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Das Lied der Sternsinger

Hört, was wir euch singen:

die Geburt des Herrn.

Seht, was wir euch bringen:

aller Sterne Stern.

Was er einst verkündet,

hoch am Himmelszelt, 

dass sich Gott verbündet

mit der armen Welt,

kündet er auch heute.

Was geschah, geschieht.

Folgt dem Stern, ihr Leute,

der zur Krippe zieht.

Manfred Hausmann
 

De kleine ster

Er gebeurde eens in een nacht iets heel bijzonders!
De sterren straalden  meer  licht uit dan anders en ze begonnen te zingen.
Ze zongen: “ we gaan  iedereen vertellen dat het Christuskindje is geboren 
in een stal in Bethlehem“. 
Een schaap, een haan, een stier en een ezel hoorden dit zingen van de 
sterren.
Zonder er verder bij na te denken volgden ze de sterren.
Maar wat de dieren niet gehoord hadden was, dat  er ook een kleine ster 
was die zong. De dieren hadden zo`n haast om in de stal te komen dat ze 
helemaal niet meer omkeken naar deze kleine ster.
Daardoor bleef hij alleen achter! 
Ach, wat was de kleine ster nu verdrietig! Ook hij wilde de weg naar de 
stal wijzen! 
Plotseling hoorde hij een zacht stemmetje. 
Een kleine bloem zei: “ach, neem toch mijn geur mee en mijn stralen 
naar het Christuskindje.
De kleine ster haastte zich naar de stal om het licht  en de geur  van de 
kleine bloem te brengen. Het schaap, de haan, de stier en de ezel waren 
er al! De kleine ster kwam nu wel te laat maar hij bracht iets heel 
bijzonders mee. Namelijk het licht en de geur van de kleine bloem. De 
hele stal werd verlicht en  rook naar de geur van de kleine bloem. En niet 
alleen daar werd het licht. Nee, het werd licht over de gehele aarde.
De kleine ster en de kleine bloem zijn nu heel gelukkig en niet meer 
verdrietig.
Vanaf dat moment heetten ze Kerstster en Christroos.
Uit:„Der kleine Stern“ van Masahiro Kasuya.

Te mooi verhaal om niet na de kerst nog even te vertellen aan mensen 
die dit nog niet gehoord hebben. De bijbehorende prachtige tekeningen (in 
stijl van de antroposofie) spraken  kinderen en (mij) heel bijzonder aan!
Meteen wordt er meegedacht en met de kleine ster meegeleefd.
Alles komt uit op èèn punt, daar waar het licht is geworden.
En niet alleen in de stal maar over de hele wereld. Voor iedereen!
Het licht der wereld.
Elk jaar opnieuw luister ik vol verwachting naar wat er in de kerk 
gezongen wordt en zing ik mee. Ik luister naar het Lukasevangelie! Steeds 
hetzelfde: denk ik.
Niets nieuws onder de zon denk ik nu niet meer. In het Lukasevangelie in 
de nieuwe vertaling van de Bijbel is er geen sprake meer van het woord 
„stal“. „Geen plaats meer in de herberg“ werd vervangen door: er was 
geen plaats in het nachtverblijf van de stad¨. Dus toch veranderd!

 



Engelen, hoe moet je je die voorstellen? Met vleugels? Rembrandt heeft 
zich er heel intensief mee bezig gehouden. En heeft de gezichten op zijn 
schilderijen zo geschilderd zoals hij dacht hoe het voor de mensen 
geweest had kunnen zijn. Niet gemakkelijk!  In bovenstaand verhaal 
spoedden zich een schaap, een haan, een stier en een ezel naar de stal! 
In het Lukasevangelie is er zelfs geen sprake van wààr Jezus geboren is. 
Er wordt nog wel over een voederbak gesproken. Het woord kribbe is 
verdwenen!
Als ik kinderen in het  Asylcentrum Muri-Gümligen  bovenstaand verhaal 
vertel, is het niet zo, dat zij niets over het kerstfeest weten. Zij vieren het 
echter in de familie  niet! Zij hebben andere ritualen! En toch kun je nu 
wel zeggen dat er over de hele wereld kerstfeest gevierd wordt. 
Het is een familiefeest.
Elektrisch licht uit.
Alleen kaarsen aan. 
In het half donker zitten we om de eettafel.
Dicht naast en tegen elkaar aan!
Er is niet veel plaats!
Ninja, bijna 14, zingt op zachte toon een lied samen met gegeven 
pianobegeleiding.
Zo mooi! 
Zo zuiver! 
Mijn bovenstaand verhaal mag ik te berde brengen. 
Heel stil wordt er geluisterd. 
Je kunt een speld horen vallen.
De pakjes worden op de grond gelegd. 
De drie kinderen hebben voor hun ouders en voor elkaar cadeautjes 
gemaakt. Wij, volwassenen betalen mee aan èèn groot cadeau voor elk 
van de kinderen. De pakjes moeten vlug uitgepakt worden want voor de 
kleinste, is het eigenlijk al te laat op de avond!
Midden in de kerstnacht word ik wakker!
Het is een heldere nacht. 
Een nacht met sterren!
Ik lees wat! Een bijlage van „der Bund“. De foto`s zijn nu niet bepaald om 
over naar huis te schrijven. De teksten al evenmin. Ik denk aan 
surrealisme. Waarom? Alles wordt uit zijn verband gerukt. Er valt niets 
meer te herkennen! Ik word getroost met een mededeling van de redactie 
van het tijdschrift dat alles anders wordt in het nieuwe jaar!
Kerstfeest steeds hetzelfde? Steeds hetzelfde gebeuren herdenken we? 
Ja, het gebeuren blijft steeds hetzelfde maar de omstandigheden zijn 
echter wel steeds weer anders.  
De tijd voor kerst is een extreem nerveuze tijd! Het is net of we dan nog 
even iets in orde willen brengen en de behoefte hebben het jaar goed af te 

sluiten. Het is echter ook een mogelijkheid om met de mensen met wie je 
samen hebt gewerkt in het afgelopen jaar bij elkaar te zijn en het bij elkaar 
zijn te vieren. Zelfs van onze minister Micheline Calmey-Ray van 
buitenlandse zaken werd op een waardige manier  afscheid genomen, 
alhoewel  ze volgens insiders dat niet helemaal verdiend had.
In de kranten werd een lange lijst met grieven afgedrukt. Maar nu neemt 
een andere minister  haar werk over. Hoofdstuk gesloten.  Ik las in een 
boek dat ik op dit moment onder ogen heb, dat als jij niet tolerant 
behandeld wordt, het niet zo hoeft te zijn, dat jij dan per omgaande post 
ook intolerant moet zijn. Misschien voel je je er zelfs wel beter bij als je 
wat door de vingers kunt zien.

In de radio-uitzending: “Persönlich“ werden twee mensen geïnterviewd. 
Ueli Steck en een verloskundige.
Ogenschijnlijk hebben deze twee personen niets met elkaar te maken 
vanwege het beroep dat ze uitoefenen en toch....terwijl we nog bezoek 
hebben van een zoon luister ik met èèn oor. Over Ueli Steck las ik kort 
geleden een boek. Hij is extreem bergbeklimmer! Hij beklimt de berg niet , 
hij „rent“  in recordtijd de „Eigernordwand“  omhoog  en voordat iemand 
hem ook al maar hoort aankomen, zit hij  alweer hoog en droog en  naar 
eigen  zeggen niet eens uitgeput  in de “Beiz“ achter een kop koffie, of 
misschien wel een pilsje. Het overnachten in een overhangende wand is 
verleden tijd geworden.
De verloskundige doet zulke dingen niet zo graag. Vroeger moest ze te 
veel „sjokken“ in de bergen en dat zorgde ervoor dat ze dat met haar 
kinderen niet meer doet!
Maar ze heeft een zinvolle opgave en dat betekent dat ze meehelpt  a.s. 
moeders te begeleiden tot de geboorte en daarna ook nog! Tegenwoordig 
moet alles snel gaan en het liefst pijnloos!  Een geboorte verandert het 
leven van ouders compleet! Op de vraag van de presentator wat haar 
belangrijkste functie was zei ze: vrouwen moed inspreken, zodat ze de 
geboorte met een gerust hart tegemoet kunnen zien. 
Kortom: vertrouwen  in eigen kunnen.
Ueli Steck gaat graag alleen op pad. Dat is iets waar hij geen moeite mee 
heeft. Zijn vader heeft hem vroeger bij deze berg-sport heel erg 
ondersteund. Je moet je met jezelf bezig houden om  tot een goed eind  te 
komen en het er goed vanaf te brengen. De risico`s die hij neemt zijn 
groot! Geloven dat je het kunt! Beide beroepen hebben zo toch wat 
gemeenschappelijks. Waarbij de vrouw dus andere vrouwen probeert te 
steunen als het erom gaat wat een vrouw kan verwachten als er een 
geboorte in aantocht is. Is het onze opgave niet ook om medemensen te 
ondersteunen waar we kunnen? Wij hebben dit na de kerstdienst 

 



geprobeerd te doen door mensen die met ziekte te kampen hebben een 
kaart namens de NEV te sturen. 
Voordien  mochten we erbij zijn toen David vertelde wat engelen eigenlijk 
waren.
Boodschappers. Bodes. Aankondigers. Ze hebben geen vleugels! Ook 
geen haren, wel lokken las ik ergens anders!  En ze brengen niet altijd 
goed nieuws voor de betreffende mensen. Als Maria hoort dat ze zwanger 
gaat worden dan wil ze daar naar Rembrands zienswijze in eerste 
instantie niets van weten. Daar moest ze wel even aan wennen denk ik 
zo! Jozef en Maria hebben elkaar niet eerst goed kunnen leren kennen 
voordat er een kindje geboren kon worden. De engel bracht flink onrust 
met deze mededeling. En toch antwoordt zij: De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Kort daarop reisde Maria in grote 
haast naar het bergland, waar ze het huis van Zacherias binnenging en 
Elisabeth begroette. Daarna volgt de lofzang van Maria en zijn we weer 
aangekomen waarmee alles begon. Zingen!
Zingen kan dus een manier zijn om je twijfels die je hebt van je af te 
zingen en in dit geval werd het een lofprijzing aan de Heer.
  
Gümligen
26 december 2011
Tweede kerstdag
Lida Versteeg

Vragen.

Het onderwerp van dit stukje is denk ik controversieel.
Er zijn een aantal redenen om er toch aan te beginnen en ik hoop dat ik 
het tot een goed einde breng.
Allereerst was daar het stukje van Arjana Metting van Rijn met de 
opmerking: ”Kunnen we dit nog zomaar zingen?” bij de regel ‘Leer mij 
volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed’, uit het lied: Wat de 
toekomst brengen moge…
En daar is dan direct de tweede reden, want ik had me datzelfde al vaak 
afgevraagd bij allerlei liederen uit het Liedboek, als ik voor een viering in 
Basel de liturgie moest maken. En voor die NEV-diensten moesten ook 
voorbeden geformuleerd worden. Wat kon ik de mensen nog ongevraagd 
mee laten bidden? Het was een steeds weerkerend dilemma.
Maar ook als je een zieke wilt bemoedigen, of met elkaar voor haar of 
hem wilt bidden, wat kun je nog over God zeggen of aan God vragen? Je 
wilt toch niet iets bidden waarin je zelf niet gelooft en waarmee je, mede 
daardoor, de (valse?) verwachting wekt dat God hulp kan schenken, als 
reactie op dat gebed… 
Ik ben daarover vaak met mezelf in conflict en bij zijn laatste bezoek heb 
ik hierover nog lang gediscussieerd met mijn zoon, maar we zijn er niet 
uitgekomen.
Ik denk dat vele mensen hiermee zitten en daarom wil ik u vragen “Wat 
vindt u daar nu van?”

Mijn probleem is natuurlijk niet dat God te volgen onjuist zou zijn. Maar 
die versregel veronderstelt wel dat alles wat gebeurt Gods wil is… Dan is 
het natuurlijk altijd duidelijk wat God van ons wil, dàn betekent volgen dus 
in ons lot berusten. 
Maar juist die opvatting dat alles wat er gebeurt, Gods wil is past helemaal 
niet in mijn “beeld van God” als de Algoede. Ik weet natuurlijk ook niet 
waar het “kwaad” dan wel vandaan komt, maar ik denk niet van God. Ik 
ben geneigd de oorzaak te zoeken in de ketens van oorzaak en gevolg in 
de natuur en onze pogingen het leven zo voordelig mogelijk voor onszelf 
te doen verlopen.
Waarbij wij maar heel ten dele de gevolgen van ons handelen voorzien en 
‘natuurlijk’ meer aan onszelf denken dan aan anderen of aan God. Nee ik 
kan niet geloven dat de kwade gevolgen daarvan Gods wil zijn…
Maar wat is dan wel Gods wil?

Om het maar meteen minder theoretisch te formuleren: Wil God 
bijvoorbeeld, dat een ernstig zieke zich op sterven voorbereidt of dat er op 
beterschap gezet moet worden? Moet je dus bidden om berusting of om 

 



genezing door Gods kracht? Wat betekent dan dat volgen zonder vragen? 
Hier moet je toch wel een keus maken? Dan kan je, dunkt me, alleen 
vragen om leiding bij die keus… Bidden dat God zal helpen die keus te 
maken. 
Maar het probleem is ingewikkelder dan dat. 
En dat is niet eens zo eenvoudig om te formuleren.
Geloof ik eigenlijk wel dat God iemand kan genezen? Ja, dat geloof ik 
wel. Maar dat dat werkelijk gebeurt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. 
Dus vind ik niet dat ik met iemand kan bidden om genezing, omdat ik 
daarmee de hoop bij die ander aanmoedig dat God zal/kan ingrijpen en 
genezing brengen. Hoop, die niet vervuld zal gaan worden, waardoor tijd 
verloren gaat die met verwerking en afscheid nemen misschien beter 
besteed had kunnen worden. Daarom kan ik alleen om leiding bidden, om 
bijstand, om kracht. Want dat weet ik wel: dat God ook werkelijk bijstand 
verleent, helpt besluiten te nemen en kracht geeft de consequenties van 
dat besluit te aanvaarden. Zelfs als toch nog zou blijken dat het verkeerde 
besluit genomen is… Ik weet uit eigen ervaring dat God vaak helpt om 
een situatie aan te kunnen en om het ondraaglijke draaglijk te maken…

Maar stellen wij in onze gebeden niet vaak allerlei onnodige vragen? God 
kent immers de situatie, waar we mee zitten, weet wat er nodig is en zou 
niet de Algoede Vader zijn, als Hij niet al deed wat gedaan moest worden, 
resp. wat gedaan kon worden. Dus als er niet gebeurt wat wij van God 
verwachten, dan zou daar een goede reden voor kunnen zijn. Misschien 
was het wel aan ons iets te ondernemen in plaats van God te vragen iets 
te doen…

Anderzijds betrap ik me er zelf ook regelmatig op, dat ik het toch niet laten 
kan Gods hulp in te roepen. Al volgt daarop meestal wel de vraag me te 
laten zien wat Hij van mij verwacht en me daarbij te helpen. En smeek ik 
om vergeving, omdat ik vaak wel weet wat dat is, maar om een of andere 
reden heb nagelaten het te doen! 
Tot zover mijn gedachten hierover.

Mijn zoon Marco ziet ook wel dat wonderen niet dagelijks voorkomen. 
Maar hij denkt ongeveer zo: Jezus’ leven en latere opstanding is het 
bewijs dat wonderen op aarde gebeuren kunnen. Jezus genas mensen in 
Gods naam en beloofde ons dat ook wij wonderen, ja, grotere dan Hij, 
zouden kunnen bewerkstelligen. En Jezus’ discipelen en volgelingen 
deden wonderen in Zijn naam…
Zouden wij met ons realisme willen nalaten ons op Hem te beroepen? 
Moeten we degene waarvoor we zouden willen bidden bij voorbaat de 
kans op het wonder van een verhoord gebed om genezing ontnemen? 

Nee. Van ons wordt gevraagd te geloven (want Jezus kon in zijn 
geboortedorp geen wonder doen), in geloof te vragen en de rest aan God 
over te laten. God zal wel beslissen of Hij genezen wil of niet, het is niet 
aan ons daarop vooruit te lopen.
Marco wil die ongemakkelijke weg van de onzekerheid gaan en leven in 
die spanning tussen het mogelijke van God en het onmogelijke van onze 
wereld, liever dan het geloof in het wonder op te geven.
Hij vraagt vrijmoedig, naar het bid en u zal gegeven worden, immers: nee 
heb je en ja kun je krijgen… en hij verwacht ook echt dat God wat doen 
zal…

Ja, ik had u al gewaarschuwd dat ik u zou vragen hoe u daar nou over 
denkt.
Gelooft u dat alles wat er gebeurt Gods wil is?
Zingt u leer mij volgen zonder vragen?
Gelooft u in het wonder?
Bidt u “Heer kom mijn ongeloof te hulp?”

HvR

Gottes Führung  

Gottes Liebe ist mir Schirm und Schild
Ich weiss mich unter diesem Schutz geborgen
und fühle, dass des Lebens Leid und Sorgen
sich wandeln unter Seiner Hand so mild.

Drum geh ans Tagwerk ich mit frohem Mut 
nachdem ich Gott gesprochen in der Stille.
Denn ich weiss, dass  Sein allmächtger Wille 
mein Leben lenken wird gerecht und gut.

Erika Weiner

 



 Engelen

Engelen zijn „in“ (zei David in zijn kerstpreek).
Dat is waar, niet alleen in de kerk en de boekhandel; in de laatste 
maanden van het jaar zie je ze overal, je ziet ze zweven in de etalages, in 
de straten, aan pakjes.
Waar komen al die engelen vandaan?
Ik hoorde een keer het volgende verhaaltje, of is het een sprookje?

„Alle kartonnen engelen en die van plastic of ijzerdraad komen uit de 
„Engelen-fabriek“. Daar worden eerst alle delen gefrabiceerd, de vleugels 
in de vleugelafdeling, de kopjes en de bijpassende lokken (een engel 
heeft geen haren...) in de hoofd afdeling; en de lijfjes in de derde afdeling.
Tenslotte gaan alle delen naar de „samenzetafdeling“, daar worden ze 
samengevoegd tot „fatsoenlijke, traditionele engelen“. Dat gaat natuurlijk 
niet altijd zonder problemen -  waarheen met lijfjes die te dik of te lang 
zijn; en wat te doen met een kopje dat treurig kijkt of een veel te grote 
neus heeft? Voor een aantal gebreken is nog wel een oplossing te vinden, 
maar toch belanden er nog genoeg delen in de afvaldoos.
Op de deksel van die doos staat met grote letters: Engelen, en met kleine 
lettertjes eronder („resten en afval“). Op de dag dat alle dozen met goede 
producten verzonden worden wordt de resten-doos in een donkere hoek 
geschoven.

En toen gebeurde het op een dag dat alles verzonden was en de 
medewerkers zich tevreden opmaakten om naar huis te gaan, er 
plotseling een jonge man binnen stormde; hijgend verklaarde hij, dat hij 
van een beroemde bloemenwinkel kwam en dat de cheffin razend was; 
inplaats van de bestelde 5 dozen waren er maar 3 gekomen en er waren 
nog zoveel arrangementen besteld. „ En“ - zo zei hij: “als ik niet minstens 
met èèn doos terug kom, zal ze ontzettend boos zijn en me misschien wel 
ontslaan“.
Iedereen kreeg medelijden met de jonge leerling en begon te zoeken. Al 
gauw kwam de afvaldoos te voorschijn; de jonge man zag alleen de grote 
letters op de deksel en keerde triomfantelijk terug naar de zaak.
Daar barstte de storm pas goed los: „afval!“ , riep de cheffin, „ het is een 
schande!“; en „jij bent een sufferd dat je je zo iets in je handen laat 
drukken“. Briesend liep ze weg.
De bloemiste die er bij stond, keek nadenkend en wenkte de leerling. 
Samen doken ze in de doos en begonnen samen te voegen: met liefde en 
fantasie (en een beetje overmoedig) gingen ze aan het werk; een te lang 

lijfje kreeg buiten-model vleugels en donkere haren; het gezichtje met de 
mopsneus een dik lijfje en vleugels die meer op lucifershoutjes leken.
Het was  wonderbaarlijk, maar het leek wel of de liefde waarmee ze aan 
het werk waren de “afval-engelen“ iets levendigs gaf wat de fabrieks-
engelen niet hadden.
Met de bloemen en het passende groen dat de bloemiste erbij zocht was 
het alsof de „afval-engelen“ glimlachten en fluisterden: Wij zijn er ook....

Tot zover het sprookje. Soms worden sprookjes waar: bij mijn buurvrouw 
in het ziekenhuis werd een bloemstukje gebracht: een mooie crème-
kleurige roos met een omlijsting van groen en daar midden in een figuurtje 
met donker kroeshaar en met een grote neus, in het wit gekleed en met 
vleugeltjes zo klein en teer als lucifers. Een „afval-engel“???

Arjana Metting van Rijn

   Ook een engel?

                                              

 



                                                                                

De drie koningen

In de kerstgeschiedenis komen ze pas laat aan  bod, de drie koningen. 
Bovendien veroorzaken zij min of meer de kindermoord in Bethlehem. 
Misschien was het daarom dat de kerk na de reformatie met deze 
geschiedenis niet zo veel raad wist. Ik zocht in het prachtig uitgevoerde 
platenboek: Het woord in beeld -  vijf eeuwen Bijbel in het dagelijkse leven 
(uitg. 1977) naar afbeeldingen van deze bijbelpassage; op kerkmuren, 
kansels en koorbanken was niets te vinden; alleen op de koekplanken 
komen ze voor, en in de 20ste eeuw op postzegels.
Als kind maakte ik me er een voorstelling van aan de hand van de figuren 
bij de kerstkribbe bij onze Roomse vrienden. Daar stonden ze gehuld in 
gouden gewaden, met een kroon op en handen vol geschenken. 
Later, in 1938, kwam het lied “ Nu sijt wellekome“ in het Hervormde 
gezangboek. De laatste strofe is:

                                      Wijzen uit het Oosten
                                      uit zo verren land
                                      zij zochten onze Heere
                                      met offerand.
                                      Z`offerden ootmoediglijk
                                      mirr, wierook ende goud
                                      t`eeren van dit kinde
                                      dat alle ding behoudt.
                                      Ontferm U, Heer.

Tegenwoordig staat in de laatste regel weer het oorspronkelijke Kyrie 
eleis.
Maar waren het koningen? Andere vertalingen en duidingen hebben het 
over wijzen en sterren- wichelaars, soms zelfs over magiërs. Daar kunnen 
de geleerden lang over praten; Mattheus 2 zegt: Zij werden vervuld van 
diepe vreugde toen zij het kind zagen. Zij wierpen zich neer om het eer te 
bewijzen.

In de Duits sprekende landen hebben de drie koningen een andere 
betekenis gekregen. Verkleed als Caspar, Melchior en Balthasar gaan de 
kinderen zingend langs de huizen.  Vroeger kregen ze geld en bijv. 
sinaasappels voor zichzelf. In de loop van de 20ste eeuw werd het een 
door de kerk georganiseerde inzameling voor kinderen in 
ontwikkelingslanden.   

Dit gebruik wordt voor het eerst in de 16de eeuw vermeldt, nadat een 
Sternsinger een huis verlaat, wordt er op de huisdeur of een balk 
daarboven met speciaal  daarvoor gewijd krijt C.+M.+B. geschreven met 
het jaartal.
Daarmee worden de drie koningen bedoeld. Anderen zeggen dat het een 
zegenbede is die de zangers achterlaten: Christus Mansionem Benedicat: 
mogen Christus dit huis zegenen.
Hoe het ook zij, de bedragen die in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 
ingezameld worden zijn tot zegen. (In Duitsland tot 30 miljoen Euro). De 
„Aktion Dreikönigssingen“ is wereldwijd de grootste hulpactie van kinderen 
voor kinderen.
Wie meer wil weten over de Sternsinger-aktion in Zwitserland kan kijken 
op http.//www.sternsingen.ch

En wij?
Misschien zijn wij nog wel het dichtste bij dat wat de dichter J.H.Leopold in 
zijn kerstliedje schrijft:
                                             
                                                  En buiten in de bittere kou
                                                  en de stille kerstnacht laat
                                                  de heilige driekonigen kwamen van ver
                                                  door de diepe sneeuw gewaad
 
                                                  De heilige drie koningen hoesten en doen
                                                  en rood zijn bij hun oren,
                                                  een druppel hangt er aan hun neus
                                                  en hun baard is wit bevroren.

                                                  De heilige drie koningen in de stal
                                                  verwonderd zijn binnen getogen
                                                  het licht dat van het kind afging,
                                                  schijnt in hun grote ogen.

                                                  De heilige drie koningen staren het aan
                                                  en weten zich niet te bezinnen
                                                  en het kind ligt al te kijken maar
                                                  en tuurt in een denkbeginnen,

Arjana Metting van Rijn
Oudjaar 2011

 



 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEV (19/10/2011)

 
I. Taakomschrijving van het kringhoofd 

- organisatie van de kerkdiensten (predikant, tijdstip, kerkgebouw, 
organist, collecte, enz.) 
- organiseren van gespreksavonden of bijbelgroepen in overleg met de 
kringleden en de predikant 
- de jaarlijkse afrekening van de kringfinanciën aan het bestuur sturen 
- ledenmutaties aan het bestuur doorgeven 
- bijwonen van de vergaderingen van afgevaardigden 
- bezoeken van nieuwe leden, zieken en senioren 
- bijstand aan kringleden in moeilijkheden (voorzover mogelijk) en, 
indien gewenst, predikant inschakelen 
− het schrijven van mededelingen en berichten uit de kring voor het 
verenigingsorgaan en het jaarboekje

II. Kringfinanciën 

Binnen de kringen heeft één lid de verantwoording voor het beheer van de 
financiën van de desbetreffende kring.
 
Voor de NEV zijn de navolgende inkomsten en uitgaven te registreren: 

Inkomsten:

-collectes die ten goede komen aan de NEV 

Uitgaven:
 
- huur kerkgebouw ten behoeve van reguliere NEV kerkdiensten 
- gastpredikant: preekvergoeding en reiskosten 
- kosten organist 
- eventuele circulaires, inclusief porto 
- geringe diakonale kosten; bij grotere uitgaven moet vooraf overlegd
 worden met de penningmeester of de predikant 

Het positieve saldo van de bovenstaande posten komt ten goede aan de 
NEV of aan een door de kring bepaald goed doel. Een eventueel negatief 
saldo kan door het bestuur van de NEV worden aangevuld. 
Van bovenstaande posten wordt een eenvoudige administratie gevoerd, 
die direct na het verenigingsjaar aan de penningmeester wordt gestuurd. 

De kringen zijn bevoegd extra collectes of inzamelingen te houden voor 
kringaktiviteiten en/of andere doeleinden.
 
III. Verenigingsorgaan

(Aanvulling op art. 16 van de statuten)

Het verenigingsorgaan, genaamd "Briefcontact" is het officiële orgaan van 
de vereniging en is gratis voor alle leden van de NEV.
 
Het bevat publicaties over de kerkdiensten, de officiële mededelingen van 
het bestuur en van de commissies, alsmede bijdragen van leden, 
voorzover deze niet in strijd zijn met de statuten.
 
De redaktie is niet persoonlijk aansprakelijk voor de inhoud van de 
gepubliceerde stukken. Ze is niet verplicht elk ingezonden stuk op te 
nemen. De inzender wordt daar over geïnformeerd.
 
De redaktie van het verenigingsorgaan legt verantwoording af aan het 
bestuur, dat op haar beurt verslag van het gevoerde beleid uitbrengt aan 
de algemene ledenvergadering.
 
Geïnteresseerden die het verenigingsorgaan wensen te ontvangen, 
hebben éénmaal recht op drie gratis opéénvolgende uitgaven en kunnen 
zich daarna op BC abonneren.

IV. De vergadering van afgevaardigden
 
(Aanvulling op art. 26 en art. 27 van de statuten) 

Het preekrooster wordt, op voorstel van de predikant, door de vergadering 
van afgevaardigden goedgekeurd.
 

 



In het algemeen wordt de vergadering van afgevaardigden één keer per 
jaar gehouden: in het najaar, minstens vier weken voor het einde van het 
verenigingsjaar.
 

I
V. Handtekeningsbevoegdheid 

(Aanvulling op art. 32 van de statuten) 

Ieder lid van het bestuur is handtekeningsbevoegd. In principe worden 
ingekomen stukken eerst in het bestuur besproken, alvorens beantwoord 
te worden. Het staat ter beoordeling van elk bestuurslid of op deze regel in 
bepaalde gevallen een uitzondering kan worden gemaakt. In ieder geval 
dienen vooraf besproken en dubbel ondertekend: 
− reacties op juridische stukken, gericht aan het bestuur, de
             vereniging, of aan individuele bestuursleden, de NEV betreffend. 
− stukken betreffende personen (o.a. arbeidsovereenkomsten,
             samenwerkingen, enz.). 
-     stukken, welke de officiële NEV-mening verwoorden. 
− stukken betreffende investeringen.
− acceptatie van legaten en andere, de vereniging verplichtende, 
schenkingen.
Uitgezonderd zijn: theologische en pastorale correspondentie

VI. Kostenvergoeding bestuursleden
 
Bestuursleden kunnen recht doen gelden op kostenvergoeding van voor 
de vereniging gemaakte reis-, porto-, telefoon- en materiaalkosten, e.d. tot 
een bepaald maximumbedrag per jaar. Het maximum wordt jaarlijks door 
het bestuur vastgesteld.

VII. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement behoeven de goedkeuring 
van de vergadering van afgevaardigden 

VIII. Slotbepaling 

Dit huishoudelijk reglement is op de vergadering van afgevaardigden van 
19 oktober 2011 goedgekeurd en treedt onmiddelijk in werking. Het is voor 

intern gebruik bestemd en behoeft niet de goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering

VAN HET BESTUUR

Op woensdag 19 oktober 2011 heeft het bestuur vergaderd en daarna 
vond de jaarlijkse vergadering van afgevaardigden plaats. We waren te 
gast in de pastorie in Nebikon. Alle kringen waren vertegenwoordigd. Het 
reilen en zeilen van de verschillende kringen werd besproken. Nadat op 
de twee algemene ledenvergaderingen in het voorjaar de voorgestelde 
wijzigingen van de statuten van de N.E.V. aangenomen waren, heeft het 
bestuur ook het huishoudelijk reglement van de vereniging aan de eisen 
van de tijd aangepast, zie elders in deze aflevering van BC. Daarnaast 
kwam het komende vier maanden durende studieverlof van de predikant 
ter sprake. Dit verlof loopt van midden januari tot midden mei 2012. Het 
bestuur heeft tot haar vreugde Matthijs van Zwieten de Blom bereid 
gevonden de paasdienst van de N.E.V. op 8 April 2012 te verzorgen en 
heeft Gerard Kerst en Thea Buser gevraagd en bereid gevonden 
eventuele verzoeken om pastorale zorg te beantwoorden. Vanwege 
David’s afwezigheid zal het Gwatt-weekeinde in 2012 niet plaatsvinden en 
staan de doorgaans door hem geleide N.E.V. activiteiten gedurende zijn 
studieverlof stil.

De jaarvergadering 2012 zal op 8 april na de kerkdienst in Haegendorf 
plaatsvinden. De drie-jaar periode van het bestuurslid Thea Buser- van 
Stigt zit er op. Er zal dus een bestuurslid gekozen moeten worden met 
Pasen. Indien U een NEV lid voor deze functie zou willen aanbevelen 
hoort het bestuur dat graag. Erich Bachmann heeft zijn twee perioden van 
drie jaar als lid van de kascommissie er op zitten en kan op de 
jaarvergadering niet meer herkozen worden (art. 37 Statuten NEV). 
Indien U een kandidaat voor deze funktie wilt voorstellen hoort het bestuur 
dat graag. Hij of zij mag niet tegelijkertijd lid van het bestuur of van de 
vergadering van afgevaardigden zijn.

Henk van Riezen heeft zich wederom bereid verklaard het jaarboekje te 
verzorgen. Het zou nuttig zijn indien niet alleen de telefoonnummers en 
adressen van de diverse ambtsdragers vermeld worden, maar ook hun e-
mail adressen. Dus, ereleden, kringhoofden en bestuursleden, deze 

 



gaarne aan Henk doorgeven. De kringhoofden en het bestuur hebben 
beloofd hem hun bijdragen midden januari 2012 toe te sturen. De uiterste 
datum is 15 februari 2012, maar we maken het Henk een stuk 
gemakkelijker wanneer hij het werk over meerdere weken kan verdelen. 
Dus hoe vroeger Henk de diverse bijdragen ontvangt des te beter is het. 
De kringhoofden, bestuursleden en ereleden worden verzocht de vaste 
gegevens welke in het jaarboekje verschijnen te controleren op hun 
actualiteit. De kringhoofden, bestuursleden en ereleden worden verzocht 
de vaste gegevens welke in het jaarboekje verschijnen te controleren op 
hun actualiteit.     

Op de vergadering van afgevaardigden werd David’s preekrooster in 
overleg met de kringhoofden vastgesteld, zie elders in deze BC. 
Inzake Briefcontact is er weinig nieuws te melden. Het bestuur is dankbaar 
dat Lida Versteeg elke twee maanden weer een aflevering produceert. 
Houdt Uw ogen en oren open voor stukjes die met religie te maken 
hebben en in Briefcontact opgenomen zouden kunnen worden. Dat 
verlicht de taak van Lida als redactrice. 

Tot slot zij nog vermeld dat de samenwerking met de kerkelijke gemeente 
Dagmersellen zoals steeds geheel wrijvingsloos verloopt. Volgend jaar zal 
de vergadering van afgevaardigden op woensdag 26 september om 16 
uur in de pastorie in Nebikon plaatsvinden, dit om aan- en afreizen in het 
donker te vermijden.

Wilfred van Gunsteren.

Studieverlof

Zoals sommigen onder u inmiddels al op onofficiële weg gehoord hebben, 
krijg ik begin 2012 studieverlof. In de Luzerner Kantonalkirche krijgt een 
predikant na zeven jaar dienst vier maanden studieverlof. In de lente 2012 
zal ik acht jaar predikant geweest zijn in Dagmersellen (en tien jaar in de 
NEV!) en mijn kerkeraad was dan ook van mening, dat ik van deze 
regeling gebruik moest maken, wat ik erg waardeer.
De bedoeling van dit studieverlof is dat je als predikant vrijgesteld wordt 
om tijd te vinden voor die dingen waar je in de alledaagse drukte van een 
Pfarramt meestal niet aan toekomt: studie, voortgezette vorming, 
inspiratie en “herbronning”.

Omdat ik tegelijk ook predikant van de NEV ben, betekent het dat ik ook 
hier vier maanden afwezig zal zijn. Dat raakt ons gemeenteleven maar 
ten dele. Vele NEV-activiteiten, zoals de diensten in de kringen, zullen 
gewoon doorgaan. In de tijd van mijn studieverlof is één 
gemeenschappelijke dienst, de paasdienst.
Ik ben dan ook blij dat ds. Matthijs van Zwieten de Blom, die de meesten 
van ons goed kennen en als predikant waarderen, meteen toegezegd 
heeft om de Paasdienst over te nemen. 
Hij heeft er zelfs zijn eigen preekrooster in de paasweek voor aangepast!

Het bestuur heeft ook een goede regeling gevonden voor het pastoraat in 
deze tijd. Twee NEV- leden met veel levenservaring en jarenlange inzet in 
hun eigen kring hebben zich voor pastorale gesprekken ter beschikking 
gesteld: Thea Buser in kring Bazel en Gerard Kerst in kring Zürich. Het is 
duidelijk, dat zij het pastoraat niet in zijn geheel kunnen overnemen, maar 
ze staan ter beschikking voor gesprekken in crisissituaties. 
Zoals elke pastorale medewerker hebben ook zij zich tot geheimhouding 
verplicht. Hun telefoonnummers zijn:

Gerard Kerst: 044 929 14 95
Thea Buser: 061 831 68 60

 



Concreet ben ik met studieverlof van midden januari tot midden mei. Het 
grootste deel daarvan zal ik Jeruzalem doorbrengen. 
U weet dat ik 25 jaar geleden historische geografie en archeologie in 
Jeruzalem gestudeerd heb. 
In deze vakgebieden waren er de afgelopen 25 jaar grote ontwikkelingen. 
Ik wil graag een aantal bijzondere opgravingen bezichtigen, zoals 
bijvoorbeeld de stad van koning David, die een paar jaar geleden is 
vrijgelegd.

Maar ik interesseer mij ook sterk voor de ontwikkelingen in het jodendom. 
Ik vind het buitengewoon spannend om mee te maken hoe de drie grote 
stromingen in het jodendom –orthodoxen, conservatieven en liberalen- als 
minderheden hun geloof leven in een heel geseculariseerd land. 
Mij boeit ook welke antwoorden zij vinden op de grote vragen van deze 
tijd, die ook onze vragen zijn. Ik hoop ook via Briefcontact iets van mijn 
ervaringen in Jeruzalem met u te kunnen delen.

Ik wens u allen een goede start in het nieuwe jaar. Ik hoop vooral u allen 
in goede gezondheid weer te zien in de Pinksterdienst in Hägendorf. 
Hartelijke groeten van

David van Welden

Intiganda   –   ons     collectedoel     in     de     adventsdienst  

Sinds meerdere jaren collecteren we in de adventsdienst voor Intiganda – 
een straatkinderenproject in Rwanda, dat ik heb leren kennen in een tijd 
dat ik in Rwanda werkte.
De stichter van dit project is Othmar Würth. Hij heeft het project aan 
Rwandese mensen overgedragen, maar begeleidt het nog steeds vanuit 
Zwitserland.

Graag citeer ik hier uit zijn laatste informatiebrief, omdat die toch een 
goed beeld geeft van het leven in zo’n opvangcentrum voor 
straatkinderen.

„Eine Studie der Uni Zürich hat herausgefunden, dass 18-24 jährige 
Schweizer im Schnitt pro Monat 691,- CHF Taschengeld ausgeben. Pro 
Jahr macht dies 8.300 CHF. Das ist doch viel Geld!
Dieser Betrag hat mich angeregt, ihn in Verbindung zu bringen mit dem 
Jahresbudget unseres Strassenkinderzentrums INTIGANDA für die 
Buben.
Das Jahresbudget von INTIGANDA beträgt im Schnitt 57.000,- CHF, also 
das Taschengeld von 7 Schweizerjugendlichen. Unglaublich aber wahr!

Pro Tag kostet INTIGANDA 156 Franken. Intiganda muss also sehr 
sparsam leben. Mit 57.000 Franken bezahlt Intiganda ein ganzes Jahr 
lang:
-10 vollamtliche Mitarbeiterinnen
-Es betreut permanent 75 Kinder/ Jugendlichen die im Zentrum voll intern 
sind und für die Intiganda für alles aufkommen muss: Ernährung, Hygiene, 
Gesundheitspflege, Kleidung, Schulung.
-Dazu betreut Intiganda noch extern 50 Kinder/Jugendlichen und bezahlt 
für sie das Schulgeld, die Schuluniform, die Krankenkasse und das 
Lehrlingsgeld.
-Die Kinder schlafen einfach: Während 5 Jahren in Zelten mit nur zwei 
Wolldecken. Dann 10 Jahre lang in einem festen Wohntrakt auf erhöhtem 
Holzboden…alle nebeneinander mit 1 Matte und zwei Wolldecken pro 
Kind.
-Das Essen ist einfach: Morgens eine Tasse Hirsebrei. Kein Brot. Mittags: 
Mais und Bohnen, abends: Süsskartoffeln, eine Banane oder ein Avokado. 
Einmal pro Monat Reis und ein Stück Fleisch. An grossen Festtagen Reis, 
Fleisch, ein Stück Brot und ein Fläschchen Fanta.
Für die tägliche Ernährung investiert Intiganda im Schnitt 300 RWF pro 
Kind. Beim heutigen Wechselkurs sind das grad einmal 80 Rappen pro 
Tag!

Vielen Dank an all die anonymen Spenderinnen und Spender. Ihr hilft 
Intiganda seine Mission unter den Strassenkindern in Rwanda weiterhin zu 
erfüllen. Ich finde dies wunderbar.

Othmar Würth“ 

 



Het gouden randje

Het is herfst en de zomer is definitief voorbij. De natuur raakt uitgebloeid 
en wordt alleen nog tentoongesteld op de herfsttafel in de klas. Eikels en 
kastanjes, rode vliegenzwammen met witte stippen en bladeren in bruin 
en goud.

Dat is mooi bedacht van de Schepper. Er zit blijkbaar een belofte in de 
herfst. Voordat het winter wordt, mogen we eerst genieten van de gouden 
bladerpracht. Alsof Hij zeggen wil: we moeten door de winter heen, maar 
het komt goed. Er zal een nieuw voorjaar opbloeien, in heldere kleuren. 
Het zal weer Pasen zijn. 

Uit: de visie( programmablad van de EO)

Ingestuurd door Gerda de Graaf 
Kring Bern

Kerkdiensten     die     in     2012     door     David     worden     geleid  

27 mei pinksterdienst in Hägendorf
17 juni in Bern
26 augustus Waldgottesdienst in Rupperswil
16 september in Zürich
  4  november in Bazel
  2 december 1 ste Advent in Dagmersellen
25 december kerstdienst in Hägendorf

Verhuisd:

Peter en Miriam Spinatsch-Heurman
Vorig adres: Schulstrasse 21
CH- 5436 Würenlos
Nieuw adres: Weltistrasse 36,
CH-3006 Bern

 



Natelnummer van Miriam: 078 860 46 30
Natelnummer van Peter: 079 402 39 02
Privè E-Mail-adres: pmspinatsch@hispeed.ch

Website van de NEV:  www.nl-kerk.ch

      Agenda: Kerkdiensten en gespreksavonden 2012
                     Zwitserland
                     Gemeenschappelijke NEV -kerkdiensten

                       Paasdienst
                     Evang. Kirche Hägensdorf, AG
                       Aanvang: 11 uur 30 /of 12.00 uur (zie website)
                       Voorganger: Ds. Matthijs van Zwieten de Blom, Rein
                       Aansluitend: Alg. Ledenvergadering
Kring     Bern  

       11maart: Kerkdienst
                        Mauritiuskerk
                        Bern/Bethlehem
                        Aanvang:17.00 uur
                        Voorganger: Matthijs van Zwieten de Blom
                           
Kring     Aargau   –   Zürich     (Zürgau):  
         
    22 januari:  Kerkdienst
                        Kleine Kirche Fluntern, Zürich
                        Gloriastrasse
                        Aanvang: 17.00 uur
                        Voorganger: Ds. Matthijs van Zwieten de Blom, Rein
                     
   26 februari: Kerkdienst 
                        Kleine Kirche Fluntern, Zürich
                        Aanvang: 17.00 uur

                        Voorganger: Peter Spinatsch, Bern
                                                          
 Kring     Bazel  

     5 februari: Kerkdienst
                        Wesleyhaus
                        Claramatte Kleinbasel
                        Hoek: Hammerstrasse/Klingentalstrasse
                        Aanvang: 16.00 uur
                        Voorganger: Pastor Leen van der Hoofd

         4 maart: Kerkdienst
                        Wesleyhaus
                        Aanvang:16.00 uur
                        Voorganger: Ds. Georg Vischer

 

                    
Uitzicht vanaf de helling waar familie Versteeg woont. Gümligen bij Bern.
Om dit te zien moet ik een eindje gaan wandelen langs een boerderij waar 
ezels in de wei lopen. De helling is natuurlijk vol gebouwd met mooie 
moderne woningen met veel glas die dan dit prachtige zicht wel hebben.
Wijzelf hebben ondanks dat we op een berg wonen, geen uitzicht op de 
bergen, behalve op de zolderverdieping waar je net over de huizen voor 
ons heen kunt kijken.

 

http://www.nl-kerk.ch/
mailto:pmspinatsch@hispeed.ch


Het plaatsje aan de linkerkant is Rüfenacht.
Als ik “als maar” achter mijn computer zit en verhaaltjes schrijf, niet 
alleen voor Briefcontact, ga ik tussendoor even naar dit plekje en kan 
weliswaar den einder niet zien zoals in Nederland, maar toch geeft dit 
beeld me dan iets wijds en oneindigs en ik droom van skiën in de bergen. 
Natuurlijk onder  mooie omstandigheden.
 
Oudejaarsavond is eigenlijk heel treurig in dit land! Om twaalf uur 
middernacht is het stil om ons heen. De kerstverlichting brandt in geuren 
en kleuren, maar er is geen mens te ontwaren. Vuurwerk hoor je wel, 
maar er loopt geen buurvrouw of buurman naar buiten om je een gelukkig 
nieuwjaar te wensen! Ik steek om twaalf uur onder klokkengelui dan maar 
een vuurfontein aan en dat was het dan! We gaan naar bed! 

U allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst!
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