
2       januari 2013

verre omstreken breiden ruim negen-
tig sjaaltjes en andere wolwerkjes.

Warme winterschoenen
De opbrengst van deze actie glundert 
deze middag op het gezicht van elke 
bezoeker in de Elandstraatkerk. ‘Ik 
ben trots op jullie’, zegt een vrouw 
wanneer ze haar cadeau op tafel legt. 
De scholieren, die soep schenken en 
langskomen voor een praatje, glimla-

chen vol trots. Ongeduldig 
scheuren twee handen het ca-
deaupapier open. ‘Warme win-
terschoenen. Splinternieuw. 
Geweldig!’

Dat de dak- en thuislozen in 
een kerk te gast zijn, heeft voor 
Van Erp een bijzondere reden. 
‘Christenen, atheïsten en an-
dersgelovigen mogen weten 
dat een kerk niet alleen ge-
schikt is om op zondag open te 
zijn. Deze jongeren laten zien 
hoe kerken ook in een maat-
schappelijke behoefte kunnen 
voorzien. Ze doen de zeven 
werken van barmhartigheid 
die ik, als humanist, ook be-
langrijk vind.’ De hartstocht 
gloeit in haar pupillen.

Mooie opstap
Parochiebestuurder Ruud Wiegant  

beaamt Van Erps opvatting. ‘Als paro-
chies met creatieve initiatieven komen, 

hoeven de kerkdeuren niet zes dagen 
per week gesloten te blijven.’ Wim Ver-
haar, lid van de parochiële caritasin-
stelling, noemt het feestmaal een 
mooie opstap naar meer van dit soort 
activiteiten.    
Hebben de leerlingen hun werk, dat zij 
doen als verplichte maatschappelijke 
schoolstage, toch niet als ballast ge-

zien? ‘Wij doen dit vrijwillig’, vertellen 
drie moslimmeisjes. Een vriendin: ‘Ik 
ben blij dat ik met de stage tijd vind om 
mij voor deze mensen in te zetten. Vol-
gend jaar wordt de stage afgeschaft. 
Maar ik zou hier zo graag mee door 
willen gaan.’ De initiatiefnemers zijn 
vastbesloten dit soort initiatieven op 
poten te blijven zetten. Dan maar vrij-
willig. 

R o b e r t  R e i j n s

Soep en cadeaus
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Is Nederland wel arm? Ons land heeft 
van alle landen van de Europese Unie 
het grootste overschot op de betalings-
balans, wat betekent dat het met de 
economie helemaal niet zo slecht gaat. 
Nederland kent nog steeds een uitge-

breid stelsel van uitkeringen, waar ie-
dere ingezetene aanspraak op kan ma-
ken. Zelfs een bestaan als zwerver is in 
feite een vrijwillige keuze van hard-
nekkige ‘zorgmijders’: iedere dak- of 
thuisloze kan, als hij werkelijk wil, 
persoonlijke en professionele hulp 
krijgen om het leven weer op orde te 
krijgen. 

Domheid is armoede
Niettemin erkennen maatschappelij-
ke, politieke en kerkelijke organisaties 
dat het armoedeprobleem in Den Haag 
schrijnend is. De groep, verenigd on-
der de naam Delen achter de Duinen, 
organiseerde dit najaar een manifesta-

tie. Ook is er een verklaring met oorza-
ken en gevolgen naar wethouder Kool 
gestuurd. 

De oorzaken van de stedelijke armoede 
zijn volgens de groep talrijk. Henk 
Baars, een van de initiatiefnemers van 
Delen achter de Duinen: ‘Armoede 
gaat ook over het niet kunnen mee-
doen door kinderen aan sport en on-
derwijs. Met participeren leer je din-
gen. Als je niet leert, sta je stil. Dom-
heid is armoede’.

Kansarme Hagenaars
Arm betekent vaak kansarm. Van de 
104.102 kinderen die Den Haag in 2011 
telde, groeien er 22.296 op in een huis-
houden met een minimuminkomen. 
Dit is dus ruim een vijfde van alle kin-
deren. Ouders in 55.046 Haagse huis-
houdens (ook ruim een vijfde) hadden 
dat jaar te weinig geld voor sport en 
spel, schoolreisjes en culturele vor-
ming als muzieklessen voor hun kin-
deren. Dat staat in de Armoedemoni-
tor 2012. Er staat ook in dat veel jonge-
ren slecht gekleed en gevoed worden. 
Volgens Delen achter de Duinen schiet 
daarnaast de opvang van daklozen te 
kort en laten aanvragen voor een uit-
kering lang op zich wachten. Intussen 
stapelen de schulden zich op, vaak 

door kleine akkefietjes als zwartrijden 
in de tram. Dure zorgverzekeringen, 
het verdwijnen van gesubsidieerde ba-
nen en een gebrek aan betaalbare 

woonruimte verergeren het probleem. 
Bovendien bemoeilijken regeltjes de 
overstap naar een beter, betaalbaar le-
ven. Nederland mag in vergelijking 
met het buitenland dan welvarend 
zijn, ‘voor een rijk land is dit armoede’, 
vat Henk Baars samen.   

Tel uit je winst
Ouderen boven de 65 hebben de laagste 
inkomens, beschrijft de Armoedemo-
nitor. Madeline Andringa, zelf gepen-
sioneerd, kan erover meepraten. Ze 
verloor haar baan toen ze trouwde. Dat 
gebeurde vroeger vaker. Daardoor 
heeft ze nu weinig te besteden. Gevolg: 
ze voelt zich geïsoleerd en buitengeslo-
ten. ‘Ik zou zo graag eens gaan barbe-
cuen, bij iemand met een bos bloemen 
of een fles wijn komen aanzetten, of 
mijn kleinkinderen fatsoenlijk willen 
ontvangen.’ Haar aow en aanvullend 
pensioen bedragen samen zo'n dui-
zend euro per maand. ‘Niet zo slecht? 

Met bliksemende ogen: ‘Weet je hoe-
veel huur ik betaal? Weet je hoe duur 
mijn ziektekostenverzekering is? Tel 
uit je winst.’

Norga Simons (71) uit Den Haag, ook 
aanwezig bij de stilteactie, sluit zich 
hierbij aan. ‘Ik heb geen pensioen op-
gebouwd want ik had een eigen win-
kel. Nu ontvang ik aow. Vul zelf maar 
in hoeveel. Armoede is niet kunnen 
kopen wat je nodig hebt. En een gebrek 
aan warmte en gezond eten.’ 
Madeline Andringa, met bittere spot: 
‘Ik zal het nog wel redden. Ik ga in bed 
liggen met een muts op. Lekker warm.’    

M a t t h i j s  T e r m e e r

De demonstr atie vindt pla ats 
iedere derde dinsdag van de 
ma and, om 13.00 uur. Info: 
stekdenha ag.nl/ar moede en 
ar mekant-eva.nl/projecten/
stilteactie.html.    

energie doorgeven zodat er heling uit 
voortkomt. Maar Jezus gaf het niet 
door: hij wás het. Hij hoefde je maar 
aan te kijken om je te genezen, omdat 
je je als mens in zijn aanwezigheid 
herinnert wie en wat je werkelijk bent: 
pure liefde.

Ik wil er ook naartoe groeien om op elk 
moment van de dag liefde te zijn, uit 
liefde te handelen. Die potentie zit in 
elk mens. De omstandigheden waarin 
wij nu leven, geven ons meer uitdagin-
gen. Het is kennelijk de wrijving die 
we nodig hebben om de diamant tot 

zijn volle potentieel te slijpen.’
Over reading zou Bianca een boek kun-
nen schrijven. Maar als ieder mens bij 
machte is om wonden te genezen, wat is 
daar dan het geheime recept voor? ‘Een 
emotionele of fysieke wond geneest 
doordat hij met liefde wordt aangeraakt. 
Oordeelvrije, pure liefde vanuit God, het 
universum. Denk aan een kind dat een 
kusje krijgt op de plek waar het is geval-
len zodat de pijn vermindert.’
Technisch gezegd: Bianca stuurt een 
hoge trilling van liefde naar een defec-
te plek met een lagere trilling - in het 
lichaam of het aura van de persoon - 
zodat die plek resoneert met de hoge 
trilling en weer kan herstellen. ‘Mijn 
hart maakt verbinding met het hart 
van de ander, zonder de hinder van het 
ego en beschermingsmechanismen.’ 
Ieder mens kan zichzelf volgens Bian-
ca healen, maar professionele heling 
vergt aanleg, studie en oefening.

Ta n y a  va n  d e r  S p e k

Info: biancawillemse.nl en 
deruimtedenha ag.nl  

De driejarige cursus gaat uit 
van de Protestantse Kerk in 
Nederland en wordt lande-

lijk in zevenentwintig plaatsen ge-
geven. In Den Haag start jaarlijks in 
januari een nieuwe leergang. De 
Haagse lessen zijn oecumenisch van 

karakter. Een specifieke vooroplei-
ding is niet nodig, wel interesse voor 
de diversiteit en ontwikkelingen in 
de hedendaagse theologie en enige 
vaardigheid in lezen en studeren. 

Deelnemers die de cursus geduren-
de drie jaar hebben gevolgd, ontvan-
gen een certificaat. Het is ook moge-
lijk de cursus één of twee jaar te vol-
gen.

Verdieping
Als het aan Lamb ligt, zullen er in de 
toekomst nog wat meer mogelijkhe-
den komen. Hij zou graag zien dat 
ook één vak los te volgen is, in plaats 
van het totaalpakket van alle theo-
logische vakken. Voor een diaken 
kan het bijvoorbeeld handig zijn om 
alleen ‘diaconaat’ te doen. Waar de 
kerken zelf misschien geen tijd heb-
ben om dit soort verdieping aan te 
bieden, kan de TVG in een leemte 
voorzien.
Verder pleit Lamb voor de inzet van 
meer audiovisuele middelen. ‘We ge-

ven nu echt “college”, maar we moe-
ten af van het principe dat iemand 
alleen maar een verhaaltje zit te ver-
tellen. Filmfragmenten en power-

pointpresentaties maken de 
lessen levendiger.’ Lamb hoopt 
dat de TVG daardoor ook meer 
jongeren aantrekt. Die gaan nu 
wellicht eerder naar een alfa-
cursus, die meer praktisch is en 
gericht op het toepassen van de 
bijbelse boodschap. Maar wie 
liever de stof theoretisch wil 
overdenken en er structuur aan 
wil geven, kan beter terecht bij 
de TVG; zeker als de vorm wat 
toegankelijker wordt.
Tot slot wil Lamb de lessen nog 
oecumenischer maken dan ze 
al zijn.

Nigel Lamb volgt ds. David 
Schiethart op, die tijdelijk de 
functie overnam toen vorig 
jaar vrij snel voorzitster Joke 
Breure overleed. Schiethart is 
interimpredikant in Voorburg 

en blijft aan de TVG verbonden 
als docent en studiebegeleider.

M a r g o t  C .  B e r e n d s

Info:  tvgdenha ag.nl 

advertentie

‘Ik zou zo graag met 
een bos bloemen of 
een fles wijn komen 
aanzetten’ 

‘Weet je hoe duur 
mijn ziektekosten-
verzekering is?’

‘Ik ben blij dat ik 
de tijd vind om mij 
hiervoor in te zetten’

‘Wat vast zit lost 
op en spoelt weg’

Nigel Lamb

Wil Derkse over 
gnostiek en geloof 

Wat is de oorsprong van het 
kwaad? Relativeren gelovi-
gen het kwaad te veel? Kan 

kennis van de gnostiek daarbij hel-
pen? Deze vragen staan centraal op 
een avond met de Nijmeegse filosoof 
Wil Derkse.
‘Gnostiek’ komt van het Griekse ‘gno-
sis’, kennis, en verwijst naar mystieke 
kennis over de verborgen aard van de 
werkelijkheid en van de mens. Christe-
lijke gnostici geloven in een ‘goddelijke 
kern’ in mensen, het christusbewust-
zijn. Zij laten zich daarbij inspireren 
door diverse bijbelcitaten. Paulus 
schrijft bijvoorbeeld aan de Kolossen-
zen: 'Het geheim is dit: Christus woont 
in u.’ Gnostici zien tegenspoed als een 
persoonlijke afdwaling van de gnosis: 
het innerlijke geweten of de goddelijke 
kern. Vanaf het vroege christendom 
vormden gnosis en geloof twee religi-
euze tegenpolen. Sluiten gnosis en ge-
loof elkaar uit, of zijn zij te verzoenen? 

Donderdag 24 januari, 20. 
R emonstr antse kerk. Toegang € 5.

‘Filmfragmenten 
maken de lessen 
levendiger’

Adverteren in 
Kerk in Den Haag

Wilt u adverteren  
in dit maandblad? 

Informatie over 
mogelijkheden en 

tarieven:
www.kerkindenhaag.nl

iNterview Nigel Lamb, koster en ‘supervrijwilliger’ in 
de Evangelisch Lutherse Gemeente, is de nieuwe voor-
zitter van de cursus Theologie voor Geïnteresseerden 
(TVG) in Den Haag. Hij volgde een paar jaar geleden 
zelf de cursus. 

Jezus geneest een blinde.

Hoog opgestapelde cadeaus in de elandstraatkerk.
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Nigel Lamb over nieuwe theologiecursus

Levendige lessen voor de moderne student  


