat
jammer genoeg weer niet doorgaan.
We gaan nu via YouTube uitzenden.”

Onder meer hoogleraar Erik Borg-
man zou naar Sneek komen, ook zijn

bijdrage wordt nu vervat in een film-
pje. Bosman: „We hebben er even
over nagedacht een webinar te hou-
den, maar dat wordt nooit zo leuk en
goed als je van te voren hoopt. Daar-
om laten we nu een jong creatief bu-
reau een online programma van een
uur maken. Zij interviewen Borg-
man, verwerken onderdelen van een
viering met pastores Peter van der
Weide en Ciel Huitema in de film, en
vullen dat aan met muziek van Basi-
le. Zo zitten de belangrijke elemen-
ten cultuur, beleving en symboliek in
de film.”

Ontdekkingsreis
Het zijn onwennige stappen op in-
ternet voor de organisatie, bekent
Bosman. „Het is voor ons een ont-
dekkingsreis. Wij zijn heel erg ge-
wend direct contact te hebben;men-
sen op te zoeken enmet ze te praten.
Via internet is dat wel wat anders.
Maar we zetten er komende tijd wel
volop op in: we zullen iedere maand
op de 24e met een online productie
komen: eenwebinar, een film of iets
anders.”

Met de toenemendeonline aanwe-
zigheid hoopt Bosman onder meer
jongeren bekender temakenmet het
werk van Solidair Friesland: „Wij
gaan uit van het belang van present-
zijn. Maar dat is moeilijk in deze tijd,
waarin sociaal contact wordt ont-
moedigd. Daarbij zijn veel vrijwilli-

gers die betrokken zijn bij de klassie-
ke diaconale werkzaamheden zoals
het helpen in de voedselbank vaak al
op leeftijd.Diemensenzijnnuombe-
grijpelijke redenen minder actief,
daardoormoetenwij op zoek naar de
volgende generatie vrijwilligers.”

Extra inspiratie van Borgman
De vraag naar ‘diaconaal handelings-
perspectief’ zal centraal staan in het
interview met Borgman, verwacht
Bosman. „Hoe gaan we nu met de
schepping en met onszelf om? Door
de coronacrisis verkeren veel men-
sen innood. Ikhoopdat Borgmanons

extra inspiratie tot gericht handelen
kan bieden.”

De coronacrisis maakt volgens
Bosman wel duidelijk dat niemand
het alleen kan, Solidair Friesland ook
niet. „Ik heb de afgelopen paar dagen
overleg gehad met classis van de Pro-
testantse Kerk, met het Leger des
Heils, met Arme Kant Fryslân enmet
Kleurrijk Fryslân. We moeten nu sa-
men kijken wat we kunnen beteke-
nen voor mensen met problemen.”

De uitzending met Borgman is
zaterdag vanaf 15.00 uur te zien
via www.solidairfriesland.nl
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Jan Bosman met zijn collega Carla Baars van Solidair Friesland bij de Leeuwarder fontein die de organisatie
inspireerde tot de campagne #ikziejou. Foto: Marchje Andringa

Protestantse Kerk in Nederland
Beroepen: te Ten Boer-Woltersum-Sint Annen (herv., Kloosterkerkgemeen-
te), H.E. de Boer te Anloo (prot.), die dit beroep heeft aangenomen.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Aangenomen: naar Roden, H.H. Meerveld te Harlingen (gkv/cgk).

Gereformeerde Gemeenten
Bedankt: voor Drachten, E.J. Boudewijn te Barneveld-Centrum.

Kerkelijk verkeer

Bretten | De Duitse theoloog dr. Tobias Jammerthal heeft de twaalfde Me-
lanchthonprijs van de stad Bretten gewonnen, een internationale weten-
schapsprijs die de geboorteplaats van de Duitse hervormer Philipp Me-
lanchthon (1497-1560) in 1988 ter ere van hem in het leven riep. Jammerthal
ontvangt de prijs vanwege zijn studie naar de theologie van Melanchthon
rond het laatste avondmaal.

Melanchthonprijs

Theoloog Jammerthal krijgt prijs

Utrecht | De Protestantse Kerk in Nederland biedt mensen de mogelijkheid
een vraag aan premier Mark Rutte te stellen nadat hij de Protestantse Le-
zing heeft uitgesproken. Omdat er vanwege coronamaatregelen op 31 okto-
ber geen publiek bij de lezing aanwezig kan zijn, kunnen geïnteresseerden
vragen die aansluiten bij het thema ‘Is een perfect leven een goed leven?’
per mail insturen. Dat kan tot morgen voor 12.00 uur, naar het mailadres
lezing@protestantsekerk.nl. Uit de ingezonden vragen legt presentator
Klaas van Kruistum een aantal voor aan de premier.

Protestantse Lezing

Vraag Rutte zelf naar het goede leven

Kort nieuws

Londen | Anglicaanse en rooms-ka-
tholieke kerkleiders uit Groot-Brit-
tannië hebben de noodklok geluid
over de staat vanhunkerkgebouwen.
De leiders van de twee grootste kerk-
genootschappen in het Verenigd Ko-
ninkrijk roependeBritse overheid op
meer geld beschikbaar te stellen voor
het onderhoud van de kerken, aldus
de nieuwsdienst Christian Today.

„Onze kerken bieden pastorale ge-
sprekken, slaapplekken voor daklo-
zen en zoveel meer zaken”, zegt de

rooms-katholieke aartsbisschop van
Cardiff. „Het onderhoud van onze ge-
bouwen wordt echter steeds duur-
der, terwijl de financiële steun ver-
mindert.”

Volgens Claire Walker van de Na-
tional Churches Trust, een organisa-
tie die zich inzet voor het onderhoud
van kerken, ontvangen teweinig ker-
ken hulp. „We krijgen jaarlijks dui-
zenden aanvragen voor reparaties,
maar we kunnen momenteel maar
een kwart van deze kerken steunen.”

Steun aan de maatschappij
Eerder deze maand meldde de orga-
nisatie dat kerken tussenmei 2019 en
mei 2020 ruim dertien miljard euro

aan sociale en economische steun
aan de maatschappij hebben gege-
ven. Tijdens de coronacrisis gaven
veel kerken voedsel of mentale hulp
aan mensen die dat nodig hadden.
Volgens Walker is het daarom essen-
tieel dat deze kerken open kunnen
blijven. „Tijdens de lockdown plaats-
te de overheid kerkgebouwen in de-
zelfde categorie als sportscholen en
bioscopen en verplichtte ze hen de
deuren te sluiten”, aldus Walker.
„Voor de zwaksten in onze maat-
schappij is de hulp van de kerk geen
keuze, maar een essentiële behoefte.
Diehulpkunnenwealleenbieden als
de kerkgebouwen goed onderhou-
den worden.”

Britse kerken onder druk

• Te weinig geld voor onderhoud
van kerkgebouwen

Putten | Nu veel kerken zoeken naar
nieuwe manieren om gemeente te
zijn, biedt Opwekking het online tra-
ject Viva de kerk! Daarbij onderzoekt
de organisatie aan de hand van tien
Bijbelse principes uit het gelijknami-
ge boek van Henk Stoorvogel wat de

kerk veerkrachtig maakt.
Het traject begint op 28 november

met een online event, waarin Henk
Stoorvogel dieper in gaat op gemeen-
teontwikkeling. Opwekkingsdirec-
teur Ruben Flach houdt een inspira-
tiesessie en in samenwerking met
OpenDoors worden lessen uit de ver-
volgde kerk gedeeld.

In januari volgt een verdiepings-
traject waarin deelnemers op zoek
gaan naar de tijdloze principes van

kerk-zijn. Deelnemers ontvangen on-
dermeer het boek Viva de kerk! en een
videoserie waarin Henk Stoorvogel
en Ruben Flach de tien principes toe-
lichten.

De opzet is zo dat deelnemers de
Bijbelse principes en tools die ze aan-
gereikt krijgen, in hun eigen ge-
meente kunnen toepassen.

Zie voor meer informatie de
website www.vivadekerk.nl

Online traject Viva de kerk!

• Opwekking ontwikkelt cursus
met Henk Stoorvogel


