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Geloof
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De één vertelt over zijn of haar eerste werkervaringen
op de kazerne, de ander schrijft over de indrukken
die een uitzending heeft gemaakt en weer anderen
laten ons iets zien hoe zij als dominee in de krijgs-
macht vorm geven aan hun ambt en vak.

Wat nog meer kleur en smaak aan het jaarschrift
geeft, is dat de schrijvers ieder jaar een thema mee-
krijgen. Hier geldt eveneens voor dat het geen heilig
moeten is om iets met het jaarthema te doen. Voorop
staat: laat iets zien van je werk als krijgsmachtpredi-
kant.

Deze keer is het thema ‘Geloof ’ gekozen voor het 
jaarschrift. We waren benieuwd als redactie wat de
dominees hier mee zouden gaan doen. Is dat niet te
veel voor de hand liggend, of te massief om als thema
mee te geven? Meestal lopen we op de kazerne of
aan boord niet zo koop met ‘ons’ of ‘het’ geloof,
toch?

Toen alle artikelen binnen waren en we aan de 
slag gingen, klonk in de redactie ‘Wat zijn wij 
toch een gelovig volkje’. Alsof dat ons verbaasde.
Maar met het thema ‘Geloof’ hebben we de collega’s 
blijkbaar op een goed spoor gezet. Er zijn dit jaar

heel persoonlijke bijdragen. Reflecterende en 
bezinnende. Persoonlijk geloof en het werk voor 
Defensie, de band met de kerk en de krijgsmacht, de
verbinding tussen traditie en het hedendaagse zoeken
naar zin; ze worden op een zorgvuldige wijze met 
elkaar in contact gebracht. 

Hoe dan ook; het is weer een jaarschrift geworden
waarin de krijgsmachtpredikanten veel van hun werk
èn van zichzelf laten zien. Kleurrijk geloof.

Wij wensen u veel leesplezier!
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Voorwoord

Redactie jaarschrift
Martijn Barth & Stefan Dijkhuizen

H
et jaarschrift van de Protestantse 

Geestelijke Verzorging geeft ieder jaar

weer een prachtig overzicht van het

werk van onze collega-krijgsmachtpredikanten. Eens

in de zoveel jaar komt iedere dominee aan de beurt

om de lezers (binnen en buiten Defensie en in de 

kerken) een inkijkje te geven in het bijzondere werk

dat wij mogen doen. Het is daarom ook een veel -

kleurig geheel; niet alleen komen verschillende krijgs-

machtonderdelen en plaatsingen voorbij, we laten 

de schrijvers ook vrij in wat zij willen delen in het 

jaarschrift. 

Toen alle artikelen binnen waren en we

aan de slag gingen, klonk in de redactie

‘Wat zijn wij toch een gelovig volkje’.

Alsof dat ons verbaasde. Maar met het

thema ‘Geloof’ hebben we de collega’s

blijkbaar op een goed spoor gezet. 



Kernwapendiscussie
Tijdens mijn studie theologie werd de kernwapen-
discussie in Nederland in alle hevigheid gevoerd. 
Een discussie die vooral door de kerken was aange-
zwengeld en die letterlijk honderdduizenden op de
been bracht. Ook als theologiestudenten hield ons
dit onderwerp enorm bezig. Zo bespraken we de bijna
hallucinerende gedachte dat bij een eventuele kern-
wapenoorlog ook God zelf vernietigd zou worden…
Die gedachte liet mijn geloofsleven niet ongemoeid.
Ze was voor mij mede aanleiding om bij de krijgs-
macht stage te willen lopen. Want alleen al de voor-
bereiding op een (kern)oorlog kan veel met mensen
doen, was mijn overtuiging.
Als predikant heb ik altijd (direct of indirect) zorg
willen dragen voor de militair als mens. Om op die
manier werk te maken van mijn geloof. Inspirerend
voor mij zijn hierbij Bijbelwoorden, zoals die uit
Psalm 8: ‘Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het
mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god
gemaakt, hem gekroond met glans en glorie.’ Ieder ‘men-
senkind’ doet ertoe. Ik ervaar het als een zegen dat
wij als predikanten bij de krijgsmacht daar ons dage-
lijks werk van mogen maken! 

Missies en inzet
Wie doen dat werk en hoe is dat concreet georgani-
seerd? In totaal zijn we met ingang van dit jaar met
136 geestelijk verzorgers werkzaam bij Defensie, waar-
van 46 functies aan predikanten zijn toebedeeld. 
Bovendien wordt de Geestelijke Verzorging dit 
jaar uitgebreid met een zevende dienst. Naast 
predikanten, aalmoezeniers, humanistische raads-
lieden, imams, rabbijnen en pandits komen er ook 
boe ddhistische collega’s bij.
Onze zorg en aandacht voor mensen vindt overal
plaats waar de krijgsmacht actief is en waar wij pre -
sent zijn: op kazernes, velden, schepen en bij oefe-
ningen. Op het vormingscentrum Beukbergen waar
militairen bij ons te gast zijn. En een aantal geestelijk
verzorgers is werkzaam onder veteranen. In het bij-
zonder wil ik noemen de zorg die wij aan militairen
besteden tijdens missies en inzet. Zo zijn in 2019 zes
predikanten direct hierbij betrokken geweest. Hun
aanwezigheid onder de uitgezonden militairen 
varieerde van enkele maanden tot meer dan een half
jaar. Dit laatste betrof een reis met een fregat naar
de Middellandse - en de Zwarte Zee. Verder waren er
predikanten met militairen ‘op pad’ in Litouwen,
Irak, Afghanistan en Mali. Achterin het jaarschrift
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Geloofswerk

D
it jaarschrift van de Protestantse 

Geestelijke Verzorging (PGV) bij de

krijgsmacht heeft als thema ‘Geloof’.

Overeenkomstig onze missie laten wij ons als krijgs-

machtpredikanten leiden door het verhaal van Jezus

Christus. Onze eerste kernwaarde daarbij is de over-

tuiging dat mensen kostbaar en kwetsbaar zijn. 

En dat is niet voor niets, want in de krijgsmacht staat 

‘de mens’ onder druk. In de volle breedte van de gees-

telijke verzorging zien wij het daarom als onze missie:

mensen in de krijgsmacht helpen mens te blijven. 

staan hun namen en missiegebieden vermeld. 
Overigens is achterin ook een overzicht te vinden van
alle krijgsmachtpredikanten met hun kerkgenoot-
schap en hun plaatsing (per 1 april 2020). 

Nieuwe collega’s
Vorig jaar heeft één predikant de dienst verlaten. 
Albert van der Velden is na een lange en gevarieerde
loopbaan bij Defensie per augustus met functioneel
leeftijdsontslag (FLO) gegaan. Omdat in 2020 meer-
dere collega’s met FLO gaan en we een extra predikant
mogen benoemen, is de verwachting dat in de loop
van het jaar acht nieuwe collega’s zullen worden 
aangesteld. Op dit moment van schrijven is de solli-
citatieprocedure volop gaande. Ik realiseer mij ter-
dege hoe bijzonder het eigenlijk is dat ‘de kerk’
uitgerekend in de krijgsmacht groeit!  

Bijzonder hoogleraar
Verder is op 8 oktober vorig jaar prof. dr. Pieter Vos
met zijn inaugurele oratie officieel aangesteld als 
eerste bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke 
Verzorging bij de krijgsmacht. De titel van zijn rede
luidde: ‘Het gedeelde verhaal van een beschadigde

Ieder ‘mensenkind’ doet ertoe. Ik ervaar

het als een zegen dat wij als predikanten

bij de krijgsmacht daar ons dagelijks

werk van mogen maken! 



uitvoeren naar een toekomstbestendig besturings-
model van de DGV, mede gezien de komst van een
Boeddhistische Geestelijke Verzorging en ontwikke-
lingen op levensbeschouwelijk gebied in Nederland.
De uitkomst van de verkenning wordt nu eerst 
onderwerp van gesprek tussen Defensie en de 
Zendende Instanties. 

Categoriaal pastoraat meer in het vizier
Verder willen we de betekenis van het categoriaal 
pastoraat meer in het vizier krijgen bij de zendende 
kerken. Het is zonder meer verheugend om in dit 
verband te vermelden dat de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) een beleidsmedewerker heeft 
aangesteld voor het categoriaal pastoraat in de 
persoon van Rachel Koopman. Samen met haar en
met spelers uit de diverse vormen van categoriaal 
pastoraat, waaronder de PGV bij Defensie, wordt er 
gewerkt aan vertegenwoordiging van dit pastoraat in
de synode van de PKN.  

Maximale bezetting en  wetenschappelijke
ondersteuning
Ook zetten we in op maximale bezetting van de ons
toegewezen vullingsruimte. Daar zijn we nu dus volop
mee bezig. Het laatste punt is intensivering van de
wetenschappelijke ondersteuning waar uiteraard 
prof. Pieter Vos een belangrijke rol in is gaan spelen. 
Hiermee hangt samen de hoop dat bij studenten in-
teresse voor ons werk zal worden gevonden, want dit
blijkt vooralsnog een grote uitdaging te zijn. 
Al met al zit er schot in onze speerpunten, wat we dus
mede te danken hebben aan Defensie, de PKN en de
PThU – waarvoor dank!   

Rest mij u veel genoegen toe te wensen bij het lezen
van de verhalen in dit jaarschrift. En vooral dat daarin
iets mag oplichten van Gods omzien naar ‘het 
mensenkind’ in de krijgsmacht!

- Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant

moraal: moral injury en de geestelijke verzorging 
bij de krijgsmacht’. De kersverse professor aan de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU, 
afdeling Groningen) heeft zich het afgelopen jaar al
op verschillende fronten zeer verdienstelijk gemaakt
voor de Geestelijke Verzorging, waarbij zijn academi-
sche expertise diverse vruchten heeft afgeworpen. 
Zo is ook een bijdrage van zijn hand te lezen in dit
jaarschrift. 

Beleidsnota
Dit voor wat betreft het ‘personele plaatje’. Er is verder
veel op te noemen wat ons het afgelopen jaar heeft
beziggehouden. Ik beperk mij evenwel tot ontwikke-
lingen ten aanzien van de speerpunten in de 
beleidsnota PGV 2019 - 2022 (zie onze website dgv.nl/pgv).
In het ‘Tot slot’ van de nota worden vijf punten ge-
noemd die er deze jaren voor ons extra toe doen. 

Identiteit en inhoudelijk gesprek
In de eerste plaats is dat de versterking van onze iden-
titeit en van het inhoudelijke gesprek over wat het is
om dominee te zijn bij Defensie. In de veelkleurigheid
binnen de dienst PGV zien we steeds meer aanleiding
om elkaar te bevragen op de kern van onze protes-
tantse identiteit en hoe we daaruit leven en werken.
Het is een onderwerp dat bij kleinschalige collegiale
ontmoetingen regelmatig aan de orde komt en dat
we voor de komende, gezamenlijke CIO-M/PGV-
conferentie expliciet gaan thematiseren (Het CIO-M
staat voor ‘Contact in Overheidszaken Militairen’ en
is het samenwerkingsorgaan van de protestantse
kerken en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 
inzake militaire aangelegenheden, zie ook p.40 van
dit jaarschrift).    

Toekomstbestendige organisatie
Ons tweede speerpunt is werk maken van een 
toekomstbestendige organisatie van de Diensten
Geestelijke Verzorging (DGV). Defensie zelf heeft dit
al min of meer opgepakt door een verkenning te laten
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T
ijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op 

Vormingscentrum Beukbergen gebruikte

ik de volgende woorden: Op een moment

als vandaag past reflectie over overgang, passage,

doortocht. Van de ene kant naar de andere kant van

de streep, van oud naar nieuw. Van 2019 naar 2020.

Voor mij persoonlijk binnenkort van werken bij 

Defensie, naar genieten van FLO (Functioneel Leef-

tijdsontslag). Wat neem je mee, wat laat je liggen?

Wat is nieuw en wat blijft bij het oude? Wat kun je

veranderen en waar heb je je bij neer te leggen? 

Vragen die passen bij dit moment. Veel van hetzelfde,

of toch weer nieuwe uitdagingen. 

En dan vooral wijsheid om

onderscheid te maken: waar

liggen kansen tot vernieu-

wing, waar accepteer ik dat

alles bij het oude blijft?

Op de drempel Verwondering en controle
Op deze drempel roep ik een schilderij van Pieter
Bruegel in gedachten: ‘De strijd tussen carnaval en
vasten’ uit 1559. Een heerlijk levendig doek, waarop
veel te zien is. Gebruiken en gewoonten uit verschil-
lende sferen, die van het wereldse carnaval en die
van het kerkelijke vasten. Overdaad en overspel ener-
zijds, anderzijds vroomheid, biecht en onthouding.
Een rondborstig type op een groot vat bier op wieltjes
– de blauwe schuit, tegenover een magere vroom kij-
kende vrouw op een rechte stoel. Links het varken
van veelvraat, rechts een vis van vasten en afzien.
Tussendoor ritsen van zieke en arme mensen aan wie
beide sferen niet besteed lijken te zijn. Lammen,
kreupelen en blinden.  
Kunsthistorici spreken over de culturele en maat-
schappelijke onrust van die tijd, over de sfeer van het
protestantisme en die van de Rooms-Katholieke Kerk.
Grappig, zo aan de vooravond van de Tachtigjarige
Oorlog die een herschikking betekende tussen poli-
tieke en kerkelijke machten in Europa. Het schilderij
als een soort thermometer. Je kunt er moralistisch
naar kijken, maar het gaat uiteindelijk toch om de
vraag: ken u zelve. En hoe vind je als mens een weg
in deze wereld, tussen vrijheid en onderdanigheid?
Tussen vette dagen en magere dagen. Tussen je gren-
zen kennen en grenzeloos leven. Tussen verwonde-
ring en controle?

De strijd tussen Vasten en Vasten-

avond (1559), Pieter Bruegel de Oude

www.dgv.nl/pgv


‘Ik heb een flauw idee’
Met de woorden van schrijver en kunstenaar 
Armando: ‘Als kunstenaar schilder je niet naar wat je ziet of
als schrijver schrijf je niet naar wat je weet van de dingen, de
wereld om je heen. Nee, je zoekt, je hint naar wat verborgen is
in de ruimte tussen weten en begrijpen.’ Een vermoeden, ja
zo je wilt: een flauw idee hebben. Dat vraagt om ver-
wondering. Niet: ik heb geen flauw idee, maar juist
wel zeggen: ik heb een flauw idee. Zo moet je naar
kunst kijken, zo lees je literatuur, zo luisteren we
naar de psalm die ik vandaag met jullie wil lezen.
Een fragment van Psalm 108 in de woorden van Huub
Oosterhuis:

‘Opgestaan is mijn hart,
harp en fluit zijn ontwaakt.

Wij spelen de morgen wakker: 
welkom, dag van vandaag.

Wij gaan iets doen aan de wereld
ademend, zingenderwijze:
dat vijandschap verstomt
dat de wapens zwijgen.

Van de Noordpool tot hier
en van hier tot de Zuidpool

kome een nieuwe tijd
komen nieuwe geboorten.

Opgestaan is mijn stem,
harp en fluit klinken samen,
honderdduizenden zingen;
welkom jij, morgenrood.’

(uit: 150 psalmen vrij)

De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG, 1951) vertaalt vers 3: ‘Waak op harp en citer, ik
wil het morgenrood wekken.’ Alsof David bij machte
zou zijn met zijn lied de zon op te roepen te gaan
schijnen. Messiaans in hart en nieren. Dat moet een
makkie zijn? Kom op harp, in de benen citer, ik wil
het ochtendrood oproepen. We gaan de morgen aan-

Het levenslied van alledag
Deze uitleg geeft de psalm een diepe kleur, van inzet
en verwondering. Van first things first. Het lied gaat
vooraf, op de adem van de Eeuwige. Daar sluit ik mee
af. Het is een voorrecht om hier op Beukbergen te
zijn en met jonge mensen in groepen te werken.
Vooral om kennis te nemen van de jongerencultuur.
Vaak nog fris van de straat, of uit de schoolbanken.
Een werkvorm die mij ligt is een Spotify-playlist ma-
ken. Alle deelnemers schrijven een muzieknummer
op, anoniem, geven dat door en iemand maakt een
speellijst. Het kan een muzieknummer zijn waar je
bij weg zwijmelt met goede herinneringen, of waar
je energie van krijgt, muziek die je troost of wat dan
ook. Bij het afspelen van de lijst moeten de groeps-
leden raden wie het nummer heeft ingediend. Daarna
geeft de eigenaar van dat nummer uitleg. Het lied
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loeien! Met de opkomende zon aan zijn zijde wil 
David God loven. Met morgenrood op de kaken. Bijna
een socialistisch strijdlied. Of remonstrants zo u wilt.
De revolutie breekt aan. Handen uit de mouwen.
Mens neem je verantwoordelijkheid. In beweging
komen. Mens als middelpunt van hemel en aarde. 

Sta op!
Gaat dit over: maakbaarheid van de geschiedenis, van
de samenleving, maakbaarheid van het leven, alles
ondergeschikt gemaakt aan de mens? Je begrijpt dat
deze uitleg tot grote afkeer leidt bij menig orthodox
Schriftgeleerde. Dat kan toch niet? Een mensenkind
kan toch niet zomaar de zon oproepen? Het is toch
aan God om zon en maan te bewegen?
Nee, dat zit toch even anders in elkaar, zeggen de
kenners. Het is de roeach, de geest van de Levende die
vroeg in de morgen de snaren van luit en harp 
beroert. Door de trillingen en oerklanken wordt zo
David gewekt om op te staan en zijn lied te gaan 
zingen. De wind, de geest van God heeft het eerste
woord. 
Een prachtig voorbeeld van een ongeschreven woord.
Iets wat er niet staat aan het licht brengen. Een flauw
idee! Iets wat je niet hoort, hoorbaar maken. Een
vermoeden van tussenruimte om het verhaal, om de
psalm vlot te trekken. David wordt uit zijn slaap 
gewekt door het geluid van de muziekinstrumenten.
Ze zijn als een wekker: sta op! Als een zacht suizen
komt God naderbij. David wordt ingeblazen, zoals
Adam adem krijgt. Adem mijn adem, voel wat ik voel.

wordt je zo aangereikt. Uit de wereld van vandaag.
Niet de wereld van overdaad en macht, maar van
kwetsbaarheid en eenvoud. Muziek die ruimte schept,
die een vermoeden uitdrukt. Uitleg die geloof, hoop
en liefde meebrengt. Hand in hand gaan: ontboeze-
ming en verwondering. Voor mij is deze muziek, deze
uitleg, deze oprechtheid als de geest van God. Geest
die de snaren beroert. Mensen in vervoering brengt.
Een thermometer. Hoe gaat het met mensen, hoe
gaat het met deze wereld – kan ik mijn geloof be-
houden? Het houdt mij bij de les, om open te staan,
vol verwondering. Het levenslied van alledag. Vroom
en vrolijk. Net als bij Breugel. Om een flauw idee te
krijgen. Zo aan dit begin van 2020.

- Paul van der Waal

De Spotify-playlist

Groepswerk op 

Beukbergen

Bij het afspelen van de lijst moeten de

groepsleden raden wie het nummer heeft

ingediend. Daarna geeft de eigenaar 

van dat nummer uitleg. 
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S
inds januari vorig jaar werk ik op het

opleidings- en trainingscentrum van de

Koninklijke Marechaussee in Apel-

doorn. Een plek waar heel veel leerlingen worden

opgeleid tot beveiliger of wachtmeester. 

Aan de leerlingen geven wij diverse soorten lessen

op het gebied van vorming en zingeving. De eerste

les die de leerlingen van ons krijgen is in het stil-

tecentrum van ons lesgebouw. Persoonlijk is dit

stiltecentrum voor mij van betekenis. Over wat

het voor mij betekent straks meer. Maar eerst iets

over de ruimte zelf en waarom wij de leerlingen

juist daar ontvangen.  

Stiltecentrum
Het is een kleine intieme ruimte met aan één zijde
een houten wand met daarin kleine glazen ramen.
Deze wand fungeert deels als een plek die de verschil-
lende symbolen van de DGV weergeeft en deels als
herinneringsplek. In de wand staan foto’s van 
mare chaussee-collega’s die zijn overleden. Een groot
raam aan de achterzijde van de ruimte kijkt uit op een
grote oude boom. Vanuit de ruimte bezien kun je het
zien als een soort van levensboom. Veel leerlingen zijn
verrast door de ruimte zelf en door het feit dat deze
ruimte er is. Het spreekt niet vanzelf dat er op een 
opleidingscentrum voor marechaussees zoiets als een
stiltecentrum is; een belangeloze vrije ruimte 
zonder direct nut of doel. Als vanzelf nodigt de ruimte
uit om te verstillen, te mijmeren, te reflecteren en stil
te staan bij je eigen gevoelens. Als de leerlingen plaats-
nemen in de ruimte nodig ik hen altijd uit om de
ruimte even in hen op te nemen en bij zichzelf na te
gaan wat de sfeer met hen doet. De foto’s, de sym -
bolen, het licht en de stilte roept bij hen persoonlijke
gevoelens en vragen rondom zin en betekenis op. Vaak
is er direct veel openheid om over eigen zingevings -
ervaringen te spreken en die te delen. 

De ruimte is voor mij van betekenis in mijn dagelijkse
werkpraktijk. Ik loop er op rustige momenten graag
even binnen om te mijmeren en stil te zijn. De ruimte
brengt mij ook bij mijn gelovige zelf, mijn binnenkant.
Het maakt mij bewust dat ik als dominee en geestelijk
verzorger betrokken ben op mensen, voor wat er in
hen omgaat aan persoonlijke ervaringen, gevoelens
en kwetsbaarheden.
Deze ‘luxe’ van af en toe een stilteruimte te kunnen
binnenlopen had ik ook bij mijn vorige baan als gees-
telijk verzorger in het Meander Medisch Centrum in
Amersfoort. Ook daar liep ik graag even de stilteruimte
binnen tijdens een werkdag. 

Verenigde Naties
Een inspiratiebron voor het belang en de betekenis
van een stilteruimte zijn voor mij woorden van oud
secretaris-generaal van de Verenigde Naties Dag 

Een verstilde
missie

Hammerskjöld. In de jaren vijftig nam hij het initiatief
om in het Hoofdkwartier van de VN in New York een
stilteruimte in te richten. Hij beschreef zijn 
motivatie voor deze ruimte als volgt: ‘we all have 
within us a centre of stillness surrounded by silence. This house,
dedicated to work and debate in the service of peace, should have
one room dedicated to silence in the outward sense and stillness
in the inner sense’.

Juist in het gebouw van de VN, een organisatie die zich
wereldwijd inzet voor vrede en duurzaamheid, richtte
hij een dergelijke belangeloze ruimte in. Dit gegeven
en zijn motivatie daarbij spreekt mij zeer aan. Het ver-
telt mij dat de inzet voor grote levenswaarden als vrede,
mensenrechten, verdraagzaamheid en armoedebe-
strijding op één of andere wijze met bezieling te maken
heeft. Bezieling die een plek krijgt – letterlijk – in een
stilteruimte.  
Afgelopen januari was ik met mijn zoon een paar dagen
in New York. Zoals dat gaat maak je samen een lijstje
van dingen die je graag wilt zien. Ik had er één, een
persoonlijke missie: de stilteruimte in het gebouw van
de Verenigde Naties. 
Als bezoeker volg je de verplichte rondleiding door de
diverse vergaderzalen van het VN gebouw. Ook kom
je door een ruimte waar getoond wordt wat 
landen wereldwijd per dag aan geld uitgeven aan wa-
pens. Het bedrag deed ons duizelen. Eén van de leid-
motieven van de PGV is het vertrouwen dat de kracht
van liefde sterker is dan die van wapens. Duidelijk is
dat we veel vertrouwen en liefde nodig hebben. Dit
alleen al omdat wij mensen wereldwijd elke dag 
4,5 miljard dollar aan wapens blijken uit te geven! 

Een harde ijzeren steen
Nog enigszins duizelig kwamen wij aan bij de stilte-
ruimte. Bij de ingang van de ruimte is een prachtige
wandschildering van Marc Chagall. In de ruimte zelf
schijnt zacht geel licht dat over een grote zwarte ijzeren
steen valt en verder…. stilte.
Een solid rock, een harde ijzeren steen, meer niet. Een
soort altaar, robuuste eenvoud in oervorm. Mij trof de
combinatie van dit alles. Hier geloof ik in. Eenvoud,

geen opsmuk, het is was het is, Ik ben die Ik ben. 
Het werd stil in mij. 
Dag Hammerskjöld schreef er het volgende over: 
‘we may see it as an altar, empty not because there is no God,
not because it is an altar to an unknown god, but because it is
dedicated to the God whom man worships under many names
and in many forms. The block of iron ore has the weight 
and solidity of the everlasting. It is a reminder of that cornerstone
of endurance and faith on which all human endeavor must 
be based. 
The material of the stone leads our thoughts to the necessity for
choice between destruction and construction, between war and
peace’.

Voor mij en ook voor mijn zoon trouwens, was de mis-
sie geslaagd. De stilteruimte in Apeldoorn heeft voor
mij door deze ervaring aan betekenis gewonnen. De
Verenigde Naties zetten zich in voor een leefbare we-
reld, zoals vrede en mensenrechten gebaseerd op een
‘cornerstone’ van geloof en volharding. 
De marechaussee is daar onderdeel van en zet zich in
voor een leefbare wereld. Dat vraagt ook om plekken
die ruimte maken voor eigen bezieling en eigen geloof
omdat levenswaarden daaruit voortkomen. 
Plekken die inspiratie bieden voor ieders eigen 
levensmissie. Om bezield te kunnen werken.   

- Gerben Brunsveld

The material of the stone leads our

thoughts to the necessity for choice 

between destruction and construction, 

between war and peace.

Stilteruimte in het  gebouw

van de Verenigde Naties,

New York

Stiltecentrum in het opleidings- en trainingscentrum van de 

Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn



Worstelen
Geloven is voor mij vaak een worsteling, omdat het
zo ontzettend niet-vanzelfsprekend is. Ik ben opge-
groeid in een degelijk protestants christelijk nest waar
geloof en kerkgang er helemaal bij hoorden. Maar
waar ook ruimte was voor vragen en twijfels – en
naarmate ik ouder werd kwamen er steeds meer vra-
gen en twijfels. Het geloof laat me niet los, ik laat
het geloof niet los, maar vanzelf spreekt het zelden.
Ellen Warmond verwoordt het voor mij in haar ge-
dicht ‘Kleine akte van geloof’:

Kleine akte van geloof

Hopend op meer dan dit:
hopende op geluk

de lachwekkend ontroerende bloesem
die geen vrucht draagt

iedere ochtend een kans
iedere avond een aanloop

naar later misschien?

en elke dag opnieuw
verwachten wat niet bestaat

dit weten tot elke polsslag
dit weten met elke vezel

en toch?
en toch

(Ellen Warmond, uit: De huid als raakvlak, 1964)

Onderweg
Ik spreek eigenlijk liever over ‘geloven’ dan over ‘het
geloof’. Er is voor mij niet zoiets als een vaststaand
geloof.  Geloven is een werkwoord, is in beweging
zijn, onderweg zijn. Het is vaak worstelen - en soms
even je gezegend weten.
Toen ik vorig jaar op uitzending was naar Mali ver-
zorgde ik elke zondag een bezinningsdienst – een
‘mijmermoment’. Het thema van het laatste mijmer-

moment voordat we weer naar huis gingen, was ‘On-
derweg’ – en ik vertelde onder andere het verhaal
van de worsteling van Jakob. We waren aan het einde
van de missie – een missie waarin we hadden gewor-
steld met elkaar, met de taak die moest worden vol-
bracht, met het klimaat en de vreemde omgeving,
met hoe om te gaan met ‘thuis’ en met de afstand
tot thuis. We waren aan het eind van de missie, maar
nog steeds onderweg. Want leven is onderweg zijn,
en geloven is dat ook. En aan het einde van de weg
begint altijd weer iets nieuws. Zoals Eddie Vedder
zingt in End of the Road:

I won’t be the last
I won’t be the first

Find a way to where the sky meets the earth
It’s all right and all wrong

For me it begins at the end of the road
We come and go...

Rustpunt
Die mijmermomenten heb ik om verschillende re-
denen als bijzonder waardevol ervaren. Het was voor
degenen die er naar toe kwamen een rustpunt in de
week. Een moment van ‘even niks moeten’, van op
een stoel zitten en de muziek, de stilte, de woorden
over je heen laten komen. Een moment om even stil
te staan, misschien na te denken over dat wat werd
aangereikt. Om ruimte te maken voor iets anders dan
het dagelijkse werk en alle ongemakken of ergernis-
sen die dat meebracht. Een moment ook waarin de
gedachten aan thuis de ruimte konden krijgen.
Ook voor mijzelf waren deze momenten een ijkpunt
in de week. Elke week een mijmermoment voorbe-
reiden, dwong mij bezig te zijn met mijn eigen vra-
gen, mijn eigen spiritualiteit. En daarvan iets onder
woorden te brengen op een manier die herkenbaar
was voor het ‘publiek’, dat zeer divers was. Sommigen
waren vertrouwd met het christelijk geloof en met
kerkgang, anderen waren dat helemaal niet of al lang
niet meer. Wat mij heeft verwonderd, was hoe bete-
kenisvol bepaalde elementen in zo’n dienst zijn, ook
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En toch…

E
én van mijn favoriete Bijbelverhalen is het

verhaal over Jakob bij de Jabbok. Op een

cruciaal punt in zijn leven (vlak voordat hij

na jaren zijn broer Ezau weer zal ontmoeten), worstelt

Jakob in de nacht met… Tja, met wie of wat? Dat dit

enigszins onduidelijk blijft, maakt het verhaal voor

mij des te mooier – en des te meer herkenbaar. Ook

wij komen in ons leven op kruispunten te staan en

kunnen dan worstelen met… onszelf, met de dingen

die ons overkomen, met de keuzes die we moeten ma-

ken. Of ook: met God, met ‘het geloof’. 
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voor wie niet met kerkelijke rituelen vertrouwd zijn.
Bijvoorbeeld het aansteken van kaarsjes - dat mocht
absoluut niet ontbreken. Ik vermoed dat het voor ve-
len een moment was waarop de verbinding met thuis
gevoeld werd, met ‘de mensen die in onze harten en
gedachten zijn…’.

Zegen
Iets anders dat niet mocht ontbreken, was de zegen-
bede aan het eind van het mijmermoment. Voor mij-
zelf een vanzelfsprekend, onmisbaar en betekenisvol
element in elke viering. Maar het was bijzonder om
te merken dat ook mensen die zich ‘niet-gelovig’
noemden en niet vertrouwd waren met de kerk, door
de woorden van de zegen werden geraakt. ‘Ik voel
me er op een of andere manier door gedragen’, zei
iemand. Zelfs als je niet in ‘God’ gelooft, kan er dus
dat gevoel zijn, soms even, dat je er niet alleen voor
staat. Dat je gedragen wordt… tóch.

Dat je de weg gaat die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,

dat je mens mag zijn in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht,
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede…

- Judith Vogel

Mijmermoment tijdens de viering van 5 mei



De wortels daarvoor liggen voor mij in het geloof en
in mijn jeugd. Toen kreeg ik een wijze les van mijn
moeder. Als er wat moeilijks of uitdagends op mijn
pad kwam zei ze: ‘Probeer het maar en bid of God je
erbij wil helpen’. Een eenvoudige en krachtige 
aanmoediging om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Uiteindelijk hebben vorm en inhoud alles met elkaar
te maken: we geven ons werk vorm door de inhoud
die we hebben en meebrengen. En de vorm van ons
werk beïnvloedt de inhoud weer. Ik ben door zestien
jaar operationeel vlootpredikant te zijn geweest niet
direct veranderd in mijn geloof, maar het is wel 

eenvoudiger geworden, ruimer: minder intellectueel,
maar niet minder intelligent.

Wilde religiositeit
Wat ik in mijn zestien operationele jaren bij de 
marine heb geleerd is dat er een soort wilde religio-
siteit bestaat. Men is niet gelovig in klassiek, christe-
lijke zin. De overgrote meerderheid van de militairen
gaat niet of nooit naar een kerkdienst in zijn of haar
gewone leven. Toch is er sprake van religiositeit, 
geloof en bijgeloof. Tijdens een uitzending, bivak of
aan boord komt een behoorlijk gedeelte wel naar de
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S
inds juni 2018 vervul ik de functie van Hoofd

Defensie Onderdeel (HDO), wat betekent

dat ik operationeel leiding geef aan de circa

25 geestelijk verzorgers die bij de Koninklijke Marine

werken. Een mooie club van dominees, rooms-katho-

lieke aalmoezeniers en humanistische raadslieden. ‘Ik

ben niet van de inhoud’ is tegenwoordig mijn mantra.

De inhoudelijke kant van hun werk mogen de collega’s

kwijt bij hun hoofdkrijgsmachtpredikant,  -aalmoe-

zenier of -raadsman. Of bij hun zendende instanties

uiteraard. Wat blijft er dan over voor deze lijnmana-

ger? Een hele hoop declaraties, functioneringsgesprek-

ken en spreadsheets van de marine waarmee ik mag

puzzelen: wie kan op welk schip welke vaarperiode

meemaken?

Dominee of manager?
Een dominee die manager wordt, kan dat? Ik begon
met vrees en beven aan deze functie, laat ik dat eerlijk
zeggen. Planning en het correct volgen van proce-
dures beschouw ik niet als mijn ‘forte’. Maar na ruim
anderhalf jaar kan ik zeggen dat ik deze functie met
veel plezier vervul. Hoe de betrokkenen dat ervaren
is uiteraard aan hen. Als dominee in een gemeente
maar ook bij Defensie ben je sowieso al een ‘infor-
mele leider’: je initieert, je organiseert, je hoopt men-
sen op vrijwillige basis mee te krijgen. In mijn huidige
rol ben ik ook formeel leidinggevend. Dat geeft meer
duidelijkheid en tools. Maar uiteindelijk zijn de 
geestelijk verzorgers ook weer zelfstandige professi-
onals, die op de kazerne of het schip hun werk zelf
moeten vormgeven.
Daarbij kan ik hoogstens een vinger aan de pols hou-
den: kan jij doen wat je moet doen met vitaliteit en
plezier? Dat is voor mij een belangrijke vraag. 
Nee, ik ben niet van de inhoud, maar wel van de rand-
voorwaarden. Heb jij alles wat je nodig hebt om te
doen wat je moet doen?

Je bent je eigen instrument
Zoals je als geestelijk verzorger je eigen instrument
bent, zo ben ik dat ook in mijn huidige rol. Ik denk
geregeld terug aan wat ik als beginnende geestelijk
verzorger bij de marine heb ervaren. Ik wilde graag
zo nu en dan een complimentje en ik wilde vrijheid
om mijn werk zelf vorm te geven. Die beide elemen-
ten hoop ik te bieden: waardering en vertrouwen.
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Ik geloof…

Het uitzwaaien van collega aalmoezenier Bart van Dijk onder corona-maatregelen 

Toen kreeg ik een wijze les van mijn 

moeder. Als er wat moeilijks of 

uitdagends op mijn pad kwam zei ze:

‘Probeer het maar en bid of God 

je erbij wil helpen’. 



Morele wonden
Wat is moral injury? Als het over trauma’s van mili-
tairen gaat, komt al snel het begrip posttraumatische
stressstoornis (PTSS) boven. Moral injury, morele ver-
wonding, is daaraan verwant, maar is niet precies
hetzelfde. Het begrip benoemt iets waaraan PTSS
geen recht kan doen, namelijk gewetensconflicten
als gevolg van moreel problematische handelingen
of ervaringen in oorlogsomstandigheden. PTSS is een
ziektebeeld en vat de betrokken militair vooral op
als patiënt. Moral injury verwijst naar gevoelens van
schuld, schaamte en boosheid over eigen of ander-
mans handelingen die in strijd zijn met diepe morele
waarden en overtuigingen. 

Diepe vragen
Ook uitgezonden Nederlandse militairen kunnen
moral injury ervaren. In mijn oratie heb ik laten zien
dat moral injury bij hen vooral teruggaat op het ge-
voel tekort te zijn geschoten in het voorkomen van
geweld tegen en leed onder kwetsbare burgers en
vluchtelingen in het uitzendgebied. Bij terugkeer stui-
ten militairen en veteranen vaak op onbegrip. Goede
zorg is daarom belangrijk. Geestelijk verzorgers kun-
nen daarbij een belangrijke rol spelen. Omdat gees-
telijk verzorgers zelf mee op uitzending gaan,
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bezinningsmomenten. Wat drijft hen dan? Een
kaarsje aansteken voor thuis, even de rust hebben
om aan iets anders te denken. ‘Nergens kan ik zo ver
van boord zijn, als hier’ vertelde een bemanningslid
me eens als reden waarom zij naar de kerkdienst
kwam. Het is ook een markeringspunt in de tijd: het
is weer zondag, er is weer een week voorbij. Men zit
ongeacht rang en stand bij elkaar, door elkaar heen:
dat is ook een unieke setting. Geen psalmen of 
gezangen binden de diensten, maar popmuziek. Voor
mij is dat laatste een inspiratiebron geweest voor
mijn kerkdiensten rond het leven en geloof van Elvis
Presley, maar ook voor de Top2000-kerkdiensten die
in 2013 ontstonden. Die liturgieën beschreef ik in
2019 in het boek ‘Van Elvis-viering tot U2-dienst’ 
samen met gemeentepredikanten Piet van Die en 
Jan Andries de Boer. 

Letterlijk en figuurlijk aan het front
De geestelijk verzorgers bij Defensie werken letterlijk
en figuurlijk aan het front: in oorlogsgebieden, maar
ook aan het front van jonge mensen in een niet-
kerkelijke wereld. Deze jonge mensen hebben wel
grote vragen en behoefte aan verdieping. De kerken
kunnen leren van de ervaringen van de krijgsmacht-
predikanten. Zij werken bijna in een omgekeerde 
wereld. Behoren zij in de gevestigde kerken vaak tot
de jonge garde, bij Defensie zijn de dominees meestal
de oudsten: het merendeel van militairen is tussen
de 18 en 40 jaar oud.  
Wat zijn de kenmerken van diensten bij Defensie?
Daarbij baseer ik me op mijn eigen ervaringen en die
van collega’s. 

Ten eerste een geïmproviseerde  ontspannen setting,
niet meer in stoelen of bankjes achter elkaar, maar
in een kring, in een koffieruimte of ontspannings-
ruimte. Ten tweede muziek die aansluit bij hen: ver-
zoeknummers bij voorkeur. Waxinelichtjes mogen
ook niet ontbreken, soms al aan het begin van een
dienst, soms onder de gebeden. Een Bijbeltekst met
thema, uitleg en reacties is de kern. Een gebed en ze-
gen zijn altijd aanwezig. 
Naast die bijzondere ‘liturgische’ setting is er ook het
meer inhoudelijke werk. Geestelijk verzorgers hebben
gesprekken over de mooie en moeilijke kanten van
het leven: ‘hoe moet het nu met mijn vriend(in) en
mij?’, ‘hoe kan ik omgaan met die collega of chef?’,
‘mijn vader is een tijdje terug overleden, ik kan daar
nog niet mee overweg’. De geestelijk verzorger is de
professionele praatpaal, klankbord, raadgever die
dichtbij en betrouwbaar is. Deze voorbeelden van
het werk als dominee bij Defensie kunnen leerzaam
zijn voor lokale kerken en voorgangers.

Enfin…
Ik ben dit werk ooit begonnen als brave dominee op
zoek naar avontuur. Ik vond een wereld van interes-
sante jonge en oudere mensen met levensverhalen
en -vragen. En een wereld van geïnspireerde en 
inspirerende geestelijk verzorgers. En nu mag ik ook
nog eens leiding geven aan die zelfstandige profes-
sionals, een kruiwagen vol… Ik geloof in hen. 

- Fred Omvlee
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Moral injury -
een bijdrage vanuit

de universiteit

M
ilitairen die terugkeren van een

missie kunnen lijden aan moral in-

jury. Wat houdt dat in? En hoe kun-

nen geestelijk verzorgers militairen daarin bijstaan?

Wat kan geloof hierbij betekenen? En wat heeft de

theologie erover te zeggen? Over deze vragen ging de

inaugurele oratie die ik op 8 oktober 2019 in Gronin-

gen uitsprak. Daarmee begon ik officieel als bijzonder

hoogleraar protestantse geestelijke verzorging bij de

krijgsmacht aan de Protestantse Theologische Uni-

versiteit. Graag vertel ik hier iets over, om een indruk

te geven van mijn betrokkenheid vanuit de universiteit

op het werk van krijgsmachtpredikanten

Het uitzwaaien van dominee Jan-Derk de

Bruin (midden) voor Zr. Ms. Zeeland, op weg

naar de West (foto: Johan Trouwborst)

Omdat geestelijk verzorgers zelf mee op

uitzending gaan, begrijpen ze van 

binnenuit wat moral injury betekent. 



dige erkenning van wat kapot en misschien wel on-
herstelbaar beschadigd is. Dit wordt voor mij aan-
grijpend duidelijk in het aanraken van de wonden
van Jezus door Thomas, zoals verteld in Johannes 20.
In dit verhaal gaat het niet allereerst over de waarheid
van de opstanding van Jezus. Dan verdwijnen de won-
den namelijk al snel uit beeld. Het verhaal gaat aller-
eerst over het werkelijk zien, aanraken en daarmee
erkennen van de wonden. De wonden doen ertoe.
Alleen in de ruimte waar de wonden worden gezien,
geraakt en erkend, kan heling plaatsvinden. 

Een gedeeld verhaal
Tot slot vind ik het cruciaal dat moral injury niet al-
leen maar gezien wordt als een individueel probleem
van individuele militairen. Ze doen deze wonden im-
mers niet op omdat ze namens zichzelf op missie zijn
in Srebrenica of Uruzgan. Ze zijn daar als militairen,
uitgezonden op basis van politieke besluitvorming
en met instemming van de samenleving. Daarmee
zijn ook de wonden die daar opgelopen zijn, mede
de wonden van de samenleving als geheel. Dat bete-
kent niet dat de samenleving moral injury op 
hetzelfde niveau kan meemaken als de militairen die
het aan hun lijf en in hun ziel ervaren. Het betekent
wel dat we als samenleving bereid zouden moeten
zijn de morele vragen die militairen zichzelf stellen,
ook aan onszelf te stellen. Vooral betekent het 
erkennen dat politiek en samenleving mede verant-

woordelijkheid dragen voor de missie en wat daar
gedaan en ervaren wordt. Moral injury is een gedeeld
verhaal. En zou ook de kerk niet een veel actievere
rol dienen te spelen in de erkenning van moral injury
en de zorg voor hen die eraan leiden?

Onderzoek
Het doel van de leerstoel die ik mag bekleden is bij
te dragen aan de academische doordenking van het
werk van de protestantse geestelijke verzorging bij
de krijgsmacht. Dat is goed voor de geestelijke ver-
zorging. Het is ook goed voor de universiteit, waar
toekomstige predikanten en geestelijk verzorgers
worden opgeleid. Nadenken over moral injury is een
voorbeeld van onderzoek dat ik vanuit de leerstoel
wil vormgeven, maar zeker niet het enige. Zo staat
bijvoorbeeld ook onderzoek naar het eigene van de
protestants-christelijke inbreng in de morele vorming
van militairen en in het ethiekonderwijs op de
agenda. Verder richt ik me ook op concrete theolo-
gische en ethische vragen over bijvoorbeeld de inzet
van onbemande wapens, sociale veiligheid in de
krijgsmacht en hoe de geestelijk verzorger kan bij-
dragen aan vrede. Ik hoop dat op deze manier de
geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en de uni-
versiteit over en weer veel van elkaar kunnen leren.

- Pieter Vos

De inaugurele oratie is te downloaden op:

www.pthu.nl/ Over-PThU/Organisatie/

Medewerkers/p.h.vos

23

In het verwoorden van schaamte en schuld voor God
kan een vorm van verzoening plaatsvinden die een
therapeut niet kan bieden. Andere psychologische
benaderingen noemen eveneens het belang van ver-
geving in geval van moral injury, bijvoorbeeld door
het verhaal te vertellen aan een denkbeeldige gees-
telijke autoriteit. Veel krachtiger is het natuurlijk als
dit zou gebeuren voor een religieuze representant
van vlees en bloed. Hier wordt het belang van de ei-
gen inbreng van de geestelijke verzorging duidelijk,
die voluit aandacht kan geven aan deze religieuze di-
mensies van moral injury. Een indrukwekkend voor-
beeld daarvan is een ritueel dat een geestelijk
verzorger eens uitvoerde met een veteraan die als sni-
per tientallen mensen om het leven had gebracht en
in het reine wilde komen met God. In dit ritueel werd
allereerst de wond opengelegd en verbonden in de
vorm van het voorlezen van een bekentenis. De wond
werd verbonden door de ‘bekentenis’ letterlijk te be-
dekken met een wit kleed. Ten slotte werd herstel ge-
zocht door daarbij symbolisch een kaars te ontsteken.
Bij deze drie rituele handelingen werden achtereen-
volgens de Psalmen 51, 32 en 139 gelezen. 

Geloof als erkenning
Bij dit alles is het belangrijk dat geloof niet persé 
betekent dat de pijn over de morele wonden of de
gevoelens van schuld en schaamte opgelost worden.
Geloof betekent hier volgens mij allereerst de volle-

begrijpen ze van binnenuit wat moral injury betekent.
Omdat ze wel in de krijgsmacht zijn, maar niet ván
de krijgsmacht, staan ze tegelijk garant voor een vrije
ruimte waarin gewetensvragen onbelemmerd be-
sproken kunnen worden. Bovendien raakt moral in-
jury aan diepe morele en levensbeschouwelijke
vragen – bij uitstek het domein van de geestelijke
verzorging.

Heilzame praktijken 
Bij het bestuderen van de psychologische literatuur
ontdekte ik dat christelijke geloofspraktijken een op-
merkelijke rol spelen. Het begrip moral injury is ont-
wikkeld door een psychiater, de Amerikaan Jonathan
Shay, die intensief veteranen heeft behandeld. In zijn
behandelpraktijk verwees Shay veteranen regelmatig
naar de kerk om daar in gesprek te gaan over diepe
levensvragen en te biecht te gaan (Shay werkte in een
katholieke omgeving). 
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In het verwoorden van schaamte 

en schuld voor God kan een vorm 

van verzoening plaatsvinden die een 

therapeut niet kan bieden. 

 www.pthu.nl/ Over-PThU/Organisatie/ Medewerkers/p.h.vos 
 www.pthu.nl/ Over-PThU/Organisatie/ Medewerkers/p.h.vos 


schrok op en had opeens een uitgepakte Twix in mijn
hand. Een beetje verbouwereerd zei ik dankjewel. Een
jonge vrouw van rond de twintig jaar draaide zich om
en liep weg. Verbaasd riep ik haar na en vroeg waar ik
dat gebaar aan te danken had. ‘Uit respect voor wat
jullie doen!’. En weg was ze.

Respect en dankbaarheid
Daar stond ik dan. Even twijfel ik. Zal ik hem terugge-
ven? Zij kan niet weten dat ik nog geen operationele
inzet heb meegemaakt. Dat duizenden anderen het
verdienen, maar ik niet. Moest ik er achteraan rennen
om haar dat duidelijk te maken en de Twix terug ge-
ven? Nee, ik houd hem. Niet omdat ik zo’n stevige
trek heb, maar omdat ik het gebaar waardeer zoals het
volgens mij bedoeld is: een spontane uiting van respect
en dankbaarheid naar al die militairen die ons land
dienen. Die hun bijdrage leveren aan vrede en veilig-
heid. Hier, op Nederlandse bodem, of elders op de we-
reld. Tegen de tijd dat al deze gedachten door mijn
hoofd waren gegaan, was de jonge vrouw allang op-
gelost in de stroom forenzen.

Twix-ervaring
Toen ik aansluitend op de specialistenopleiding (de
korte militaire opleiding die elke nieuwe geestelijk
verzorger volgt) aan de slag ging, merkte ik al snel dat
respect en dankbaarheid ‘een dingetje’ waren voor 
militairen. De eindeloze onderhandelingen over een
nieuwe CAO bijvoorbeeld werden door sommige van
hen niet bepaald als respectvol ervaren. Ik spreek mi-
litairen die vanwege de reacties niet meer in tenue
over straat willen lopen, of in gezelschap liever 
vermijden om over Defensie te spreken.
Daarom heb ik gezocht naar een gelegenheid om iets
van mijn ‘Twix-ervaring’ door te geven. Die gelegen-
heid heb ik gevonden in de 1-juli viering op mijn stand-

plaats vliegbasis Gilze-Rijen (de 1 juli-viering is de 
verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht). Namens
die onbekende vrouw heb ik in de toespraak die ik als
geestelijk verzorger tijdens deze verjaardag hield, 
dat respect overgebracht. Met voor iedereen een Twix.

- Karel Smouter
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Ik was tien jaar oud toen ik voor het eerst op

Schiphol kwam. Als gezin vlogen we naar Israël.

Een reis die een heleboel indrukken bij me 

achterliet. Voor het eerst vliegen. Voor het eerst in een

land waar je op straat echt voelt dat er een andere

cultuur dan thuis is. De warmte. De vele oude en 

heilige plaatsen. Toch zijn veel van die herinneringen

vervaagd. Wat me wel bijgebleven is, zijn de zwaar-

bewapende militairen. Ze gaven me geen gevoel van

veiligheid, maar maakten me bang. 

Klein, geïntimideerd en in gevaar
Dat begon al op Schiphol. Vliegen met de vliegtuig-
maatschappij El-Al met bestemming Israël, dat was –
ook toen – iets waar veel security voor werd ingezet. 
Ik herinner me een grote, hoge hal, met rondom een
soort gaanderij of balkon met mensen in gevechtsuit-
rusting. Helm, kogelwerend vest, ballistische bril,
headset voor communicatie. En natuurlijk een groot
geweer. Ik voelde me klein, geïntimideerd en in gevaar.
Alsof ze elk ogenblik op me konden schieten. Dat is
wat deze uitrusting met me deed. En nu ik erover na-
denk, heb ik dat ook met andere uniformen. Een arts
in witte jas. Politie. Brandweer. Beveiliging. Ik voel
me meestal wat ongemakkelijk als ik een uniform te-
genkom. Terwijl dat natuurlijk niet altijd hoeft. De
taal van het uniform kan ook rust, professionaliteit,
veiligheid, objectiviteit en bekwaamheid uitdragen.
Maar zelf moet ik dat toch even goed tegen mijzelf
zeggen om het ook zo te kunnen voelen. Misschien
dat ik daarom zo goed aard in de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken, waar ik opgroeide en predikant ben.
Bij ‘ons’ geen kerkelijke gewaden, maar hooguit jasje-
dasje, of rokje-bloesje voor de dames.

‘Alstublieft, voor u!’
Nu zit ik dit te schrijven in een militair uniform. Dat
was wel even wennen. En sinds ik het draag, merk ik
dat ik niet de enige ben bij wie een uniform iets op-
roept. Negatief of positief. Een dakdekker die mij in
uniform langs zag fietsen, riep me eens spottend wat
na in de trant van ‘links, twee, drie, vier’. Maar bij één
reactie wil ik even stilstaan. Aan het eind van de werk-
dag was ik op weg naar huis met het openbaar vervoer.
Net als duizend anderen stond ik te wachten op een
perron, op een moment dat ik eigenlijk al thuis aan
de maaltijd had willen zitten. Net als zovelen stond ik
verveeld op mijn telefoon te kijken, toen vlak voor mij
opeens een frisse stem klonk: ‘Alstublieft, voor u!’. Ik
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Ik voel me meestal wat ongemakkelijk

als ik een uniform tegenkom. 

Terwijl dat natuurlijk niet altijd hoeft.

Een uniform

doet iets 



mezelf ’. Tegelijkertijd ervaar ik in mijn gesprekken
met militairen dat dit geloof in zichzelf behoorlijk
onder druk staat. Niet in het minst door het werk dat
zij doen in het kader van onze vrede en veiligheid. 
Daarnaast merk ik dat de inhoud van geloof niet zo
heel eenvoudig te omschrijven valt. Het lijkt er op
dat het veel diffuser en meer divers geworden is. Wel
spelen allerlei ervaringen een rol, maar daar komt
men niet zo snel mee voor de dag. Pas als de avond
al bijna overgaat in de nacht en het stof van de dag is
neergedaald komen de verhalen.  Vaak bijzondere er-
varingen met daarbij behorende aparte gevoelens.
Dan komt naar voren wat mensen bezighoudt. Vaak
meer dan wat aan de oppervlakte zichtbaar is.  
Al deze gesprekken en ervaringen veranderen in de
loop van de tijd en in de loop van het leven ook mijn
geloof. Samenvattend zou ik kunnen zeggen dat één
woord steeds belangrijker is geworden, namelijk het
woord ‘mysterie’. Omdat ik me gaandeweg realiseer
dat er al te gemakkelijk grote woorden kunnen 
worden gesproken. En ik me ben gaan afvragen: wat
weten wij nu helemaal, of eigenlijk helemaal niet…?
Natuurlijk, we hebben de Bijbel, de openbaring van
Godswege. Van menswege is er een besef, zijn er de
ervaringen, maar het is niet meer de tijd van de 
‘geharnaste zekerheden’. Anderzijds zie ik wel dat

mensen daar naarstig naar op zoek zijn en graag
grond onder de voeten voelen. Omdat leven met 
onzekerheden voor hen als lopen over water is: 
eng en dubieus…

Wat mij drijft
Om een beter inzicht te geven waarin ik geloof helpt
het om de vraag te stellen: wat drijft mij? Uiteindelijk
denk ik – denkend aan de inzet en woorden van Jezus
– ‘de shalom’, de heelheid van mensen. Al lezend in
de Bijbel zie ik twee sporen die daaraan bijdragen.
Het eerste spoor is dat van het recht! Gods speciale
aandacht geldt de kwetsbaren in de samenleving: we-
duwe, wezen en armen. 
En wat zie ik in de mens van vandaag, wat is hun
diepste wens of verlangen? Toch uiteindelijk dat hun
recht gedaan wordt. Dat zij serieus genomen worden
en gerespecteerd. Wanneer dat niet het geval is, 
lijden mensen daaraan. Bij voorbeeld: leidinggeven-
den, die slechts bezig zijn met de eigen carrière en
nauwelijks oog hebben voor hun personeel. Perso-
neel dat zich afvraagt: met welke blik worden wij be-
keken? Als materiaal dat terugpraat…? Of worden wij
‘gekend’ als mens, als persoon die er toe doet en die
bijdraagt…?
Er gaat ook best veel mis in het intermenselijk 
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Lopen over water

‘G
elooft u dat nu allemaal echt…?’

Zomaar direct werd mij tijdens een

ontmoeting met jonge militairen

deze vraag gesteld. Midden in het bos tijdens een oefe-

ning. Het overrompelde me en leek zomaar 

uit het niets te komen. ‘Nou, … eh., … wat bedoel je

met ‘allemaal’?’ ‘Nou, wat er in de Bijbel staat, dat

lopen over water en zo en al die engelen. Dat kan toch

helemaal niet?’

Daar stond ik dan; geef daar maar eens een snel, 

kort en bondig antwoord op. Hele dozijnen theologie

raasden door mijn brein, maar waar te beginnen?

Aansluiting zoeken
Ik besloot te beginnen bij dat lopen over water en
zo. ‘Ik begrijp dat je moeite hebt met wonderen,’ zei
ik.‘Ja natuurlijk, want dat is toch onmogelijk! Net zo-
als het genezen van al die zieken, onbestaanbaar!’
‘Ben je wel eens verliefd, of verliefd geweest’, 
probeerde ik het gesprek over een andere boeg te
gooien. ‘Ja natuurlijk, zeker….’ ‘En waarom word je
nu specifiek op die ene verliefd en niet op die andere?
Begrijp je dan wat er allemaal gebeurt?’ ‘Nee. Maar

al die oorlogen en zo. Als er een God bestaat, dan
zouden er toch niet zoveel oorlogen moeten zijn?’
Mijn gesprekspartner, omringd door zijn maten, liet
zich niet zomaar verleiden, maar had kennelijk een
en ander op zijn hart, wat hij, nu hij de kans had,
aan mij kwijt wilde. Of …, riep ik het gewoon op door
mijn aanwezigheid onder de soldaten? Wat gebeurt
er dan tijdens zo’n kort gesprekje? (H)erkenning van
de moeite die hij heeft met bepaalde dingen. 
(H)erkenning van de vragen die leven; ook bij mij
zelf. Uiteraard weet ik van de andere betekenis, de
diepere laag in de verhalen; maar hoe breng ik dat
op zo’n moment over…? Dat maakt het best 
spannend en tegelijkertijd boeiend. 
Nu trof ik hier iemand die er blijk van gaf nog wel
iets van de Bijbel te weten. Die voor zover ik hem
kende opgevoed was in of met het christelijk geloof.
Vaak is dat in de wereld van de krijgsmacht anders of
niet het geval. Wat weer niet wil zeggen dat mensen
niet gelovig zijn. Het doet bij mij de vraag opkomen:
wat is ‘geloof’ of ‘gelovig’ eigenlijk? Wat maakt ie-
mand tot een gelovige? 

Geloofsinhoud
Wanneer ik bij geval militairen direct vraag naar waar
zij in geloven, krijg ik meestal als antwoord: ‘in 
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‘Als er een God bestaat, 

dan zouden er toch niet zoveel 

oorlogen moeten zijn?’

Veteranendag 2017 

(foto: E. van Eijsden)

‘Sunset March’, 1 februari 2020 in Nijmegen 

(foto: Melania Hadnadgy)



Koloniale tijd
De Fortkerk is de oudste kerk van Curaçao en de op
één na oudste protestantse kerk op het westelijk half-
rond. De eerste (vloot)predikant verscheen hier op
commando; in 1634 roept gouverneur van Walbeeck
de Heren Negentien op om per ommegaande ‘wape-
nen, schietvoorraad, palissaden en een voorganger
te sturen’, ‘om met leren en vermanen ons van zon-
den af te houden’. De kerk werd gaandeweg letterlijk
onderdeel van het machtscentrum op het eiland, als
hoekpunt van Fort Amsterdam. De toon was gezet.
Het land van de scheiding van kerk en staat vertoonde
in den vreemde een heel ander gezicht. Witte macht-
hebbers lieten zich graag bijstaan door Nederlands-
talige protestantse geestelijken en dreven arme
donkere Afrikanen, door hen tot rechteloze slaven
gemaakt, in de armen van Papiamentstalige katho-
lieke priesters. Het schisma van de Reformatie had
zo zijn voordelen, en sloot goed aan bij de verdeel-
en-heers-politiek in de koloniale tijd. 

4 mei
Als vlootpredikant op Curaçao heb je een verleden
waar je moeilijk trots op kunt zijn. Dat hield me bezig
toen ik hier eeuwen later aankwam. Dezelfde traditie
waarmee je je rijk waant, maakt tegelijk dat je je
schuldig voelt. Op 4 mei is er ’s ochtends een her-
denking bij het Waaigat in Willemstad. ‘De verbon-
denheid met Nederland is zelden zo sterk gevoeld als
in de jaren dat Nederland een onvrij land was’, zeg ik
in de toespraak die ik als vlootpredikant houd; ‘Ne-
derland, een land dat vrijheidsstrijd hoog in het vaan-
del heeft, maar dat evenzeer schuld draagt in het
ontnemen van de vrijheid van anderen. De doorwer-
king van slavenhandel en slavernij is tot op de dag
van vandaag voelbaar in heel het koninkrijk’. Een
paar zinnetjes in een toespraak vol doordachte woor-
den, zwaar van mooiheid. Ze vallen wel op. Cura-
çaoënaars en Nederlanders die hier wonen vinden
het goed dat er een verbinding wordt gelegd tussen
het ene en het andere leed uit het verleden. Neder-
landers die hier tijdelijk verblijven vinden het niet
goed. 4 Mei is voor onze gevallenen en dan moet je
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verkeer. Er worden veel fouten gemaakt. Dat brengt
me bij het tweede spoor. Want met alleen aandacht
voor het recht van mensen komen we er niet. Er zijn
situaties waarin we met het spreekwoordelijke ‘ge-
nade vóór recht’ verder of beter uitkomen. Door bij-
voorbeeld minder op onze strepen te blijven staan
en een meer coulantere houding aan te nemen rich-
ting de ander. En ons in liefde te richten op het ver-
bonden blijven, in plaats van ons gelijk te willen
halen. Is er dan ook plaats voor ‘barmhartigheid’?
Een vraag die dan gesteld moet worden. Want hoe
onbarm hartig kunnen mensen soms zijn, niet in het
minst voor zichzelf…
Zo mag ik de mens werkzaam in de context van 
Defensie dienen: zoekend naar wat recht is voor de
persoon en met Jezus’ ontferming bewogen. Stel ik,
werkend onder soms ook gevaarlijke omstandig -
heden tijdens missies, niet alleen mijn leven, maar
ook mijn geloof in de waagschaal. En merk ik dat ge-
loof en leven een zaak van beweging en verandering
is, bijna als lopen op water…

Slotenmars
Over dat lopen over water tenslotte nog een aardige
anekdote. Het gebeurde tijdens een slotenmars. We
liepen in kolonne achter elkaar met een tussenruimte
van een meter of tien op heuphoogte door het water.
Zelf liep ik ergens midden in de troep en we waren al
een tijdje onderweg toen de man achter mij ineens
tot zijn kin in het water zakte. Omdat het zo plotseling
ging schrok hij en schreeuwde: ‘Jezus…!’ Waar het
vandaan kwam weet ik ook niet meer, maar ik kon
niet anders dan mij omdraaien en opmerken: 
‘Nou, die had er geen last van, die liep er gewoon
overheen.’
Waarop iedereen die het hoorde in lachen uitbarstte
en we weer verder konden. 

- Wim Bos
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Spiegelbeeld 

van het geloof

‘A
lles is hier anders’, en ‘niets is hier wat

het lijkt’, zo klinkt het geregeld bij

voorlichting aan defensiepersoneel

dat in het Caribisch gebied geplaatst wordt. Je ziet ze

ondertussen denken: ‘het zal wel meevallen’. 

En merk ik dat geloof en leven een zaak

van beweging en verandering is,

bijna als lopen op water…
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Geloof in eigen kracht en kwetsbaar vertrouwen
Voor het Nederlandse kader maakt dat weinig uit. Ze
zijn al lang blij dat er een dominee, of equivalent
daarvan, rondloopt. ‘De jongens zijn hier behoorlijk
gelovig, net als iedereen op het eiland’ vertellen ze,
met een blik in de ogen dat zij hier ook niet goed
raad mee weten. Uit mijn ervaring met het Korps Ma-
riniers weet ik dat je als dominee vaak alle ruimte
krijgt. Hier in de zorg voor de aan hun toevertrouwde
Curaçaose en Arubaanse miliciens, blijk ik plotseling

emoties, ogen die zoeken en spreken. De groep smelt
samen en vult elkaar aan, tranen rollen, armen wor-
den om elkaar geslagen; het is een intense aandacht
die in het vreemde Nederlands niet bestaat. Ik zit
erbij en kijk ernaar. Het ene verhaal loopt over in het
andere. Veel van deze jongens zijn vertrouwd met
ongeluk, onrecht en diep verdriet. Daar past een taal
bij. Niet een taal die mensen buitensluit en ver-
vreemdt, maar een taal van mensen voor wie vrijheid
niet vanzelf spreekt. Een taal waarin het gevoel voort-
durend dwars door de barrières van woorden en re-
gels heen breekt. 
Mijn ideeën en problemen zien er in de Antilliaanse
wereld anders uit; Ik leg uit wat volgens mij wezenlijk
is aan een dominee, een dienaar van het woord. Ik
merk dat er oprechte aandacht is voor wat katholie-
ken en protestanten verbindt en scheidt. Of er nog
een vraag is? Jazeker. Tientallen ogen staren mij geïn-
teresseerd aan. Er is een brandende vraag: ‘Mag do-
minee ook seks hebben?’. Ze kunnen zich helemaal
vinden in mijn standpunt. Het geschil waaraan dit
verbonden is doet er voor hen totaal niet toe.

‘Dominee, wilt u met ons bidden..?’
Op een dag bezoek ik de jongens die bezig zijn aan
de laatste dag van hun opleiding op het oefenterrein
Wacawa, een uitgestrekt ruig terrein aan de noord-
kust. Ze hebben een tijdelijk bivak op een heuvel en
hebben zich verschanst achter een haag van cactussen
en ondoordringbare stekelige bosschage. Ze staan
vlak voor de eindmars die dwars over het eiland zal
gaan. ‘Dominee, wilt u met ons bidden..?’ vraagt
één. Anderen sluiten aan en even later staan we in
een kring in het bivak, hand in hand, biddend om
kracht, voor hen die er niet meer bij zijn, dankend
voor familie, voor leven, voor leiding, voor vrijheid. 
Bij het eerste bivak van een volgende groep kom ik
op zondagochtend aan. Ze zijn nog in afwachting
van het ontbijt dat te laat is. Eén van de groep heeft
een bijbel gepakt en leest voor, om hem heen zitten
jongens aandachtig te luisteren. 

- Jan Peter van Bruggen

het niet over andere dingen hebben, krijg ik te horen.
Daar zijn andere momenten voor. Welke momenten,
blijft onduidelijk.

Nederlands en Papiamentu
In de diensten in de kapel op de basis Parera en het
Landhuis Ascencion probeer ik een balans te vinden
tussen het Nederlands en Papiamentu. De levende
taal van de eilanden laat het geloof helder en krachtig

weerklinken, het Nederlands wil tijd en eeuwigheid
trotseren, liefst op geruststellende toon. Het zijn 
botsende werelden, die elkaar wel raken, maar ook
tot op het bot verschillen, en onverenigbaar lijken.
Het is een liturgisch drama in optima forma, maar
vaak werkt het. 
Bij lessen aan jongens van de Curaçaose en Arubaanse
militie probeer ik me te bewegen in hun taalwereld.
Ondanks twee succesvol afgeronde cursussen strand
ik steeds binnen de kortste keren. Ze helpen me 
vriendelijk verder maar met ieder woord voel ik me
meer een buitenstaander. Bij de taal hoort een andere
manier van denken. De Chinezen die hier super-
marktjes runnen gaan gemakkelijk mee in de taal
van het eiland, maar Nederlanders raken moeilijk los
van hun taalveld. En ikzelf ben helaas geen uitzon-
dering, ontdek ik keer op keer. 

Hier in de zorg voor de aan hun 

toevertrouwde Curaçaose en Arubaanse

miliciens, blijk ik plotseling nog een

meerwaarde te hebben: 

ik kan met ze over God praten. 

nog een meerwaarde te hebben: ik kan met ze over
God praten. Mariniers praten niet graag serieus over
geloofszaken, zeker niet in groepsverband, is mijn
ervaring. ‘Ik snap het wel’, heb ik wel eens gezegd,
‘jullie hebben al een geloof: het geloof dat je waar
ook ter wereld jezelf kunt zijn: Qua Patet Orbis’: ‘zo
wijd de wereld strekt’, de lijfspreuk van de mariniers.
Maar ik merk ook dat mariniers door de jaren heen
opener worden en over falen en onzekerheid willen
spreken. Geloof in eigen kracht wordt soms verbon-
den met kwetsbaar vertrouwen. Is het de tijd, ligt het
misschien ook aan het eiland? 

Taal van het gevoel
Bij een vertelronde op een dag van de Geestelijke Ver-
zorging in de opleiding gaat het over de belangrijkste
dag in je leven. Ik begin en geef het woord vervolgens
aan een Arubaanse jongen. Hij schakelt over in Papi-
amentu. Er volgt een rappe woordenstroom, gebaren,

Oefenterrein Wacawa, Curaçao
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Vreemde eend

P
ast een verhaal van de ambtelijk secre-

taris wel in dit jaarschrift? Als ambtelijk

secretaris van de Diensten Geestelijke

Verzorging (DGV) sta ik niet in het operationele werk-

veld. Ik loop niet ‘nuldelijns’ rond op een kazerne. 

Ik ga niet meer mee met een schip op missie. Zo nu en

dan heb ik nog wel een gesprek met een militair die

spontaan binnenloopt, maar het is niet structureel.

Van mij dus geen verhalen over wat ik zoal meemaak

in het pastorale werk als geestelijk verzorger 

bij Defensie. 

Schrijf toch maar over je werkplek, zo was het verzoek.

Zodat de lezers van het jaarschrift weten dat ook dit

één van de functies is die je als geestelijk verzorger

kunt bekleden.
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werk bemoeien. De hoofden van dienst gaan als
ambtsdragers over de inhoud. En hoewel ik ambts-
drager ben (en dus van de inhoud) vervul ik de rol van
een ambtenaar namens de minister en dien mij dus
verre te houden van de inhoud. Volgt u het nog?

Opleiding nieuwe geestelijk verzorgers
Nu is de werkelijkheid niet altijd zo zwart-wit zoals
hierboven geschetst en bestaat er binnen de Diensten
Geestelijke Verzorging een goede samenwerking tus-
sen kerk en overheid. Een voorbeeld hierbij is de op-
leiding die ik mag organiseren voor alle geestelijk
verzorgers die bij Defensie komen werken. Voor deze
nieuwe collega’s organiseer ik vier keer een cursusweek
waarin zoveel mogelijk aspecten van ons werk aan bod
komen. Zo gezien verzorgt de overheid dus scholing
voor geestelijken. Heel principieel geredeneerd zou
dit niet kunnen. Toch doen we het! Voor de invulling
van de opleiding overleg ik met de predikant-secretaris
Ids Smedema en zijn collega’s van de andere denomi-
naties. Een nauwe samenwerking tussen kerk en staat!
Een enkele keer fluistert goede collega Ids Smedema
mij in het oor ‘Gert, je begeeft je teveel op het terrein
van de inhoud’. Ik blijf tenslotte dominee...

Westerschelde
Het beeld dat wel gebruikt wordt om deze situatie te
duiden is die van de rivier de Westerschelde die tussen
Nederland en België stroomt. Zaken die aan de 
Nederlandse zijde spelen worden op z’n Nederlands
opgelost, Belgische zaken op z’n Belgisch. Maar het
water tussen Nederland en België trekt zich daar niets
van aan en golft en klotst vrijelijk heen en weer. Lees
nu voor Nederland ‘kerk’ en voor België ‘staat’. Er is
sprake van scheiding, maar door het water is er tege-
lijkertijd heel veel verbinding. En ergens op dat water 

laveer ik met de directeur als ambtelijk secretaris in
een bootje en vervul zo namens de overheid taken die
ten dienste staan van goede geestelijke verzorging voor
het personeel van Defensie. 

Vele facetten van het werk
Vanwege dat laatste vervul ik met veel motivatie de
functie van ambtelijk secretaris. Ik geloof in de zin
en de betekenis van geestelijke verzorging voor het 
defensiepersoneel. Ik vind het een groot goed dat
geestelijk verzorgers op kazernes en velden rondlo-
pen en meegaan op uitzending om militairen bij te
staan als de diepere vragen van het leven boven
komen, of om die vragen aan de orde te stellen. In
mijn huidige functie heb ik een positie om bij te dra-
gen aan goede geestelijke verzorging. Zoals in de
hierboven genoemde cursusweken die ik mag orga-
niseren. Daarin passeren de vele facetten van het
werk van de geestelijk verzorger bij Defensie de
revue. Het gaat dan over het eigene van lessen mo-
rele vorming en levensbeschouwing die door geeste-
lijk verzorgers worden gegeven. Het gaat over het
ambtsgeheim. Hoe ga je daar mee om in een hiërar-
chische organisatie en met een commandant die het
liefst alles weet? Het gaat over de betekenis van pre-
sentiepastoraat. Maar ook over de positie van de
geestelijk verzorger in het humanitair oorlogsrecht.
Enzovoort.
De ervaringen die ik heb opgedaan als uitvoerend gees-
telijk verzorger en de vijf jaar dat ik hoofd was van de
geestelijk verzorgers bij de marine, wil ik graag inzetten
voor de Diensten Geestelijke Verzorging en voor de
geestelijk verzorgers die daarin werken. 

- Gert van der Ende

Snijvlak van kerk en staat
De ambtelijk secretaris is een vreemde eend in de bijt.
Ik ben ambtsdrager, dominee, gezonden namens de
PKN, maar toegevoegd aan een ambtenaar (lees: di-
recteur) die namens de minister van Defensie de Dien-
sten Geestelijke Verzorging op ambtenaarlijk gebied
aanstuurt. In mijn functie ondersteun ik de directeur
in al zijn taken. Ik verkeer zo op het snijvlak van kerk
en staat. In Nederland kennen we de scheiding van
kerk en staat. De overheid bemoeit zich inhoudelijk
niet met de kerk en de kerk niet met de overheid. Maar
bij Defensie werken kerk en overheid heel nauw sa-
men. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de rol die
de directeur vervult als onafhankelijk voorzitter van
het college van Hoofden van Dienst. Het ‘vreemde’
aan mijn positie als ambtelijk secretaris is dat ik na-
mens de kerk gezonden ben om als geestelijk verzorger
te werken bij de krijgsmacht maar in de functie van
ambtelijk secretaris sta ik aan de kant van de overheid.
Om deze rol te kunnen vervullen heb ik een paar
‘domineesveren’ moeten afschudden... 
Soms schuurt dat. Om een voorbeeld te geven: 
als ambtelijk secretaris ben ik de spin in het web van
de DGV-organisatie. Ik ben bij ongeveer alle overleggen
betrokken, maar mag mij niet met de inhoud van het

Het ‘vreemde’ aan mijn positie als ambtelijk secretaris is dat ik namens de kerk 

gezonden ben om als geestelijk verzorger te werken bij de krijgsmacht maar in de

functie van ambtelijk secretaris sta ik aan de kant van de overheid. 
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ben. De rest heeft
niets met geloof. En
vaak ook niets tegen
geloof. Er is gewoon
geen kennis, geen
informatie. Vaak is

men wel nieuwsgierig en staat men
open. Niet om zich te binden, niet om iets voor waar
aan te nemen, maar wel om de eigen verbeelding de
vrije loop te laten: hoe zou het zijn als er een leven na
de dood is? Als er een God is? Als er meer tussen hemel
en aarde is?

Kippenvel
Ook bij de bezinningsdiensten aan boord waren altijd
maar twee of drie deelnemers bekend met het christe-
lijke geloof. Er kwamen altijd meer bezoekers – vanwege
het uurtje rust,  even je gedachten verzetten en je laten
inspireren door de mijmeringen van de geestelijk ver-
zorger, in mijn geval de dominee.
Het verbaasde me elke keer weer hoeveel diepgang er
was tijdens de gesprekken. Of het nu in de bezinnings-
diensten was, of in de wandelgangen. Ik genoot van de
filosofische diepgang die er soms in zat, van de levens-
wijsheid die de jonge mensen aan de dag legden en van
de oprechtheid van hun gedachten en zoektocht.
En op die momenten kreeg ik hetzelfde kippenvel als
toen ik zelf ook zo jong was. Dat kippenvel heeft te
maken met het naderen van en cirkelen rond het god-
delijke geheim. Als God dichtbij is, voel je de kracht
van zijn - of haar - geheim…
Hoe langer ik erover nadenk, des te meer het mij helder
wordt dat geloof voor mij vooral te maken heeft met
een oprechte zoektocht, met eerlijkheid en met open-
heid. De zoekende ziel voelt haarfijn de weg aan die
naar het goddelijke geheim leidt.

Niet-weten kan juist een groot voordeel zijn 
Het gebrek aan informatie bij de mensen van vandaag
de dag wordt soms gezien als iets negatiefs. Men weet
niets meer over het geloof. Men weet niet eens meer
waar Kerst over gaat, laat staan Pasen. Mijn persoon-
lijke ervaring uit mijn jonge jaren én mijn ervaring als

geestelijk verzorger bij Defensie is dat het niet-weten
juist een groot voordeel kan zijn. Blanco ergens in
staan kan juist het voordeel hebben van niet 
opgezadeld zijn met een oude last, met oude overtui-
gingen, conflicten en met oude pijn.
Ik voel wel de verantwoordelijkheid die het met zich
meebrengt als ik vanuit mijn eigen overtuiging en van-
uit mijn eigen geloof met mensen spreek. Het vraagt
om fijngevoeligheid en het vermogen om te verwoor-
den waar het geloven om gaat, zonder onbegrijpelijke
woorden en formuleringen te gebruiken. Maar dat
maakt het gesprek juist ook echt en bijzonder.

Gods boodschapper
Als nieuwkomer in de wereld van godsdienst en kerk
voelde ik me vaak gereduceerd tot een object. 
De kerk, de medegelovigen, ze leken allemaal de 
behoefte te hebben om mij van alles bij te brengen,
uit te leggen en om mij te vormen en te kneden. 
Ik was toen nog te jong om het zo te kunnen formule-
ren maar gaandeweg kwam ik er steeds duidelijker
achter: ik werd gezien als iemand die nog niet goed
genoeg was, als iemand met gebreken die gefikst
moest worden. Niet als iemand die ook talenten en
kwaliteiten had om te delen.
Het is mijn vurige wens dat de mensen die vandaag de
dag op hun levensweg het christendom tegenkomen,
gezien en verwelkomd worden als waardevolle mensen
die veel te bieden hebben: levenservaring, wijsheid,
diepe gedachten en goede ideeën. Maar vooral ook
als unieke zielen die wij als Gods boodschapper mogen
verwelkomen.

- Hannah Nováková

Bevrijding

A
ls kind groeide ik op in een atheïstisch

land, voormalig Tsjecho-Slowakije. 

Tot mijn vijftiende jaar dacht ik oprecht

dat God, kerk en geloof bij de middeleeuwen hoorden.

Geschiedenis, een ver verleden, al lang overwonnen.

Op mijn achttiende jaar heb ik mijn nieuw ontdekte

christelijke geloof bezegeld met de doop.

van Jezus die alles achterlieten om hem te volgen. De
vrijheid die Jezus bracht was het zonder twijfel waard.
Geloof en kerk zijn nauw met elkaar verbonden. Het
was voor mij dan ook verrassend en teleurstellend
toen ik ontdekte dat de kerken, zowel in Tsjechië als
in Nederland, niet bleken samen te vallen met de be-
vrijdende kracht van het evangelie die mij zo heeft ge-
grepen. In de Tsjechische kerken heerste voor, maar
ook na de politieke omwenteling een sfeer van angst,
haat en jaloezie. Dat waren voor mij ook redenen
waarom ik Tsjechië in 1998 verliet en naar Nederland
kwam.

Angst voor God
Als nieuwkomer en vers gemeentepredikant in 
Nederland kwam ik tot mijn verbijstering angst voor
God tegen. Het duurde even voor ik dit door had. 
Mensen begrepen niet hoe ik over God als een 
be vrijdende kracht kon spreken. Geloof en bevrijding?
Opvallend vaak was dat niet de combinatie die men
verwachtte. Geloof werd velen bijgebracht als een dis-
ciplinerende maatregel. Met een God die alles zag.
God als strenge rechter. God die met de hemel beloont
en met de hel bestraft. En volgens wie maar weinigen
in de hemel toegelaten zullen worden. 
Verzet, weerstand en woede. Twijfel en benauwdheid.
Angst en depressie, maar ook ongezonde overgave. 
Ik kwam het tegen bij veel van mijn gemeenteleden.
‘Geloof als verkrachting van het gezonde verstand.’
Woorden van mijn levenspartner, die zelf ook zo’n 
benauwende, christelijke opvoeding heeft meege-
maakt. Een kinderachtig geloof, geen vragen durven
stellen, twijfels onderdrukken en leerstelligheden voor
waar aannemen. Het is en blijft voor mij een verbijs-
terende manier van geloven…

Nieuwsgierig
Tijdens mijn lange vaarperiodes bij de marine in de
afgelopen jaren, en ook op het Vormingscentrum
Beukbergen waar ik nu ben geplaatst, is het bij uit-
zondering dat iemand zegt in God te geloven. Een en-
kele moslim, een enkele katholiek of protestant.
Hoogstens een op de tien zegt iets met geloof te heb-

Aan boord Zr. Ms. De Ruijter

Het is mijn vurige wens dat de mensen

die vandaag de dag op hun levensweg

het christendom tegenkomen, gezien en

verwelkomd worden als waardevolle

mensen die veel te bieden hebben...

Ontmaskering van de maatschappelijke orde
Mijn geloof had, in die tijd en nog altijd, alles te maken
met bevrijding. God stond garant voor een dimensie
waar de alom heersende maatschappelijke benauwd-
heid en het geweld geen grip op hadden. Ik voelde
me bevrijd van angst. Vele woorden van Jezus klonken 
uiterst actueel in mijn oren. De maatschappelijke orde
van mijn tijd werd door de goede boodschap ontmas-
kerd als een benauwende, mani pulerende en totali-
taire ideologie. Ik voelde me verwant met de leerlingen
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De vraag van die leerling-militair gaat voor mijn gevoel
over iets anders. Het is geen controle-vraag, maar mis-
schien een vraag uit nieuwsgierigheid. Zo van: wat
zou zo’n dominee nou eigenlijk geloven? Gelooft hij
echt in al die wonderlijke dingen die gelovigen gelo-
ven? En wellicht zit er wel een heel diep laagje onder
deze vraag, gaat het om een vraag die die leerling
zichzelf stelt: wat kun je eigenlijk nog geloven?

Nog een lastige vraag
Onlangs vroeg namelijk een wat oudere militair, die
al meer dan dertig jaar bij Defensie werkt, mij iets
vergelijkbaars:

‘Ben jij gelovig, dominee? Of mag ik Wim zeggen?’
‘Ja dat mag je. Graag zelfs. Maar wat bedoel je met: 
ben je gelovig?’
‘Nou, precies zoals ik het zeg.
Of misschien moet ik zeggen: geloof je nog? 
Ik heb het slechte van de mens gezien. Ik heb zelf mensen 

gedood. Ik vraag me sterk af waar God is dat dit alles kon 
gebeuren. En als ‘ie al bestaat, wat die er dan van vindt.’

Al eerder heb ik met deze militair uitgebreid gespro-
ken over zijn militaire ervaringen en over wat hij
heeft meegemaakt. Mensen die ervaringen oplopen
tijdens hun werk zoals die van hem hebben geen
doorsnee beroep. Natuurlijk zal het niet voor alle mi-
litairen gelden, misschien zelfs niet voor veel, maar
mensen zoals deze militair hebben veel meegemaakt.
Dat kan een mens beschadigen. Of tekenen voor het
leven. 
Het bijzondere van de reactie vond ik ook dat hij zich-
zelf er bij betrekt. Hij betrekt niet alleen die dingen
die hij gezien heeft, maar ook wat hij zelf gedaan
heeft. En God, ‘wat die er van vindt’. 
Over de reactie van deze militair valt wellicht nog
veel te zeggen. Er liggen hier wellicht aanknopings-
punten om het te hebben over ‘morele verwonding’.
Over schuld en schaamte. Maar die reactie voelt ook
als een oproep naar mij: wat geloof ik eigenlijk? 

Hoop
Bent u gelovig dominee? Dat is de vraag. 
Ongeveer een paar dagen nadat ik dit van de leerling
en de militair voor m’n kiezen kreeg, las ik in een
boek een citaat dat me op het spoor van een ant-
woord zet:  

‘Als we over God nadenken, balanceren we als een koorddanser
op een heel dun koord, met links en rechts van ons de afgrond:
‘Wat je kunt ontkennen, is geen God’ en: ‘Als je iets kunt be-
grijpen, is het geen God’. Op deze smalle streep, als op het
scherpst van de snede, kan alleen het geloof lopen, ondersteund
door de hoop en de liefde, alleen een geloof dat gedragen wordt
door genade.’ 1

Ik geloof het wel, denk ik. Maar het is als dansen op
een koord, dat wel.

- Wim van Domselaar

1 Tomáš Halík, Niet zonder hoop, Utrecht 2019

Koorddansen

V
raag… ‘Bent u eigenlijk gelovig?’

‘Dûh, ik ben een dominee hè.’

‘O ja, natuurlijk.’

Meer groepsgesprekken dan lessen
Een fragment uit een gesprek met een leerling tijdens
een les Geestelijke Verzorging. Op de KMS - de Ko-
ninklijke Militaire School – in Ermelo geef ik geregeld
lessen aan leerlingen. Eigenlijk zijn het meer groeps-
gesprekken dan lessen. Over hoe het gaat met hun
opleiding en waar ze tegen aan lopen. Over groeps-
processen, over teleurstellingen en successen die ze
samen doormaken. 
Soms gaat het in zo’n groepsgesprek over geloof. Er
is wel eens een enkele leerling bij die niet alleen ge-
looft, maar ook nog eens naar de kerk gaat. Vooral
dat laatste is in mijn waarneming zeldzaam aan het
worden. Niet alleen onder leerlingen, maar ook onder
andere militairen kom ik maar zelden mensen tegen
die naar de kerk gaan. Wel spreek ik geregeld mensen
die geloven, maar die geloven dan niet precies zoals
je van kerkgangers wellicht zou verwachten. Sommi-
gen zijn ooit in hun kinderjaren naar de kerk gegaan,
een enkeling is gedoopt, maar nu komen ze al jaren
niet meer in de kerk. 

Gelooft de dominee het wel?
Maar hoe zit het eigenlijk met de dominee zelf? Bent
u gelovig, dominee? Eigenlijk is dat toch wel een boei-
ende vraag die zo’n leerling-militair aan me stelt. Toen
ik nog in de kerk werkte - als gemeentepredikant -
werd die vraag me wel eens anders gesteld: 
‘U gelooft dat toch nog wel, dominee?’ Het ging dan
vaak over geloofsinhoudelijke dingen, over wat er in
de Bijbel staat en soms over cruciale onderwerpen als
verzoening. Het was toen voor mijn gevoel voor men-
sen belangrijk dat ik vooral hun geloof zou onder-
strepen. Als een soort rots in de branding van een
wereld waarin de twijfel de kerk en vooral ook hun
huis en gedachten binnensloop. Ik snap dat wel, want
als de dominee het niet meer gelooft, wat moet je
dan? Maar het benauwde me ook. Want ja, ook ik had
zo hier en daar wel eens ergens twijfels bij en je wilt
toch een dominee zijn voor iedereen in de 
gemeente. Een conflict is zo maar geboren. Dus dan
probeerde ik daar een beetje tussendoor te laveren
zonder mijzelf te verloochenen of anderen te kwetsen. 

De vraag van die leerling-militair gaat

voor mijn gevoel over iets anders. Het is

geen controle-vraag, maar misschien een

vraag uit nieuwsgierigheid. Zo van: wat

zou zo’n dominee nou eigenlijk geloven?
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Ik voel echter altijd dat er ook nog een tweede reden
is om het zo te doen. Een binnenkant-reden. Dat is
omdat we vanuit de kerk nou eenmaal verstand heb-
ben van de ziel en van de vragen die op de bodem
daarvan kunnen spoken. We hebben ervoor geleerd.
Nog belangrijker is: we leven er mee, we leven erin,
we weten – als ambtsdrager – van de nood en de
hoop van mensen, van hun vreugde en twijfel. Dat
heeft alles te maken met je eigen geloof. En van wat
in je eigen ziel kan omgaan.
Geloof is heel persoonlijk. Ik kan dat niet voor ande-
ren invullen. Ook wij geestelijk verzorgers / krijgs-
machtpredikanten geloven ieder op onze eigen
manier. Dat we onze opdracht van zoveel verschil-
lende kerken krijgen met hun eigen tradities en over-
tuigingen, maakt het soms niet gemakkelijk.
Begrijpen we elkaar altijd in wat ‘geloven’ voor ons
betekent en hoe we daarmee in het werk en in het
leven staan? Soms niet. Op zijn hoogst kunnen we
elkaar erop bevragen, in – als het kan – ontwape-
nende nieuwsgierigheid. Ik vind het als predikant-
secretaris een voorrecht om te mogen nadenken over
de manier waarop we dat gesprek met elkaar zouden
kunnen voeren.

Om de kostbare en kwetsbare mens
In ons eigen mission-statement staat dat we geloven
dat mensen kostbaar en kwetsbaar zijn. Dat zijn geen
loze woorden. Ik verbind ze als gelovige met het ge-
loof in de menslievendheid van God, die onze kwets-
baarheid kent en voor wie ieder mens telt, ongeacht
prestaties, ongeacht wat iemand gedaan of gelaten
heeft, maar ook ongeacht geaardheid. In de soms

harde wereld van de krijgsmacht zijn dat goedbe-
schouwd revolutionaire woorden. Ze dwingen je de
mens achter de militair te blijven zien. Ze roepen op
om te blijven verkennen waar dat mens-zijn – bij
alles wat militairen meemaken – onder druk staat,
maar misschien ook mooier en rijker kan worden.
Of ook hoe die mens heel kan blijven, bewaard en
beschermd. Dat zijn oude en gelovige woorden. Maar
ik vind ze nog lang niet stoffig. Zolang de boodschap
van de menslievendheid van God actueel is, is gees-
telijke verzorging in het leger door onder andere 
predikanten eveneens van deze tijd.  Al is het dan
óók een vak, een prachtig vak zelfs: het heeft bezield
onderhoud en bezielde inspiratie nodig. Elke dag
weer. Daar ligt voor mij de waarde van het ambt. En
daarom kan het volgens mij geen ‘algemeen’ vak zijn. 

- Ids Smedema, predikant-secretaris

Een vak met

bezieling

H
et overkomt me nogal eens dat iemand

van buiten Defensie aan me vraagt:

geestelijke verzorging, is dat nog van

deze tijd? Zoveel mensen geloven niet meer, toch? Dat

zal onder militairen dan toch niet anders zijn? Hoezo

lopen er dan nog steeds dominees en (rooms-katho-

lieke) aalmoezeniers in het leger rond, samen met

geestelijk verzorgers van andere geloofsrichtingen?

Of beter: van andere levensbeschouwelijke richtingen

waaronder ook het humanisme? Ze zeggen dan: moet

je van geestelijke verzorging in deze tijd niet een ‘al-

gemeen’ vak maken? Dan bereik je misschien nog

meer mensen ook…

Tot op de bodem van de ziel
Wie dat vraagt heeft wel een beetje een punt. Gees-
telijke Verzorging in het leger had ooit alles te maken
met het feit dat dienstplichtige militairen, maar ook
het beroepspersoneel op uitzending, niet naar hun
eigen kerk konden. Dus moest de kerk het leger in.
Dienstplichtigen hebben we niet meer. Op uitzending
gaan we nog steeds wel. Maar je kunt niet ontkennen
dat steeds minder mensen een kerkelijke binding
hebben.
Er is echter altijd een tweede reden geweest voor gees-
telijke verzorging in de krijgsmacht, die trouwens
ook geldt voor geestelijke verzorging in de gevangenis
of bij de politie. De overheid heeft een verantwoor-
delijkheid om te zorgen voor mensen die in ingewik-
kelde omstandigheden lastige dingen meemaken.
Juist ook lastig voor de geest, of zoals we liever zeg-
gen: voor de ziel. Daar waar het schuurt, daar waar je
tot op de bodem van je ziel bevraagd wordt, en de
antwoorden niet gemakkelijk komen. De langzame
vragen van het bestaan. Daar waar het om zingeving
gaat: wat betekenen de dingen die ik meemaak, die
ik doe, die ik laat of die ik onderga?

De betekenis van je eigen geloof
Er is naast alle ontkerkelijking in de samenleving een
hernieuwd besef dat dit alles om kwalitatief goede
begeleiding vraagt. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe
geestelijke verzorging die nu voor mensen in de thuis-
situatie wordt ingericht. Via bepaalde loketten kan
iedereen die dat wil gesprekken aanvragen bij gees-
telijk verzorgers, die zich door de overheid laten 
financieren. Bij Defensie kennen we dat dus al heel
lang. De overheid zorgt ervoor. Van oudsher laat die-
zelfde overheid de uitvoering daarvan bij Defensie
over aan klassieke levensbeschouwelijke instanties,
zoals de kerken. Dat is zo gek nog niet. Er is een for-
mele reden voor: vanwege de scheiding van kerk en
staat moet de overheid inhoudelijk neutraal blijven.
Ze moet de inhoud aan ‘de kerk’, aan de levensbe-
schouwelijke stromingen, inclusief het humanisme,
overlaten.

De overheid heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen 

die in ingewikkelde omstandigheden lastige dingen meemaken. 

Juist ook lastig voor de geest, of zoals we liever zeggen: voor de ziel. 
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sfeer en harmonie. Tevens werd een gesprek gevoerd
met de door de minister van Defensie aangestelde
verkenner, de heer T.J.F.M. Bovens, die opdracht heeft
gekregen onderzoek te doen naar een mogelijke aan-
passing van het besturingsmodel van geestelijke ver-
zorging bij Defensie. 
Het CIO-M is zelf geen zendende instantie. Predikan-
ten worden gezonden door hun eigen kerken en 
aangesteld door Defensie. Het CIO-M is wel betrokken
bij het selectieproces, onder andere door het vast -
stellen van de sollicitatieprocedure en doordat 
CIO-M-leden deel uitmaken van de respectieve 
sollicitatiecommissies.

Vergaderingen CIO-M
Het CIO-M kwam in 2019 vijf maal in vergadering bij-
een. Daarnaast vond een bijeenkomst plaats van het
CIO-M met de PGV-ers. Tijdens de reguliere vergade-
ringen deed de Hoofdkrijgsmachtpredikant (HKP) on-
der andere verslag van diverse aangelegenheden die
binnen de DGV aan de orde waren en/of vroeg advies
hoe in specifieke situaties te handelen. 
Onderwerpen van gesprek waren onder andere:
•        Mogelijke impact van de zogeheten Nashville-
          verklaring op de PGV;
•        De wens om een onafhankelijke vertrouwenspersoon 
          aan te stellen voor de PGV;
•        Voorbereiding voor het uitbrengen van een intern 
          magazine PGV/CIO-M.
•        Vacatures krijgsmachtpredikant en uitbreiding DGV

In 2019 is binnen de PGV één vacature ontstaan en in
de loop van 2020 ontstaan er naar verwachting nog
zes. De werving daarvoor is eind 2019 gestart. 
Het CIO-M heeft goede hoop dat ook in 2020 uit de
volle breedte van de aangesloten kerken geschikte
kandidaten gevonden zullen worden. 
De verwachting dat in 2019 al een kleine uitbreiding
van de DGV zou plaats vinden, omdat de krijgsmacht
zal uitbreiden qua aantal eenheden, ging nog niet in
vervulling. Deze uitbreiding zal in 2020 tot en met
2022 zijn beslag krijgen. In 2015 is namelijk met 
Defensie overeengekomen dat de omvang van de DGV
met die van de krijgsmacht ‘meebeweegt’. Omdat 
Defensie het voornemen heeft om voor het eerst sinds
jaren weer in omvang en aantallen eenheden te
groeien zal de functionele omvang van de PGV op
grond hiervan in 2020 met één worden vergroot. DGV-
breed komen er uiteindelijk vijf fte’s bij. Daarnaast
zal naar verwachting in 2020 ook de Boeddhistische
Geestelijke Verzorging haar intrede doen binnen de
krijgsmacht met twee fte’s.

Betrokkenheid CIO-M bij de PGV
De verschillende kerken die in het CIO-M vertegen-
woordigd zijn, hebben vrijwel alle op gezette tijden
contact met hun ‘eigen’ krijgsmachtpredikanten.
Het CIO-M organiseerde in 2019 met de PGV een 
gezamenlijke tweedaagse conferentie, die goed werd
bezocht en duidelijk in een behoefte voorzag.

Chris van den Berg, secretaris CIO-M

Het CIO-M
Het CIO-M is het samenwerkingsorgaan van verschei-
dene protestantse kerken en de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland inzake militaire aangelegenheden. Het
CIO-M is een commissie van het Contact in Overheids-
zaken (CIO) en heeft als opdracht op te treden als 
onverdeeld intermediair tussen kerken en overheid
voor alle zaken de Protestantse Geestelijke Verzorging
(PGV) betreffende (zie ook www.cioweb.nl). Het CIO-
M treedt op als gesprekspartner voor de overheid, 
in casu het ministerie van Defensie. Het CIO-M advi-

seert met name over de manier waarop Defensie 
organisatorisch en personeeltechnisch inhoud geeft
aan de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV). 
Het CIO-M overlegt daar waar mogelijk en zinvol met
andere kerkelijke en levensbeschouwelijke instanties,
van Rooms-Katholieke, Joodse, Humanistische, 
Hindoe- en Islamitische huize, waar het gaat over
geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. In 2019
vond dit overleg van de Gezamenlijke Zendende 
Instanties (GZI) twee maal plaats, in bijzonder goede

Samenstelling CIO-M per ultimo 2019

Ds. J. den Boer Hersteld Hervormde Kerk
M.J.M. van den Brink Nederlands Gereformeerde Kerken
Mr. R. de Groot Remonstrantse Broederschap
Ir. ing. B. Hop Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Ds. D. Huurman Protestantse Kerk in Nederland
J. de Kleyn ABC Gemeenten
A.J. van Limbeek Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
A. Mons Unie van Baptistengemeenten in Nederland
H. Morsink Onafhankelijk voorzitter
Ds. D. Pranger Protestantse Kerk in Nederland
Drs. J.P. van der Steen Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Ing. bc. H. Stokking Protestantse Kerk in Nederland & Bond van

Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Ing. A. Vietje Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Mr. drs. H.C.F. van den Berg Ambtelijk secretaris

www.cioweb.nl
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Koninklijke Marechaussee 
G.B.H. Brunsveld                                                PKN Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
A.F. de Oude                                                         PKN Camp New Amsterdam, Soesterberg 
C. Sloots                                                                 PKN Schiphol
A.W. Lubbinge                                                     PKN Regio Zuid

Vormingswerk
H.D. Huiting                                                         UvB Beukbergen, Huis ter Heide
J. Knoop                                                                 PKN Beukbergen, Huis ter Heide
H. Nováková                                                         PKN Beukbergen, Huis ter Heide
W. van Wakeren                                                  REM Beukbergen, Huis ter Heide

Veteranenwerk
J.T. Schneider                                                       PKN Veteraneninstituut, Doorn
J.C. Sent                                                                  PKN Veteraneninstituut, Doorn

In 2019 / begin  2020  bij uitzendingen betrokken predikanten 
W. van Domselaar                                               Irak
H.A. Hoorn                                                            Irak
T. Oosterhuis                                                        aan boord Zr. Ms. Evertsen
C. Sloots                                                                 Litouwen
J. Vogel                                                                    Mali
G.P.R. Pennekamp                                             Afghanistan
J.P. Kromhout van der Meer                           Irak

Afscheid van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging namen   
A.H. van der Velden                                           GKV
P. van der Waal                                                     PKN

Betekenis van de afkortingen
CGK                                                                        Christelijke Gereformeerde Kerken
GKV                                                                         Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
NGK                                                                        Nederlands Gereformeerde Kerken 
OKK                                                                        Oud-Katholieke Kerk van Nederland
PKN                                                                        Protestantse Kerk in Nederland
UvB                                                                         Unie van Baptistengemeenten in Nederland 
REM Remonstrantse Broederschap
VPE Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

K.H. Ubels                                                             PKN Hoofdkrijgsmachtpredikant, Den Haag
I.J. Smedema                                                       PKN Predikant-secretaris PGV, Den Haag
G.J. van der Ende                                                 PKN Ambtelijk secretaris DGV, Den Haag       
J.W. Veltkamp                                                       GKV

Koninklijke Luchtmacht
W. Bos                                                                      PKN Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, ‘t Harde
M.J. Boersma                                                       PKN Generaal-majoor Kootkazerne, Stroe
D. van den Bosch-Heij                                      PKN Johan Willem Frisokazerne, Assen
I.P.C. Brouwer                                                      UvB Buitenland plaatsingen                                 
J.D. de Bruin                                                         VPE Oranjekazerne, Schaarsbergen
W. van Domselaar                                               PKN Generaal Spoorkazerne, Ermelo
G. van Driesten                                                    PKN Bernhardkazerne, Amersfoort
P. van Duijvenboden                                         PKN Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
H.A. Hoorn                                                            PKN Generaal Spoorkazerne, Ermelo
H.C. Knegt-de Boer                                            PKN Johan Willem Frisokazerne, Assen
A.P. van der Meulen                                          PKN Oranjekazerne, Schaarsbergen
C.I. Meeuwenoord-Karsten                            PKN Korporaal Van Oudheusdenkazerne, Hilversum
T. de Ridder                                                           PKN Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne,Oirschot
C.J. Rodenburg                                                    PKN Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, ’t Harde
J. Vogel                                                                    PKN Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, ’t Harde 

Koninklijke Luchtmacht
M.P.D. Barth                                                         PKN Vliegbasis Woensdrecht
J.P. Kromhout van der Meer                           PKN Vliegbasis Eindhoven
W.J. van Sintmaartensdijk                               PKN Vliegbasis Volkel 
K. Smouter                                                            NGK Vliegbasis Gilze-Rijen
A.H. Zweers                                                           PKN Hoofd GV KLU, Breda

Koninklijke Marine
J.P. van Bruggen                                                  GKV Marinebasis Parera, Curaçao
J.S. Dijkhuizen                                                     PKN Onderzeedienst, Den Helder
H. van Eeken                                                         CGK  Operationele School, Den Helder
F.R. Omvlee                                                           PKN Hoofd GV KM, Den Helder
T. Oosterhuis                                                        GKV Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder
G.P.R. Pennekamp                                             PKN Van Braam-Houckgeestkazerne, Doorn
D.A.J. Scholtens                                                  PKN Marinekazerne Fort Erfprins, Den Helder
J.C. Trouwborst                                                    PKN Korporaal Van Oudheusdenkazerne, Hilversum
J. Wójcik                                                                 OKK Van Ghentkazerne, Rotterdam
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