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Colofon Jaarschrift 2021
Het Jaarschrift 2021 van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging
is een uitgave van het Bureau Hoofdkrijgsmachtpredikant.
Frederikkazerne
Gebouw 101
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag
Postadres: Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Telefoon: 088-9530025
E-mail:
Website: www.dgv.nl/protestants

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

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

en velden, tijdens vaarperioden of oefeningen en tijdens uitzendingen.

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

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

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

Ontwerp
Valentin Ocheda
Foto omslag
Hester van Trommel
Druk
REPRO Den Haag
Disclaimer
Enkele foto’s in deze uitgave zijn genomen vóór de COVID-19-uitbraak.
Daardoor kan er een vertekend beeld optreden alsof COVID-19-regels niet zijn nageleefd.

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

Een stem van hoop!

‘H

oop geeft vleugels, hoop geeft

kracht. Een nieuwe morgen na

Toen we dit jaarschrift gingen

een veel te lange nacht’. Dit zong

voorbereiden in het voorjaar van 2020
zeiden we als redactie tegen elkaar

Maarten Peters op de jaarlijks herdenking van
gesneuvelden en overledenen in actieve dienst van de
Koninklijke Landmacht afgelopen december. Diverse
malen was de bijeenkomst uitgesteld vanuit de wens
dat de nabestaanden erbij zouden kunnen zijn.
Uiteindelijk was dit niet mogelijk en werd het een
filmopname. Een gewoonlijk overvolle zaal met
nabestaanden was nu leeg. Voor vele dominees en
werkers in de kerk een herkenbaar beeld. Op afstand
zoeken we naar verbinding en naar wat nog wel
mogelijk is.

Toen we dit jaarschrift gingen voorbereiden in het
voorjaar van 2020, zeiden we als redactie tegen elkaar
dat het geen ‘coronajaarschrift’ moest worden. Toen
wisten we nog niet dat COVID-19 zo hardnekkig en
langdurig de wereld zou gaan beheersen. We kunnen
er ook bij Defensie niet omheen. Gezien de noodzakelijkheid van de werkzaamheden van Defensie
gingen er geleidelijk aan steeds meer processen door,
maar veelal in aangepaste vorm. In dit jaarschrift zult
u daarover kunnen lezen. U zult lezen over hoop en
wanhoop, missies en ons werk in Nederland en
wereldwijd. Stuk voor stuk zijn het persoonlijke
inkijkjes in het werk van dominees bij Defensie.
Daarnaast zult u in dit jaarschrift ook inspirerende
quotes over hoop vinden, aangeleverd door diverse
collega’s. De ene keer afkomstig uit een liedje of
een gedicht, dan wel van een bekend persoon of van
eigen hand.

dat het geen ‘coronajaarschrift’
moest worden.

Ons werk doen wij als krijgsmachtpredikanten
gelukkig niet alleen. De Diensten Geestelijke Verzorging bestaan uit 139 geestelijk verzorgers van zeven
verschillende denominaties. Wij staan samen voor
veelkleurigheid en diversiteit, met als doel: geestelijke zorg bieden aan militairen, overige defensiemedewerkers, veteranen en hun familie.
Alleen al onze aanwezigheid kan een andere stem
vertegenwoordigen: een stem van hoop!
Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie jaarschrift
Charissa Meeuwenoord-Karsten
Stefan Dijkhuizen

8

Terug naar
inhouds opgave

‘H

9

oop’ is het thema van dit jaar-

schrift van de Protestantse

Diensten Geestelijke Verzorging

Geestelijke Verzorging (PGV) bij

de krijgsmacht. Het thema hangt direct samen met
een kernwaarde van de PGV, namelijk ‘de hoop op
duurzame vrede en recht’. Ik moet hierbij denken aan
de diverse keren dat ik in het najaar van 2020 nieuwe

Hoopvol
onderweg

collega’s heb mogen inzegenen en daaraan vooraf-

Verbintenisdienst
Tanno Verboom

gaande zei: ‘Zo zijn we samen onderweg in de
verwarrende voorlopigheid van het leven hier
en nu, aangetrokken door het beloofde Rijk van
vrede en waarachtigheid, waar gerechtigheid
zal wonen en God zal zijn: alles in allen’.
Na het uitspreken van de zegen en het overhandigen
van een dienstbijbel en de PGV-stola (overigens geheel
‘coronaproof’!) heette ik de nieuwe collega welkom
in onze dienst en zei ik ook telkens dat alleen al de
aanwezigheid van een predikant in de krijgsmacht
een teken van hoop is. Want juist als krijgsmachtpredikanten mogen wij midden in deze geweldsorganisatie met militairen hoopvol onderweg zijn naar
‘het beloofde Rijk van vrede en waarachtigheid’ –
een prachtige opdracht voor een dominee!

Zeven nieuwe collega’s
Dat deze opdracht door veel collega’s als een aantrekkelijke uitdaging wordt gezien mag blijken uit
het gegeven dat alle 46 fulltime functies van de PGV
bij Defensie gevuld zijn. Afgelopen najaar zijn er
zeven nieuwe collega’s in dienst getreden, daarin zie
ik het belang dat door voorgangers in de protestantse
en de oudkatholieke kerken gegeven wordt aan de
geestelijke verzorging van militairen. Trouwens, dit
belang wordt niet alleen door deze voorgangers gezien maar in toenemende mate ook door de kerken
zelf. In de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (waar verreweg de meeste krijgsmachtpredikanten door gezonden zijn) komt dit jaar plaats voor
twee vertegenwoordigers uit het categoriaal pastoraat, waartoe ons werk behoort. Eén van hen is krijgsmachtpredikant. Dat is een hoopvolle ontwikkeling
omdat de ervaringen van categoriale pastores met
kerkzijn in een volstrekt seculiere wereld van toenemend belang kunnen zijn voor de toekomst van de
kerk. En voor ons als ‘Gods grondwerkers’ doet de
directe betrokkenheid van de kerken ertoe.

Veelkleurigheid
Voor de PGV krijgt de betrokkenheid van de kerken
vooral vorm in de kerkelijke Commissie in Overheidszaken voor militairen (CIO-M), elders in dit jaarschrift
leest u het verslag van deze commissie. In het CIO-M
zijn tien verschillende kerken vertegenwoordigd die
de volle breedte van protestants Nederland bestrijken,
verrijkt door de Oud-Katholieke Kerk. En het is voor
het eerst dat we uit al deze kerken een predikant of
priester bij Defensie in dienst hebben. Dat de oecumene van oudsher een sterke stimulans kent vanuit
de krijgsmacht mag ook hieruit blijken. Sterker nog,
ook de interreligieuze samenwerking krijgt in toenemende mate gestalte binnen de krijgsmacht. Want
op 1 mei 2020 heeft de Boeddhistische Geestelijke
Verzorging (BGV) als zevende dienst haar intrede gedaan bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV).
Vanwege deze intrede is het logo van de DGV aangepast met het onderscheidingsteken van de BGV. Dit
teken is een zogenaamd chakrawiel met acht of meer
‘spaken’, het is één van de oudste symbolen uit het
boeddhisme. Misschien is het een voorbode voor de
komst van een achtste dienst Geestelijke Verzorging
in ons logo-wiel?

Coronacrisis
De coronacrisis heeft ook grote impact op ons werk
bij Defensie. Wij werden geacht zoveel mogelijk thuis
te werken wat haaks staat op onze directe aanwezigheid onder de militairen. Overigens bleken collega’s
daar creatief mee om te gaan, vooral met de mogelijkheden die de sociale media bieden. Verder had de
crisis ook impact op de inzet van Nederlandse militairen in Litouwen, waar een dominee aan deelnam,
en op de maandenlange operatie van het marineschip
Zr.Ms. Zeeland in de West, met eveneens een collega
aan boord. Voor deze predikanten en uiteraard ook
voor de uitgezonden militairen betekende de crisis
onzekerheid of ze naar huis konden als familieleden
door corona ernstig ziek zouden worden of zelfs zouden komen te overlijden Na verloop van tijd bleken
hier wel mogelijkheden toe, maar in het begin was
dit niet duidelijk en dat maakte het vertrek extra
beladen. Ook na de zomer zijn predikanten met de
beperkingen van coronamaatregelen op uitzending
gegaan naar Afghanistan, Irak, Litouwen en naar zee.
Achterin het jaarschrift staan hun namen en missiegebieden vermeld, evenals een overzicht van alle
krijgsmachtpredikanten met hun kerkgenootschap
en hun plaatsing per 31 maart 2021.
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Hoop
Veel medisch geschoolde militairen zijn ingezet bij
de strijd tegen het coronavirus. Hierbij zijn ook dominees betrokken ter ondersteuning van deze inzet
in eigen land en ook in de West. Op veel kazernes is
vooral na de zomer het werk voor een groot deel door
de militairen weer opgepakt. Dat geldt in het bijzonder voor de opleidingslocaties, omdat een voortdurende toestroom van nieuwe militairen van vitaal
belang is voor Defensie. Daarbij gaan ook de lessen
geestelijke verzorging door, hoewel soms in aangepaste vorm. De aanpassingen gelden in elk geval voor
het vormingswerk op Beukbergen, waar bovendien
het aantal conferenties beperkt is vanwege de coronamaatregelen. Wat we als probleem ervaren binnen
de PGV is dat we onze eigen conferenties en studiedagen hebben moeten annuleren. Daardoor wordt
de bespreking van allerlei belangwekkende zaken
alsmaar uitgesteld en bovendien missen we de
onderlinge collegiale ontmoetingen. Met videovergaderingen proberen we er nog het beste van te
maken. We hebben goede hoop dat de crisis binnen
afzienbare tijd voorbijgaat en dat we dan des te meer
zullen gaan ervaren hoe waardevol onderlinge contacten zijn waarbij je elkaar echt in de ogen kunt kijken. Het geldt in het bijzonder voor onze contacten
met de militairen. In de hoop dat in al deze ontmoetingen iets mag oplichten van het beloofde Rijk van
vrede en waarachtigheid!

Veteranenvieringen
Tot slot vraag ik graag aandacht voor het initiatief
om zogenoemde Veteranenvieringen op de kerkelijke
kalenders te krijgen. Het idee hierachter is dat in de
meeste plaatselijke kerken doorgaans niet veel aandacht is voor veteranen, militairen en hun thuisfront,
terwijl de kerk wel veel voor hen kan betekenen.
Andersom kunnen voor ‘gewone’ kerkgangers deze
vieringen een verrijkende ervaring zijn. Inzichten die
krijgsmachtgeestelijken ‘buiten’ de kerk hebben
opgedaan zijn een rijke schat die op deze manier
terug mag vloeien in de kerk. Krijgsmachtpredikanten
zijn beschikbaar om hierin voor te gaan. Het mooiste
is als de eigen pastores van plaatselijke kerken voorganger zijn bij deze vieringen en de dienst voorbereiden met hun kerkleden uit de doelgroep,
eventueel ondersteund door een krijgsmachtpredikant. Op www.dgv.nl/protestants worden onder
Veteranenvieringen een nadere toelichting en een
aantal voorbeelden gegeven. Van harte aanbevolen!

Groene pakken
tussen witte
uniformen:
militaire inzet
tijdens de
pandemie

O

ngeveer een jaar geleden, april 2020,

Klaas Henk Ubels
Hoofdkrijgsmachtpredikant
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Wim van Domselaar

In de kelder
Ergens had ik een mondkapje opgedoken (deze waren
nog niet in het straatbeeld verschenen, maar al wel
‘verplicht’ in het ziekenhuis). Toen ik de leidinggevende zag, gaf ik hem bijna een hand - bijna, want
hij trok zijn hand op tijd terug. Hij ging mij voor door
een verlaten ziekenhuis, waar het normaal krioelt
van de mensen. We gingen een paar trappen af, naar
een afdeling in de kelder waar je eigenlijk nooit hoopt
te hoeven komen: het Calamiteitenhospitaal. Dit
ziekenhuis staat stand-by, in de kelder van het
Universitair Medisch Centrum en kan in geval van
een ramp, van welke aard dan ook, binnen dertig
minuten geopend worden en tweehonderd patiënten
opvangen. Ik kwam van de inmiddels vertrouwde
omgeving van de kazerne en oefenterrein nu terecht
in dit ziekenhuis. Daar liep ik in mijn groene camouflagepak tussen vele mensen in witte uniformen.

liep ik naar de ingang van het
Centraal Militair Hospitaal in Utrecht,

waar ik een introductie zou krijgen van één van de
leidinggevenden van de eenheid met betrekking tot
de militaire inzet in de pandemie. Twee weken daar-

Inzichten die krijgsmachtgeestelijken

voor zat ik nog in een gezelschap in een restaurant de

‘buiten’ de kerk hebben opgedaan zijn

verjaardag van mijn dochter te vieren. Een paar weken

een rijke schat die op deze manier

later zat bijna alles dicht en was ook de reguliere zorg

terug mag vloeien in de kerk.

in de ziekenhuizen vrijwel stilgelegd. Een etentje in
een restaurant was toen echt niet meer aan de orde.

Inzet van Defensie in de zorg
Gewoonlijk werk ik op de Koninklijke Militaire School
(KMS) in Ermelo, de school voor onderofficieren van
de Landmacht. Op Legerplaats Ermelo is ook de
grootste geneeskundige eenheid van Nederland
gelegerd. Voor deze geneeskundige eenheid neem ik
waar, vanwege een vacature. Ik vind waarnemen
normaal gesproken niet zo’n bijzondere ervaring,
maar met de komst van COVID-19 en de inzet van
Defensie in de zorg veranderde dat heel snel naar een
intensieve extra taak. Vrijwel alle verpleegkundigen,
verzorgenden en artsen van Defensie werden ingezet,
door het hele land heen: in verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Bovendien was
de nood bij de eerste golf zo groot, dat er militairen
in opleiding werden weggehaald van diverse
defensie-opleidingsplekken om op allerlei locaties
bij te springen.
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Corine Sloots:

Hoop kan ontstaan aan een kiertje licht
tussen de feiten en de wensen
en ze kan blijven bestaan bij hen
die dit kiertje licht willen en kunnen blijven zien.
Wim en Charissa

Vandaar dat ik die dag in april door een bijna verlaten
ziekenhuis liep, naar een mysterieuze afdeling onder
de grond. Geen ramen en er zijn grote zalen met bedden, waarvan één zaal in gebruik was genomen als
intensive care . Defensie leverde het personeel, maar
ook personeel uit het Universitair Medisch Centrum
in Utrecht dat normaal op een andere afdeling werkt,
sprong bij. Bijvoorbeeld een apothekersassistent die
nu ineens zijn eerdere vak - verpleegkundige - had
opgepakt.
Dit is geen oefening
Bijzonder voor mij was vooral het besef: dit is geen
oefening, dit is echt! Ik kom hier als dominee terecht
in een echt scenario. Hier zijn heel zieke mensen,
hier gaan mensen dood en hier werken collega’s met
man en macht om mensen te redden. Patiënten
kwamen en komen niet zomaar op de intensive care.
Er waren ervaren verpleegkundigen en artsen aan het
werk, maar ook leerlingen van bijvoorbeeld de
Koninklijke Militaire School die weliswaar verpleegkundige waren, maar soms nog maar een paar weken
hun groene pak aan hadden. Hier waren mensen
bezig met een echte inzet, die je normaal gesproken
alleen tijdens uitzendingen in verre landen met woestijnen tegenkomt.
Uitzending in eigen land
Golven komen en gaan. Ook de eerste golf ging, maar
zoals u weet was het daarmee nog niet afgelopen.
Na de eerste golf gingen de geneeskundige militairen

die niet in opleiding waren na een pauze in de zomer
door, voornamelijk in Utrecht. Op het moment dat
ik dit schrijf is het Calamiteitenhospitaal weer standby maar de inzet gaat op de verpleegafdelingen en
de gewone intensive care nog wel door. Zo ook de
ondersteuning door het psychosociale team vanuit
het ziekenhuis en Defensie. Wij (collega Charissa
Meeuwenoord-Karsten en ik) komen nog wekelijks
in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Het
is weliswaar anders dan in het begin. Iedereen loopt
met een mondkapje en ik haal het ook niet meer in
mijn hoofd om mensen een hand te geven. Er is geen
sprake meer van een verlaten ziekenhuis, maar er
zijn nog steeds militairen daar aan het werk. Er wordt
door de maatschappij niet meer voor hen geapplaudisseerd en er liggen geen cadeautjes meer voor hen
klaar (in het begin lag er elke dag wel wat klaar voor
iedereen, van taart en bloemen tot schoenen).
Voor de maatschappij is het al aardig normaal
geworden dus. Des te belangrijker om nog steeds als
geestelijk verzorger present te zijn en te luisteren
naar wat die mannen en vrouwen op de werkvloer
meemaken.
Voor de ingezette militairen was het - zeker tijdens
de eerste golf - een uitzending in eigen land.
Petje (baret) af voor deze mensen. Wat een voorrecht
om als dominee hier zo dicht bij betrokken te
mogen zijn!

Wim van Domselaar

Fred Omvlee:

Hoop is voor mij het dankbare gevoel bij zonsondergang,
wanneer het werk is gedaan, bij een goed glas wijn,
dat er morgen voor jou en mij ook weer een dag zal zijn.

Judith Vogel:

En als je niet meer weet wat waar is
wat je drijft en wie je bent
ben je dichterbij de kern dan je denkt
(uit: Dichterbij de kern, Stef Bos)
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Een interview met Jelle Kommerie en Harold Velten
namens de redactie door Stefan Dijkhuizen

Van de
gemeente naar
de krijgsmacht –
een hoopvolle
start.

D

e prostantse Geestelijke Verzorging (PGV) heeft in het afgelopen
jaar zeven nieuwe collega’s mo-

gen verwelkomen. Nieuwsgierig naar wie zij zijn,
hebben we als redactie twee van hen geïnterviewd.

Zouden jullie jezelf eerst kort willen voorstellen en vertellen
bij welke eenheid je geplaatst bent?
‘Jelle Kommerie, 35 jaar en vrijgezel. Ik ben als
predikant verbonden aan de Hersteld Hervormde
Kerk. Mijn eerste gemeente was Andelst-Zetten en
omstreken (Betuwe) en daar ben ik iets meer dan vier
jaar predikant geweest. Op dit moment woon ik in
Dordrecht en ben ik geplaatst bij de Koninklijke
Luchtmacht op vliegbasis Woensdrecht. Hier ben ik
met name verantwoordelijk voor de staf en de ondersteunende diensten.’
‘Ik ben Harold Velten, 47 jaar. Getrouwd met Erika
en we hebben drie kinderen. Anne van 18, Esra (14)
en Micha (12). We wonen in Wierden, waar ik ook
vandaan kom. Hier was ik de afgelopen dertien jaar
voorganger van een Vrije Baptistengemeente. Deze
gemeente is aangesloten bij de ABC, dat is de Alliantie
van Baptisten- en Cama (Christian and Missionary
Alliance) gemeenten, de denominatie die mij heeft
gezonden. Ik ben geplaatst bij de Koninklijke Landmacht en wel bij het pantserinfanterie bataljon in
Havelte.’

De dominees Harold Velten en Jelle Kommerie zijn
in het najaar van 2020 als krijgsmachtpredikant
aan het werk gegaan. Met hun komst zijn nu alle
tien zendende kerkgenootschappen van het CIOM (het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Militair) vertegenwoordigd in de PGV bij de krijgsmacht. Hoe kijken Harold en Jelle zo aan het begin
van een voor hen nieuwe periode naar hun toekomst bij Defensie?

Als jullie terugblikken op de kerkdienst waarin jullie verbonden werden aan de Protestantse Geestelijke Verzorging– wat was daarin voor jullie belangrijk?
Jelle: ‘De verbintenisdienst was tegelijkertijd het
moment van afscheid. Ik heb gepreekt over Exodus
17:15-16. Het ging over een terug- en een vooruitblik.
Terugblikkend op de jaren die ik mocht dienen in de
gemeente ben ik steeds meer tot de ontdekking gekomen dat de geestelijke strijd in de handen van God
ligt. Door het gebed worden de grootste wonderen
verricht. Vooruitkijkend zien we dat de geestelijke
strijd blijft, maar met de hand op de troon zal de
overwinning worden behaald. Ik vond het vervelend
dat in deze dienst de gemeente digitaal mee moest
kijken, zodat echt afscheid nemen er gevoelsmachtig
niet in zat. Ik vond het bijzonder dat ik als eerste

krijgsmachtpredikant namens mijn kerkgemeenschap werd uitgezonden.’
Harold: ‘Het was natuurlijk allemaal anders dan
anders door de Corona-maatregelen. De verbintenisdienst was op 30 augustus en toen mochten er nog
dertig personen bij een kerkdienst zijn. Het was superfijn dat familie, vrienden en toekomstige collega’s
er daardoor toch nog bij konden zijn. Maar het blijft
een rare ervaring, omdat ik na dertien jaar voorgangerschap in deze kerk niet fysiek afscheid van de gemeente kon nemen. Toch vond ik het mooi en
belangrijk om in zo’n dienst gezegend en gezonden
te worden. Dat laat zien: ik mag dit werk vanuit de
gemeente en met God doen.’
Voor jullie allebei geldt dat jullie de eerste predikant zijn
namens jullie zendende kerkgenootschap. Wat betekent
dit voor je?
Harold: ‘Ik vind het ontzettend mooi dat mijn
denominatie nu ook vertegenwoordigd is bij Defensie. Daar ben ik best een beetje trots op. Het is een
voorrecht om dit werk namens de ABC te doen en
dat ik daarvoor het vertrouwen krijg. Waar ik loop,
loopt er nu eigenlijk ook een vertegenwoordiging
van mijn denominatie. Dat vind ik wel bijzonder.’
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Terwijl je voorheen midden in de kerkelijke gemeente stond, speel je nu een rol
in de marge. Je moet daardoor meer je
ruimte proberen te creëren en je meerwaarde aantonen. Dat vind ik tegelijkertijd een geweldig mooie uitdaging.
Jelle: ‘Als eerste en enige namens je kerk uitgezonden worden is erg bijzonder. Voor mij persoonlijk
speelde bij de sollicitatie de overweging mee dat ik
er belang aan hecht dat ook mijn kerkgenootschap
binnen de krijgsmacht vertegenwoordigd is. Daarbij
wil ik wel direct zeggen dat ‘mijn’ kerk openbaring is
van het ene lichaam van Jezus Christus. Dat laat kerkmuren ook weer wegvallen. Ondanks dat ik mij hartelijk verbonden weet met de Hersteld Hervormde
Kerk en het een eer vind namens haar te dienen
binnen de krijgsmacht, weet ik mij allereerst dienaar
van Christus.’
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Harold: ‘Het grootste verschil? Echt alles is anders! In de kerk ben je toch wel een beetje de spil
van het werk en het gezicht van de kerk. Bij Defensie
valt dat helemaal weg. Je werkt niet meer in het centrum, maar aan de zijlijn. Je bent maar een heel klein
radertje in het grote geheel. Daarnaast doe ik mijn
werk nu voor mensen die vaak niets met geloof hebben, terwijl het accent in de kerk toch vaak ligt bij de
geloofsopbouw van de gelovigen zelf. Een ander
groot verschil is dat ik ervaar dat werk en privé nu
duidelijker afgebakend zijn. Het werk in de kerk ging
altijd door en werk en privé liepen vaak door elkaar
heen. Mijn eerste indrukken zijn ontzettend positief.
Ik vind het superleuk om op deze manier invulling
aan mijn werk en roeping te geven.’

Jullie zijn allebei net begonnen als krijgsmachtpredikant.
Wat zijn jullie eerste indrukken en wat is het grootste verschil met je vorige werkplek?
Jelle: ‘De eerste indruk is erg positief. Ik heb de
begeleiding naar de werkplek zeer gewaardeerd. Daarnaast word ik ook op de werkplek hartelijk ontvangen. Er is een goede sfeer in het team van geestelijk
verzorgers op Woensdrecht. Het grootste verschil is
toch wel de niet meer vanzelfsprekende rol die je
speelt als predikant. Terwijl je voorheen midden in
de kerkelijke gemeente stond, speel je nu een rol in
de marge. Je moet daardoor meer je ruimte proberen
te creëren en je meerwaarde aantonen. Dat vind ik
tegelijkertijd een geweldig mooie uitdaging. Een verschil is ook wel de omgang met de rangen. Doordat
je ‘in rang gelijk gesteld met majoor’ bent, blijken
lagere rangen tegen je op te kijken. Dat is op een andere manier dan dat men in een gemeente tegen een
predikant opkijkt. Ik heb er nog niet precies de vinger
achter kunnen krijgen waar dat precies in zit.’

Wat hoop je het eerste jaar vooral mee te maken
of te leren?
Jelle: ‘Doordat ik geen ervaring heb binnen de
defensieorganisatie, hoop ik het eerste jaar vooral
de cultuur te leren kennen. Daar zal de SPEC-opleiding (specialistenopleiding, de initiële opleiding die
alle geestelijk verzorgers moeten doorlopen aan het
begin van hun loopbaan bij Defensie, red.) zeker aan
bijdragen. Daarnaast lijkt het me leuk om de mensen
beter te leren kennen door in hun leefwereld te kruipen. Dat vergt denk ik best wel wat inspanning, maar
het lijkt me de enige manier om werkelijk ook naast
hun te kunnen staan als het er om spant. En dat is
precies waar ik het verschil wil maken.’
Harold: ‘Nou, ik hoop het eerste jaar vooral te
leren hoe de organisatie werkt. Defensie is voor mij
zo’n totaal andere wereld met een onbekende structuur, ontelbare afkortingen en soms ongeschreven
regels. Ik hoop na een jaar geleerd te hebben hoe de
hazen lopen en hoe de militaire wereld zo’n beetje
in elkaar steekt. Zodat ik als geestelijk verzorger goed
mijn werk kan doen en bijvoorbeeld weet waar ik op
welk moment het beste kan zijn.’
Welke rol speelt hoop in jouw leven of in je werk?
Harold: ‘Een enorm grote rol. Hoop doet leven,
zegt men. Andersom gesteld: zonder hoop heb je

geen leven. Hoop maakt het mogelijk om vooruit te
kijken. Om verder te kijken ondanks je omstandigheden. Om in het donker toch een lichtpuntje te
zien. Om in moeilijke tijden toch dankbaar te zijn.
Al is het maar voor iets kleins.
Voor mij als gelovige heeft hoop dan een extra dimensie, omdat ik ook nog eens geloof in God die
mijn leven zin geeft. Dat betekent geen makkelijke
antwoorden op het lijden in de wereld. Maar ik ben
wel een optimist bij wie het glas altijd halfvol zit.’
Jelle: ‘Hoop is een belangrijk element in mijn leven. Ik moet regelmatig denken aan het Israëlische
volkslied, met de tekst: ‘Zolang er hoop is, is er leven.’
Vanuit de hoop houd je perspectief op de toekomst.
De christelijke hoop is wat mij betreft niet een ‘misschientje’, maar heeft een stevige basis in Jezus Christus. Hij is de grond onder mijn hoop en geeft uitzicht
op een geweldige toekomst, zoals verwoord in Jesaja
11. Iets van die hoop wil ik ook vertolken in de ontmoetingen die ik heb met militairen en burgers bij
Defensie. Door met hen het gesprek aan te gaan over
de betekenis en waarde van hoop, probeer ik extra
kleur, betekenis en perspectief aan hun leven te geven.’
Is er een bepaald Bijbelverhaal waaraan je moet denken
bij het woord ‘hoop’?
Jelle: ‘Ik moet hierbij vooral denken aan een wat
onbekende geschiedenis uit Johannes 4. Een ambtenaar van de koning komt bij Jezus voor de genezing
van zijn zoon. Jezus gaat echter niet met hem mee,
maar zegt dat zijn zoon is genezen. Zo’n twintig
kilometer moet de man terug om te ontdekken of de
woorden van Jezus werkelijk kracht hadden. Ik kan
mij voorstellen dat het zo nu en dan bij de man heeft
gestormd onderweg. Wat als het woord van Jezus een
lege huls blijkt te zijn? Dan heeft hij tijd verspild.
Maar toch reist hij verder met het woord van Jezus in
zijn hart. En dan blijkt uiteindelijk dat de hoop die
dat woord gaf, werkelijkheid te zijn geworden. Het
wonder is al gerealiseerd, nog voordat de ambtenaar
thuis is gearriveerd, ja zelfs al op het moment dat
Jezus sprak. Deze geschiedenis vind ik een mooie
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Hoopvol vind ik dan de mensen die in
alle stilte het goede doen. De wijkzuster
die doorgaat ondanks moeilijke
omstandigheden. De vrijwilliger die zijn
mouwen opstroopt. Het kind dat een
tekening voor een oudere maakt.
illustratie van wat hoop is. Het is al gerealiseerd, maar
ik moet nog een afstand overbruggen voordat ik het
ook zie.’
Harold: ‘Natuurlijk zijn er heel veel Bijbelverhalen
die hoop geven. Ik moet misschien nog wel eerder
denken aan woorden van Jezus. Dat hij zegt dat hij
niet gekomen is voor gezonde mensen - de rechtvaardigen - maar voor de zieken, de zondaren. Dan
denk ik: ‘Och, dan is er ook nog wel hoop voor mij.’’
Tot slot; wat of wie zijn voor jou hoopvol in deze tijd?
Harold: ‘Ik zie dat de ontwikkelingen in deze tijd
het beste, maar ook het slechtste in de mens naar
boven kunnen halen. Hoopvol vind ik dan de mensen
die in alle stilte het goede doen. De wijkzuster die
doorgaat ondanks moeilijke omstandigheden. De
vrijwilliger die zijn mouwen opstroopt. Het kind dat
een tekening voor een oudere maakt. De mantelzorger die zichzelf wegcijfert. Gewone mensen die trouw
blijven in het goede.’
Jelle: ‘Hoopvol voor mij zijn mensen die ergens
het verschil maken. Soms is dat in kleine dingen,
maar de impact is vaak groot. Nieuwe generaties geven mij ook hoop. Als ik kijk naar mijn neefjes en
nichtjes, dan biedt mij dat perspectief. Te midden
van een wereld vol ellende blijft er leven. Tot slot
vind ik het hoopvol als ik zie dat mensen dwars door
de worstelingen van het leven heen toch doorgaan.
Het lijden kan ontzettend zwaar zijn, maar toch is er
elke keer weer een lichtpuntje waar ze zich aan
vastgrijpen en waardoor ze verder kunnen gaan.’
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Hoop –
een kwestie
van loyaliteit

V

orig jaar was mijn eerste uitzending als

dominee bij Defensie. Kenmerkend voor
dominees binnen Defensie is dat wij gaan

waar de militairen gaan. Onze loyaliteit ligt bij de
mensen die zich namens de Nederlandse samenleving
inzetten voor veiligheid en vrede elders in de wereld.
Zo kwam ik terecht in de Resolute Support Mission
in Afghanistan.

Corona-uitzending
Van begin tot eind heeft het coronavirus een zware stempel gedrukt op de uitzending. Twee
dagen voordat we naar Afghanistan zouden vliegen, werd
onze vlucht via Istanbul geannuleerd omdat het luchtruim
boven Turkije sloot. Daarna
volgde de order dat we twee

Eregroet bij herdenkings monument
in Mazar-e-Sharif

weken in quarantaine op een kazerne moesten. Niet
per se een positieve ervaring. De meeste militairen
woonden op een steenworp afstand van de kazerne
en juist dat maakte het mentaal zwaar: nog niet in
het uitzendgebied, maar ook niet meer beschikbaar
voor het thuisfront. Onze quarantaine was niemandsland. Of woestijn, zoals iemand benadrukte, met een
verwijzing naar het volk van Israël dat maar niet in
het beloofde land kwam.
Ook de resterende maanden werden bepaald door
het virus. En dan bedoel ik niet zozeer de anderhalve
meter, het desinfecteren, de mondkapjes en de plastic
schermen overal om ons heen. Maar juist die zaken
die de militairen zelf zo hard raakten: dat essentiële
werkzaamheden die de militairen buiten de poort
uitvoerden (het adviseren van de Afghaanse strijdkrachten, de beveiliging, de patrouilles) grotendeels
stil kwamen te liggen. Dat we maar al te goed beseften
dat de zwaarste strijd op dat moment aan het thuisfront in lockdown gevoerd werd en niet door degenen
die op uitzending waren. Dat enkelen van ons geconfronteerd werden met het overlijden van een dierbare, maar het uitzendgebied niet tijdig konden
verlaten omdat er door corona geen vlucht beschikbaar was. Dat we ons kwetsbaar voelden, doordat we
te maken hadden met een onzichtbare vijand. Want
één besmetting op Dutch Mountain, de basis waar
de Nederlandse eenheid verbleef en we zouden allen
de klos kunnen zijn.
Wanneer er weer een besmetting was op Camp Marmal, de internationale basis, werden de maatregelen
nog verder aangescherpt en konden we nog minder
doen. Dan groeiden de machteloosheid en de frustratie, maar óók de behoefte om met elkaar te spreken over de relevantie van onze aanwezigheid in
Afghanistan op dat moment. Wat moesten we hier
nog als we niet konden doen waarvoor we getraind
hadden? Wat was de zin van onze aanwezigheid? Vrijwel alles had een coronasmaak en om mij heen
proefde ik een verlangen naar duidelijkheid, naar
duiding. Naar zin- en betekenisgeving.
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Er is één verhaal dat mij bijzonder heeft
geholpen om helder voor ogen te houden
wat mijn rol was als dominee in deze
corona-uitzending. Het is het verhaal
van Filippus in Handelingen 8.

Filippus
Er is één verhaal dat mij bijzonder heeft geholpen
om helder voor ogen te houden wat mijn rol was als
dominee in deze corona-uitzending. Het is het verhaal van Filippus in Handelingen 8. Filippus was een
dienaar in de kerk in Jeruzalem, nogal ver verwijderd
van zijn geloofsgemeenschap. We vinden hem op
een verlaten weg richting Gaza. De Geest had hem
op dat idee gebracht. Die verlaten weg was Filippus’
bestemming. Zijn opdracht was ‘daar te zijn’. Niets
meer, niets minder. Ongekunstelde presentie – hij
had evengoed dominee bij Defensie kunnen zijn.
Vervolgens ontmoette Filippus iemand die belangrijk
werk deed voor zijn land, maar die geen naam mocht
hebben. De Ethiopische ambtenaar was iemand die
alles onder controle leek te hebben: zijn leven netjes
op orde, zijn positie in de hiërarchie duidelijk. Maar
onder de oppervlakte bleek hij beschadigd, fysiek en
sociaal gecastreerd. Een offer dat hij bracht voor de
samenleving. Hij had evengoed een militair geweest
kunnen zijn. Filippus ging met de ander mee in de
richting die de ander had uitgezet. Ondertussen deelden ze verhalen uit de traditie en de ander ontdekte
nieuwe kanten van zijn identiteit. Midden op die verlaten weg, daar waar een waterbron was, leerde de
ander zichzelf opnieuw verstaan. Wat dit verhaal mij
leerde over Filippus is dat hij de hoop versterkte die
in de ander aanwezig was. Ongetwijfeld is Filippus
zelf daarbij ook anders thuisgekomen.
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Robin Voorn:

Hoop is datgene in ons wat volhoudt
ondanks alle bewijzen van het tegendeel,
dat iets beters ons te wachten staat
als we de moed hebben om ernaar uit te reiken,
ervoor te werken en ervoor te vechten.
(Barack Obama, overwinningstoespraak presidentsverkiezingen)

Loyaliteit
Uiteindelijk is dit niet het verhaal van Filippus, maar
het verhaal van Gods Geest. Het was de Geest die Filippus aanspoorde en die Filippus bij de ander in de
wagen plaatste. Filippus had helemaal niets bij zich.
Hij wist van tevoren niet eens precies wat er ging gebeuren en had zich niet kunnen voorbereiden op de
ontmoeting. Dat was oké, het was immers het verhaal
van de Geest. Daarbij komt het dan, in het verhaal
van Filippus, maar ook voor ons erop aan dat je loyaal
bent aan de Geest. Etymologisch vindt het woord
‘loyaliteit’ zijn oorsprong in het Latijnse ‘legalis’, wat
betekent: betrekking hebbend op de wet. Voor Filippus is dat dus: de wet van de Geest. De wet van de
Geest is: wanneer de Geest jou inspireert of een ingeving schenkt en jou in beweging brengt dan is dat,
omdat de Geest iemand ánders op het oog heeft. De
Geest brengt jou naar die ander toe. Opdat je aan de
slag gaat met het versterken van de hoop die in de
ander aanwezig is.

Hoop
Ongeacht de locatie of de omstandigheden of je eigen
gemoed komt het erop aan dat je loyaal bent aan de
Geest. Of het nu op een verlaten weg is of tijdens
een coronapandemie in Afghanistan met een honderdtal militairen. Evenals Filippus was ik niet voorbereid op wat er komen ging, maar het gebeurde
vanzelf: ik mocht bij militairen instappen en een
eindje meerijden. We deelden verhalen van onze geloofstraditie en andere tradities tijdens de wekelijkse
bezinningsmomenten. Tijdens individuele of officiële
gedachtenismomenten creëerden we ruimte voor
vers of diep weggestopt gemis. We ontstaken kaarsen
voor het thuisfront als teken van verbondenheid door
alles heen. We daagden elkaar uit om hardop uit te
spreken waarvoor we dankbaar waren. We luisterden
naar elkaars Spotify-nummers die troost boden. We
versterkten bij elkaar de hoop die in ons was, ondanks
de omstandigheden. Misschien onopvallend voor
wie er geen acht op slaat, maar hoort dat niet ook bij
loyaliteit? Een ander hoeft niet direct resultaat te
zien, maar zal er uiteindelijk wel iets van ervaren.
Dat is hoop – een kwestie van loyaliteit.
Deborah van den Bosch-Heij

Johan Trouwborst:

Hoop:
de hond
die ontsnapte
net zolang roepen
totdat hij weer terugkomt
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Een
hoopvolle
blik

E

en hoopvolle blik. Hoe ziet die eruit? Dat
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Onzekerheid en angst zijn thema’s
die in het afgelopen jaar regelmatig in
gesprekken naar voren kwamen.
COVID-19 heeft ook het marineleven
behoorlijk ontwricht.

is lastig te omschrijven. Toch herken je hem
Zr. Ms. Van Amstel

wel meteen als je er één ziet. Een kind dat

hoopvol zijn ogen opslaat naar vader of moeder. Een
tiener die verwachtingsvol uitkijkt als er een pakje
wordt bezorgd. Een jongvolwassene op weg naar haar
eerste werkplek. Een man van middelbare leeftijd…
Zou het kunnen dat hoe ouder mensen worden,
hoe moeilijker een hoopvolle blik valt te ontdekken?

Mijn werkplek
Op mijn werkplek – de Nederlands-Belgische Operationele School (NLBEOPS) in Den Helder – zie ik ze
wel: hoopvolle blikken. Jonge matrozen die hun eerste maritieme militaire opleiding voltooid hebben
en vol goede moed beginnen aan een vakopleiding.
Of iets oudere matrozen die al een paar jaar ervaring
hebben binnen de marine en graag de stap naar een
leidinggevende functie willen maken. Ervaren marinemannen of -vrouwen die na jaren de zeeën bevaren
te hebben eindelijk een aantal jaren aan wal mogen
blijven om wat ze zelf geleerd hebben door te geven
aan een nieuwe generatie. Toch komt lang niet
iedereen met een hoopvolle blik de school binnengewandeld. Mijn kantoor bevindt zich recht tegenover de ingang van de school. Mijn deur staat open
zodat mensen makkelijk binnen kunnen lopen.
Andersom kan ik naar buiten kijken en zie ik de
gezichten. Meestal neutrale gezichten van mensen
die ‘just another day at the office’ voor de boeg hebben. Soms ook treurige gezichten. Een ‘walplaatsing’
(dat is een werkplek voor een marineman/-vrouw
waarbij hij of zij niet hoeft te varen) is niet voor
iedereen een gewilde plek. Hier worden namelijk ook
marinemensen te werk gesteld die even niet meer
kúnnen varen. Dit kan zijn vanwege zorgelijke
omstandigheden thuis, of vanwege een eigen broze
gezondheid.

Hulp nodig
Bij het peinzen over hoopvolle blikken moest ik denken aan de schrijver van Psalm 121. Hij vertelt hoe hij
zijn ogen opslaat naar de bergen. Zoekend naar hoop.
Hij heeft hulp nodig en vraagt zich af van wie hij hulp
kan verwachten. In de tijd waarin dit oude lied geschreven is, geloofden veel mensen dat boven op die
bergen de goden hun woonplaats hadden. Zou je van
hen hulp kunnen verwachten? Alleen, met deze goden wist je het maar nooit: ze konden in een vrolijke
bui zijn, maar ook stikchagrijnig! Dergelijk geloof
leverde vaak onzekerheid op en angst.
Onzekerheid
Onzekerheid en angst zijn thema’s die in het afgelopen jaar regelmatig in gesprekken naar voren kwamen. COVID-19 heeft ook het marineleven behoorlijk
ontwricht. Zelf ben ik naast mijn werk op NLBEOPS
ook verbonden aan Zr. Ms. Van Amstel. De Van Amstel
is een groot schip (fregat) met een bemanning van
tussen de 140 en 160 mensen. Drie keer zijn we vanwege een coronabesmetting tijdens een reis eerder
teruggekomen in Den Helder en het vertrek van een
vierde, lange vaarperiode is meerdere keren uitgesteld. Daar komt veel onzekerheid bij voor de marineman/-vrouw. Niet minder onzekerheid voor het
thuisfront: gaat zoon, dochter, partner, papa of mama
nu weg, of blijft hij of zij thuis?

Er middenin
Als geestelijk verzorger bij de marine ben je hier onderdeel van. Je praat er niet alleen over, maar je maakt
het zelf ook mee. De kracht hiervan is dat ik in de
lessen geestelijke vorming die ik aan de matrozen
geef volop gebruik kan maken van voorbeelden uit
eigen ervaringen. De last hiervan is dat ik op moeten
passen mijn eigen hoopvolle blik niet te verliezen.
Je zit er middenin en voor je het weet kijk je ook
alleen nog maar naar de onzekerheid van de tijd, de
onzekerheid waar de mensen die je spreekt mee te
maken hebben. Met name de angst en het gebrek
aan vertrouwen in de toekomst. Er middenin,
zoals ook de schrijver van Psalm 121 te midden van
culturen leefde waarin steeds weer naar die bergen
gekeken werd. Hij kijkt er zelf óók naar, maar vraagt
zich intussen wel af: komt daar nu echt mijn hulp
vandaan?
Hemel en aarde (dus ook de zee) gemaakt
‘Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde
gemaakt heeft’. Dat is het antwoord dat de schrijver
van Psalm 121 belijdt. Geen vertrouwen in ‘goden’
waar je niet zeker van kunt zijn of ze je goed of kwaad
gezind zijn. Of je er iets aan hebt, of helemaal niets.
Niet je diepste vertrouwen zetten op onzekere zaken
als je werk of je eigen gezondheid, vaarprogramma’s
of je loopbaanbegeleider. Het kan zomaar anders
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gaan. In plaats daarvan een hoopvolle blik op de
Heer. Dit is allereerst een les voor mijzelf. Om zelf
als dominee bij Defensie mijn blik hoopvol te
houden. Het is de Heer die doet wat Hij belooft.
Hij houdt de wacht, over mijn gaan en komen,
op welke zee ik me ook begeef.
Hoopvolle blik
Op zee is er op zondag meestal ook ruimte voor
een bezinningsmoment. Er is zelfs een speciale
vlag aan boord. Deze kerkwimpel wordt gehesen
als er een bezinningsmoment aan boord plaatsvindt. Tijdens deze momenten mag ik de aanwezigen voorgaan hun blik te richten op iets anders
dan ‘de bergen’. Beter gezegd: op Iemand anders.
Op Hem die wij kennen als Heer, maar inmiddels
voor veel mensen onbekend is geworden. Een
hoopvolle blik, lastig te omschrijven hoe die er
uit ziet. Maar als iemand er één heeft, dan herken
je die toch meteen?
Hilbrand van Eeken
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Een interview met Paul Brouwer namens de redactie
door Charissa Meeuwenoord-Karsten

Een ontmoeting
met een
groene ziel

25

Wie
Paul Brouwer is 60 jaar, getrouwd en vader van twee
zoons. Sinds 2002 is hij werkzaam bij Defensie als
dominee, gezonden vanuit de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Hij noemt Defensie een
adembenemende wereld om deel van uit te mogen
maken. Een wereld waarin je te maken hebt met grenzen verleggen en deze overgaan. Twee uitzendingen
heeft hij op zijn naam staan en vele oefeningen.
‘Om daarover te vertellen hebben we heel wat dagen
nodig’, zegt hij met een glimlach. ‘Laat ik het zo zeggen, de eerste missie was persoonlijk en de tweede
was militair zwaar, maar ik had ze niet willen missen.’
Als zoon en schoonzoon van een militair heeft hij
‘een groene ziel’, zoals hij het zelf zegt. Inmiddels
is hij zelf ook vader van een militair. De groene ziel
gaat door.
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Wat
Na op diverse werkplekken binnen de Koninklijke
Landmacht gewerkt te hebben, is Paul sinds 2018 als
geestelijk verzorger verantwoordelijk voor de zorg
voor de internationaal geplaatste militairen. Tweeduizend Nederlandse militairen van verschillende
krijgsmachtdelen wonen en werken in het buitenland, soms met hun gezin. Het is een solistische en
unieke functie binnen de geestelijke verzorging en
Pauls laatste werkplek bij Defensie. Hij mailt, belt en
reist af naar de verschillende plekken om de contacten te onderhouden. Vaak zullen mensen aangeven
nauwelijks geestelijke verzorging nodig te hebben,
zegt Paul, totdat er iets ingrijpends gebeurt. Dan wil
hij beschikbaar zijn, en helpt het als men hem kent.
Hoe
Paul ziet zichzelf als een zorgverlener en niet als een
behandelaar. Hij heeft geen (behandel)doel. Voor
hem is de kern de ontmoeting met de ander. Dit is
voor hem van groot belang in de diverse taken die
hij uitvoert. Zowel in de zorg voor de militairen, maar
ook bij de terugkeerconferenties van geestelijk verzorgers die zij bijwonen na een missie, inzet of vaartocht en de jaarlijkse internationale conferentie in
Oberammergau voor geestelijk verzorgers van de
NAVO, waar hij bij betrokken is. De zorg die hij biedt
is op zoek gaan naar de kern van wat de ander bezighoudt. Hij wil een oprecht luisterend oor bieden en
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niet te veel in de ‘doe-stand’ schieten. Vragen die
voor hem van belang zijn, zijn: ‘Wie ben je?’ ‘Wat
drijft jou?’ ‘En wat maakt voor jou dat het leven zin
heeft?’ Hij leeft daarbij vanuit zijn geloof en is daarbij
bescheiden met dit ter sprake brengen. Wanneer hij
er naar gevraagd wordt zal hij erover vertellen. Zo
herinnert hij zich van een eerdere functie de oefenmarsen met de eenheid. Na een tijdje afzien stelden
militairen hem vragen over het geloof en hoe dat bij
hem zat. Zijn ogen glinsteren wanneer hij over die
tijd spreekt. Het was fijn om een ‘vanzelfsprekend’
onderdeel van een eenheid te zijn en daar met hart
en ziel voor te kunnen gaan, vertelt hij.
Hoop & bezieling
Hoe zit het dan met hoop, het thema van dit jaarschrift? Hoop is voor Paul een voorwaarde, een conditie van waaruit hij zijn werk doet in de ontmoeting
met mensen. Wanneer hij verhalen hoort die zwaar
zijn en de vraag bij hem opkomt: ‘Wat nu?’, dan tunet
hij, zoals hij zelf verwoordt extra in bij God, bij de
Eeuwige, het Spirituele en de Energie. Hij kan dan
biddend luisteren, zonder dat de ander dat weet. Hij
heeft daardoor iets te bieden, bijvoorbeeld een houding van rust en vertrouwen. In de ontmoeting met
de ander is dat hoopgevend en… zegt hij: ‘Mensen
met energie hebben hoop.’
Paul houdt van verhalen. Hij staat bekend om zijn
verhalende manier van spreken en om zijn korte preken. Elke week kan het weer een ander verhaal zijn
dat hem inspireert. Bij de vraag naar een verhaal
waaruit voor hem hoop spreekt, noemt hij het verhaal van de Kanaänitische vrouw in Mattheüs 15. Een
verhaal, zo zegt Paul, dat zich afspeelt in een grensgebied. Een verhaal dat schuurt en uitdaagt. Een
vrouw die ten einde raad is, vervolgens voor hond
wordt uitgemaakt en dan een subliem antwoord
geeft, waardoor Jezus bijdraait en ‘bijleert’. Vanuit
de underdogpositie gaat ze in haar kracht staan en
brengt verandering teweeg. Uit onverwachte hoek
komt deze kracht en komt iemand bezield bij de kern
van waar het om draait. Zo’n verhaal, daar wordt Paul
blij van. Bezieling en ontmoeting, daar gaat hij voor.

Kees Jan Rodenburg:

Geef elkander hoop,
dan gaat alles goed
geef elkander hoop
als j'elkaar ontmoet
niet met dure woorden
een rede of een preek,
nee, zomaar bij de slager
of in de apotheek
op een café-terrasje
of in de bioscoop
al is het nog zo vluchtig,
maar geef elkander hoop.
(Hoop, Toon Hermans)

Er is geen moed voor nodig om een optimist te zijn,
maar het vraagt moed om hoopvol te zijn.
(Jonathan Sacks)
Alex Hoorn in Mali
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ls je in dienst komt bij Defensie is één

A

bijna nooit aan hebt, alhoewel de naam anders doet

van de eerste dingen die je overkomt

vermoeden). Meestal heb ik dagelijks juist dat groene

een ritje naar het Kleding- en Persoons-

‘werktenue’ aan, het zogenaamde gevechtstenue

gebonden Uitrustingbedrijf (KPU) in Zeist. Je wordt

(GVT). Daar krijg je dan ook een aantal pakken van

gewaarschuwd vooral niet met het openbaar vervoer

mee. Daarbij T-shirts en zelfs ondergoed in een groe-

te gaan, maar met een auto die in elk geval een royale

nige kleur. In mijn tijd was dat een ongelooflijk ach-

achterbank heeft. Dit vanwege de enorme hoeveelheid

terhaald model overigens, mijn lichting begreep in

spullen die je mee krijgt: je kleding en persoonlijke

één keer waar de term ‘onderbroekenlol’ vandaan

uitrusting, oftewel je ‘zooi’. Wat daar toch niet tussen

kwam. Als dat symbool stond voor de rest van het

zit: diverse maten rugzakken, een slaapzak met hoes

materieel, waar waren we dan aan begonnen? Sinds-

en een aantal dingen die je niet één-twee-drie kunt

dien is er overigens veel verbeterd en kunnen we de

thuisbrengen. Natuurlijk krijg je ook kleding:

vijand zonder schroom tegemoet treden.

je Dagelijkse Tenue (DT, wat je in het begin trouwens
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Onder onze
gekleurde jasjes
Bilaminaat
Bij je spullen zitten ook een aantal jassen, waaronder
je ‘Bilaminaatjas’. Een jas die dus bestaat uit twee
lagen. Een robuuste weerbestendige buitenkant in
camouflagekleuren en een wat soepeler en wat meer
kwetsbare binnenkant in een andere kleur. Ik gebruik
die jas graag om onze plek bij Defensie uit te leggen.
Uiterlijk nemen we als geestelijk verzorgers de vorm
aan van Defensie. We gaan mee, we trekken dezelfde
spullen aan, we doen mee (behalve bij het schieten)
en we verbinden ons met de mensen. We organiseren
zelfs onze Diensten Geestelijke Verzorging zo’n beetje
langs de lijnen van Defensie. Maar dat is de buitenkant, de camouflagekant. Aan de binnenkant zit het
anders, dat is een heel ander verhaal. Defensie gaat
niet over die binnenkant, de voering. Waar je voor
staat, wat je meebrengt als geestelijk verzorger, waar
voor jou het hart klopt van je werk, wat je daarin doet
en zegt. Daarin ben je vrij, vanuit jouw geloofsovertuiging en levensbeschouwing in verbondenheid met
jouw zendende instantie, bijvoorbeeld het kerkgenootschap of het Humanistisch Verbond. Twee lagen
dus, die (om het maar in klassiek theologische termen te zeggen) wel van elkaar te onder-scheiden zijn
maar in de praktijk niet goed te scheiden. Waar jij
voor staat vindt z’n vorm in hoe jij aanwezig bent en
deelt vanuit jouw bronnen.
Wisselwerking
Momenteel heb ik een rol die vooral te maken heeft
met die buitenkant. Als Hoofd Defensie Onderdeel
(HDO) voor de collega’s bij de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Militaire Academie en de Veteranenzorg heb ik vooral de rol van ‘lijnmanager’.
Ik sta daarbij meer aan de organisatiekant. De verde-

ling van geestelijk verzorgers tussen de verschillende
denominaties: humanistisch raadslieden, aalmoezeniers en dominees is bij mijn team ongeveer gelijk.
We werken in een goede harmonie samen en doen
daarbij ons werk in gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dat vind ik een groot goed. Er is voor gekozen
om die ‘lijnmanagers’ als ervaringsdeskundige uit de
kring van geestelijk verzorgers naar voren te laten
komen. Daar ben ik blij om. Geestelijk verzorger-zijn
bij Defensie is iets bijzonders. We hebben een aparte
rol en plek in de organisatie en tussen de mensen.
Vorm èn inhoud van het werk zijn niet goed van
elkaar los te zien, er is wisselwerking. Goed dat je
dan iemand hebt aan de camouflagekant die weet
heeft van de voering.
Waar draait het om? Hoop!
Iedere geestelijk verzorger zal op zijn/haar eigen
manier zeggen wat de kern is van wat wij doen.
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Hoopvol zijn is je laten verrassen door de

Een meditatieve bijdrage van Pieter Vos,
bijzonder hoogleraar protestantse geestelijke verzorging
bij de krijgsmacht aan de PThU

mogelijkheden die het leven je geeft.
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Als iemand het zeggen mag, dan is het
wel deze 92-jarige dame die Auschwitz

Liefde hoopt alles–
en wordt toch
nooit beschaamd

heeft overleefd en probeert elke dag van
haar leven als een geschenk te zien.
Ik merk bij mezelf daar ook een ontwikkeling in.
In gesprek met de mensen om me heen en met mijn
protestantse traditie valt het licht telkens weer een
beetje anders naar binnen en lichten er andere dingen
op. Dat vraagt telkens om nieuwe woorden of om de
herijking van de vertrouwde woorden. Zo werd ik verrast door wat Edith Eger in haar boek ‘Het geschenk’
schreef over hoop. ‘Hoop’, zegt zij, ‘is wat anders dan
idealisme’. Ze gaat nog een stap verder: Idealisme is
in feite een vorm van liegen, omdat je je eigen wereld
en je eigen leven niet serieus neemt. Je stapt over de
problemen heen en kijkt naar hoe het zou moeten
zijn. Met daarbij alle frustraties van dien, want dat
ideale bereik je natuurlijk nooit. Je raakt eerder ontmoedigd door idealisme dan dat het je verder brengt.
Hoop is een vorm van nieuwsgierigheid, kijken naar
wat er is en vooral gespitst zijn op wat nieuw kan
worden, veranderen. Hoopvol zijn is je laten verrassen
door de mogelijkheden die het leven je geeft. Als iemand het zeggen mag, dan is het wel deze 92-jarige
dame die Auschwitz heeft overleefd en probeert elke
dag van haar leven als een geschenk te zien.
Onder ons gekleurde jasje
In hoe ik mijn dagelijkse werk als krijgsmachtpredikant en als Hoofd Defensie Onderdeel wil doen, herken ik veel van waar Edith Eger aandacht voor vraagt.
Aan de ene kant proberen een realistische kijk te
hebben op mijn leefwereld en op de werkvloer waar
ik me op begeef. De wereld van Defensie niet mooier

maken dan ‘ie is, maar wel blij zijn met het goede en
hopen dat dit meer ruimte krijgt. Als je er alles afpelt
- de organisatie, de rangen en de standen, de budgetten, de bedrijfsvoering, de techniek en hoe leuk
je dat vindt (dat vliegend materieel is echt wel indrukwekkend), de ambities, het dagelijkse gedoe en
hoe druk je daarmee kunt zijn, de taaiheid van de
dingen en de stroperigheid van de organisatie - als je
die camouflagekant er helemaal afpelt en kijkt naar
de binnenkant, dan zie je mensen die op de één of
andere manier proberen iets goeds te betekenen in
deze tijd en dat proberen vorm te geven. In de hoop
dat het iets nieuws brengt, in de hoop op vrede en
dat dit echt groeien kan.

H

oezeer kun je in tijden van lockdown
en quarantaine verlangen naar betere
tijden. Is er al licht aan het einde van

de tunnel? Hoe belangrijk is het in zulke omstandigheden bij elkaar de hoop levend te houden: er komen
betere tijden!

Ver-voering
Een beetje ‘ver-voering’ hoort erbij. Het verrast en
raakt me telkens weer in gesprekken met mijn collega’s en met de militairen, als het gaat over de echte
dingen van jezelf. Wat je motiveert, wat je bronnen
zijn, jouw geloof, hoe je je verbindt met de mensen
om je heen, de dingen die jou bezighouden. Wat jou
inspireert, wat zich thuis bij jou afspeelt, waar je naar
verlangt, wat jou kracht geeft en waar jij op hoopt.
Wat er onder ons gekleurde jasje zit, doet er toe !

Hoop is de stille kracht die mensen gaande houdt.
Ze houdt de mogelijkheid open waar veel, zo niet alles
onmogelijk lijkt. Tegelijk kun je juist dan de hoop ook
gemakkelijk verliezen. De vele onmogelijkheden nemen het zicht op de mogelijkheid weg. Hoe zou je nog
hoop hebben als je hopeloze situatie maar voortduurt?

Anne Zweers
Hoofd Defensie Onderdeel Koninklijke Luchtmacht,
de Koninklijke Militaire Academie en Veteranenzorg

Kierkegaard
Het hangt ervan af waarop de hoop zich richt. In zijn
boek Wat de liefde doet schrijft de Deense theoloog en
filosoof Søren Kierkegaard ook over de hoop. Hij verbindt de hoop aan het goede en aan de liefde. Met
een verwijzing naar 1 Korintiërs 13:7 schrijft hij een
overweging met als titel: ‘Liefde hoopt alles – en
wordt toch nooit beschaamd.’
Dat is een opzienbarende uitspraak en Kierkegaard
beseft dat. ‘Want heus,’ zo schrijft hij, ‘niet ieder die
alles hoopt, is daardoor een liefdevol mens. Ook is
niet ieder die alles hoopt er daardoor tegen beveiligd
nooit beschaamd te worden.’ Het is dus niet zo dat
hoop simpelweg alles verwachten is. Zulke hoop kan
immers gemakkelijk beschaamd worden. Wat je verwachtte komt domweg niet uit.
Zo gaat het maar al te vaak in het leven. In een, ook
in de militaire context, treffend beeld spreekt Kierkegaard over het leven als de plaats waar ‘wordt gestreden, overwonnen en verloren, en vervolgens weer
overwonnen, nu eens op dit punt dan weer op een
ander.’ Zo strekt het leven zich uit in de tijd of verdicht
het zich in hoogtepunten en dieptepunten. Er wordt
gezaaid en geoogst. Niet ieder die zaait, oogst echter
en ook zijn er die oogsten, zonder gezaaid te hebben.
Soms levert grote inspanning totaal geen vrucht op.
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Hoop is geen verwachting
Bij veel dingen in het leven kunnen we onze kansen
berekenen. We doen een inschatting van wat we kunnen verwachten. Hopelijk zijn de vaccins effectief en
is de inenting succesvol. Hoe belangrijk deze verwachtingen ook zijn, is dit hoop?
In het gewone spraakgebruik wordt volgens Kierkegaard vaak hoop genoemd wat in wezen geen hoop
is, maar wens, verlangen of verwachting. Het verlangend verwachten van nu eens dit, dan weer dat. Dit
verlangen richt zich op het vele mogelijke, op allerlei
mogelijke zaken die je kunt verlangen.
Hoop daarentegen is iets anders dan verwachting.
Zowel hoop als verwachting hebben betrekking op
‘het mogelijke’, op wat in de toekomst allemaal mogelijk is. Dat mogelijke is volgens Kierkegaard altijd
dubbel. ‘Ze is de mogelijkheid van vooruitgang of
van achteruitgang, van opkomst of van ondergang,
van het goede of van het kwade.’ Verwachting kan
daarom net zo goed hoop als vrees zijn. Wie vreest,
verwacht het kwade. Wie hoopt, verwacht het goede.
De mogelijkheid van het goede
Hoop richt zich dus niet op dit of op dat, maar op
het goede. Hoop is niet maar gericht op een tijdelijke
verwachting, een specifieke wens of een bepaald verlangen, maar is volgens Kierkegaard ‘eeuwige hoop’.
Want ‘de mogelijkheid van het goede is het eeuwige.’
Wat Kierkegaard hiermee duidelijk wil maken is dat
je door te hopen iets beslissends doet. Je houdt de
mogelijkheid van het goede blijvend open. Het goede
is meer dan iets concreets goeds. Ook al toont het
zich in die concrete goede dingen, van zeg maar een
vaccin of goede zorg, in die goede dingen blijkt ook
het goede in meer omvattende zin. Doordat het
goede ‘eeuwig’ is, is het altijd mogelijk. Daarmee
wordt het goede meer dan alleen maar een mogelijkheid naast andere mogelijkheden. De hoop is het
besef dat het goede altijd mogelijk is. Daarom kan er
altijd hoop zijn. ‘Alles hopen’ is niets anders dan
altijd hopen.

Terug naar inhoudsopgave

Liefde hoopt alles
Nu is dit allemaal nog een beetje abstract. De liefde
is echter niet abstract. Juist de liefde hoopt alles, zo
luidt de tekst van 1 Korintiërs 13:7. Wie liefdevol alles
hoopt, staat in relatie tot andere mensen.
Mensen vinden inderdaad vaak hoop in relaties. Juist
door verbondenheid met anderen ontbrandt de
hoop. Hoop is dus diep verbonden met liefde. Volgens Kierkegaard neemt de liefde ‘het werk van de
hoop op zich.’ Dat werk bestaat erin in relatie tot anderen, voor hen hopend, de mogelijkheid open te
houden. ‘Liefdevol hoopt hij dus dat er ieder ogenblik
nog mogelijkheid voor die ander is, de mogelijkheid
van het goede.’ Dat kan betekenen dat de ander blijft
groeien in het goede. Het kan ook betekenen dat de
ander overeind geholpen wordt na een val. De liefde
neemt zelfs de hoop op zich voor anderen te hopen,
als zij zelf de hoop verliezen. ‘Geef daarom nooit liefdeloos enig mens of de hoop voor hem op.’ Want
voor ieder mens is het goede mogelijk. Het is de liefde
die alles hoopt, dat wil zeggen: voor ieder mens
hoopt. Doordat het goede altijd mogelijk is, wordt
deze liefdevolle hoop nooit beschaamd.
Het tegendeel hiervan is vertwijfeling of wanhoop.
De vertwijfelde acht het altijd mogelijk dat het goede
teniet wordt gedaan, dat de liefde van de ander bekoelt. Vanwege deze ‘mogelijkheden’ geeft de vertwijfelde de hoop voor de ander op. Daarmee geeft
hij ook de liefde op. Hij geeft de hoop en de liefde
op, niet alleen voor anderen, maar daarmee ook voor
zichzelf. Meestal wordt gedacht dat als je de liefde
voor een ander mens opgeeft, alleen die ander iets
verliest. Je verliest echter veeleer zelf, namelijk de
liefde. Want als je de liefde voor de ander opgeeft,
dan houd je ermee op een liefdevol mens te zijn. Wie
daarentegen liefdevol is, heeft tegelijkertijd hoop
voor anderen. En in de mate waarin je liefde en hoop
hebt voor anderen, in precies dezelfde mate heb je
ook liefde en hoop voor jezelf.
Als we geestelijke verzorging nu eens zien als een
werk van hoop en liefde, dan is dit werk niet alleen
zorg voor anderen, maar ook zorg voor jezelf. Door
voor anderen te hopen behoud je ook zelf de hoop.

Judith Vogel:

‘Hoop heeft twee dochters: woede en moed.
Woede over de situatie zoals hij is,
en de moed om er iets aan te veranderen.’
(Augustinus)

Gert Pennekamp:

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.
Ik hoop op mensen die samen met mij
leven vanuit de goede hoop.
(Marinus van den Berg)
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Tussen nabijheid
en afstand

H

et jaar 2020 zal niemand snel vergeten. Na een periode van voorbereiding
vertrok ik rond half januari met

45 militairen naar het noorden van Irak. Om precies
te zijn naar Erbil, een oude stad met daaromheen een
prachtige flora en fauna. Onze uitzending stond in
het kader van training van de Peshmerga, de strijdkrachten van Iraaks-Koerdistan. In deze trainingsmissie was het onze kernopdracht om hen onderwijs
te geven in militaire basisvaardigheden. Met veel zin,
een goed humeur en hoopvol gestemd, gingen de trainers aan de slag. Het trainingscentrum zelf lag
overigens een kleine 200 kilometer van de thuisbasis
in Erbil vandaan.

bij hen was en op hen betrokken bleef. Een bemoedigend appje behoorde daar ook bij. Social media is
zeker in dit soort situaties een zegen! Bij problemen,
vragen en zorgen werd er ook geappt en waar nodig
één-op-één, was er contact per telefoon of e-mail.
Maar het op afstand werken was natuurlijk veel minder bevredigend dan bij hen in Irak te zijn. Het voelde
voor mij ‘onaf’.

Hoop
Als je op uitzending gaat, ben je hoopvol. In de aanloop naar het vertrek hoop je dat de voorbereidingen
gesmeerd lopen. Je hoopt als groep op een mooie
tijd met elkaar en om na de uitzending je geliefden
weer in de armen te sluiten. De ondersteuners hopen
dat de missie logistiek in alle opzichten op rolletjes
loopt. De trainers hopen hun kennis over te dragen.
En als krijgsmachtpredikant hoop je dienstbaar te
zijn aan de mensen waarmee je onderweg bent. God
dienen is immers mensen dienen.
Nabij zijn
Dienstbaarheid kun je als krijgsmachtpredikant in
een uitzendgebied heel praktisch laten zien. Je handen uit de mouwen steken. Zorg en aandacht besteden aan de militairen in de Dutch Corner, de
gezamenlijke woonkamer op de thuisbasis, was één
van mijn taken. Deze ruimte werd daardoor ook
steeds meer mijn domein, ik bracht er een groot aantal uren per dag door. Om tien uur stond er koffie en
thee klaar. De waterflesjes en ook al het nodige voor
de inwendige mens waren weer aangevuld. Voor wat
meer sfeer, was er op de achtergrond muziek te horen.
Met stoffer en blik en een krachtige stofzuiger was
de hele ruimte in een mum van tijd schoon, voordat
de club binnenkwam. De taak die ik me had toegeëigend, was eigenlijk een gemeenschappelijke.
Tijdens mijn werk in de Dutch Corner kreeg ik vaak
aanloop. Er ontstonden spontaan gesprekken over
zaken die ‘mijn mensen’ bezig hielden. In pastoraat
draait het om nabijheid. Nabij zijn was in dit
geval ‘erbij zijn’. De Dutch Corner werd al vrij snel
de ‘dominees corner’ genoemd. Op vrijdagavond
werden daar ook de bezinningsdiensten gehouden.
Gebroken missie
Eind februari gooide corona roet in het eten van de
missie. De training aan de Peshmerga werd stopgezet
voor de hele verdere uitzendperiode die tot begin
juni zou lopen. Ondertussen kwam het einde van
mijn eerste periode van ruim zes weken in het uitzendgebied in zicht. Aanvankelijk leek het erop dat
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er mogelijk geen vliegtuig meer vanuit Erbil naar Nederland vertrok als gevolg van de coronapandemie.
Uiteindelijk was er toch nog een ticket, zodat ik begin
maart weer op Nederlandse bodem was. Volgens afspraak zou ik rond de paasdagen weer in Irak zijn
voor een werkbezoek van twee weken en tenslotte
zou ik er de laatste drie weken van de uitzending weer
verblijven. Een gebroken missie vanwege de beperkte
omvang van het aantal militairen; eerst de militairen
wegbrengen, daarna een tussentijds werkbezoek en
tot slot samen met hen terugkeren.
Anders werken
Het tweede en derde werkbezoek konden door de situatie niet meer doorgaan. Ik had me erop ingesteld
om drie periodes in Irak te verblijven en dat gold ook
voor de groep. ‘Tot over vier weken Johan, dan ben
je weer bij ons’, zo klonk het enthousiast door de
twee militairen die me naar de luchthaven brachten.
De eerdere nabijheid veranderde volledig in werken
op afstand. Anders werken! Nu vanuit mijn eigen
woonkamer in Nederland, want ik bleef aan hen verbonden als geestelijk verzorger. In Irak gebruikte ik
de groepsapp om aan te geven dat de koffie klaar
stond, ‘Koffietijd’, nu reageerde ik meerdere malen
per dag op berichten die in de groepsapp voorbij
kwamen. Om zo te laten merken dat ik in gedachten

Online bezinning
Uit de groep kwam begin mei het verzoek tot mij om
een online bezinning te houden. ‘Natuurlijk, met
liefde!’, was mijn antwoord. De vrijdagavond na Hemelvaartsdag was het dan zover en het werd een memorabele avond. De afstand Irak–Nederland werd
supersnel overbrugd. Online en met beeldverbinding
was ik ook zichtbaar verbonden met de ‘brothers en
sisters in arms’. Heel bijzonder! Zij zaten in de Dutch
Corner en ik in mijn appartement met uitzicht op de
kerktoren in mijn woonplaats.
Alles is uit de kast gehaald om er een onvergetelijke
dienst van te maken. De kaarsen stonden voor aanvang van de dienst klaar op mijn salontafel. De liederen had ik per app doorgegeven. Met behulp van
Spotify was er een afspeellijst gemaakt. Alles was tot
in de puntjes geregeld. We waren één team met één
taak! Na een kort woord van welkom luisterden we
naar het lied ‘Brothers in arms’ van The Dire Straits.
Daarna volgde het aansteken van de kaarsen en klonk
‘Coming Home’ van John Legend. Dit paste bij het
thema van de overdenking, die deze keer ging over
‘thuiskomen’. Aan de hand van een korte terugblik
op de uitzending stelde ik vragen als: ‘Wat laat je achter? Wat neem je mee? Hoe voeg je je straks weer bij
je geliefden?’ Stof tot nadenken. Maar het gaf ook
woorden van perspectief, hoop en verwachting.
Na de overdenking luisterden we naar Stef Bos,
‘Vaarwel’. Als laatste element in de dienst heb ik de
zegen van God uitgesproken. Zo waren we ondanks
de afstand en de missie die anders liep dan gepland,
toch elkaar nabij.
Johan Kromhout van der Meer
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Gebouw
‘De Hoop’

M

ijn telefoon gaat en iemand met
een voor mij onbekende naam
begint zijn verhaal. ‘Ik heb uw

visitekaartje gepakt uit het voorportaal van uw
gebouw en heb daar de afgelopen twee weken mee
in mijn zak gelopen. Telkens heb ik getwijfeld om u te
bellen. Ik heb diverse uitzendingen gedraaid en elke
keer stond op de vragenlijst die we na thuiskomst
kregen of je behoefte had aan een gesprek. Ik wilde
er niet aan. Eigenlijk was het toen al een goed idee,
met alles wat ik heb meegemaakt. Mijn hoofd zit in
de knoop, ik loop over, ik voel me enorm schuldig en
ik weet niet hoe nu verder. Praten over mezelf vind ik
moeilijk, maar het moet nu gewoon. Een collega
opperde om contact met u te zoeken.’

Moed en hoop
Allereerst erken ik deze man in zijn moed om te bellen, omdat ik uit ervaring weet dat hulp vragen vaak
veel moed vergt. We maken een afspraak om samen
op zoek te gaan naar wat hij nodig heeft en om te
bespreken of ik daar de juiste persoon voor ben of
dat er (nog) andere hulpbronnen ingeschakeld kunnen worden. ‘Uw gebouw heet ‘De Hoop’ toch?’ ‘Ja,
inderdaad’, antwoord ik. ‘Mijn allerlaatste hoop’, zegt
hij en ik hoor aan zijn stem dat het maar een halve
grap is. Deze man was de wanhoop nabij en dat
maakte dat hij contact met mij opnam. In mijn werk
vind ik dat hoop nodig is om uit te dragen en over te
spreken, maar dat het ook van groot belang is om
dat op een zorgvuldige en gepaste manier te doen.
Soms wordt in de dagelijkse omgang de boodschap
van hoop gegeven als een snelle oplossing. Of vanuit
een ongemak van het geconfronteerd worden met
het lijden van de mensen om ons heen, als een snelle

‘Uw gebouw heet ‘De Hoop’ toch?’
‘Ja, inderdaad’, antwoord ik.
‘Mijn allerlaatste hoop’, zegt hij
en ik hoor aan zijn stem dat het maar
een halve grap is. Deze man was de

pleister op de wond. Hoop betekent niets wanneer
we onze ogen, oren en ons hart sluiten en op die
manier onaanraakbaar zijn voor de duisternis van de
mensen om ons heen. Ik wil er zijn voor de persoon
met wie ik een stuk optrek en hem of haar helpen in
contact te blijven met zichzelf, met anderen en de
Ander. Samen op weg gaan, in goede en in kwade
dagen. Ook wanneer er geen zicht is op een weg of
wanneer wegen dood lopen en het dan samen uithouden in de duisternis en de uitzichtloosheid.

wanhoop nabij en dat maakte
dat hij contact met mij opnam.

Een knipoog van God
De man die mij belde was op zoek naar hoop, maar
ook ikzelf was verlangend naar hoop, zonder dat ik
me ervan bewust was. Na een periode van ziekte, was
ik nu alweer een tijdje aan het werk op de kazerne.
Ik was aan het opbouwen met alle mooie kanten,
maar ook uitdagingen die daarbij horen.
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Judith Vogel:

‘Seeds must be sown everywhere.
Only few will bear fruit.
But there would not be the fruit from the few,
had the many not been sown.’
(Uit My name is Asher Lev, Chaim Potok)

Jaarlijkse herdenking Koninklijke Landmacht

Uiteenlopende vragen speelden door mijn hoofd.
Zoals: ‘Zullen mensen mij wel weer weten te vinden?’
Ook: ‘Wil ik nog werken in deze organisatie?’ Deze
laatste vraag kwam voort uit het feit dat de lastigere
kanten van mijn werk steeds meer op de voorgrond
waren komen te staan en de redenen waarom ik dit
werk gekozen heb, steeds meer op de achtergrond.
Toen kwam dit telefoontje. Voor mij een knipoog van
God. Deze man herinnerde mij weer aan één van de

mooie kanten van het werk als geestelijk verzorger
bij Defensie. We mogen in ons werk zaadjes planten
door relaties aan te gaan en te investeren in mensen.
Hij en zijn collega kenden mij van een lange tijd geleden en wisten dat ze welkom waren. Op zijn tijd
kwam hij, wist mij te vinden en voelde zich veilig om
zijn verhaal aan mij te vertellen. Hij herinnerde mij
aan wie ik ben en waar juist mijn kracht ligt en dat
gaf mij hoop. Vaak ligt de nadruk op wat wij als geestelijk verzorgers geven en doen voor militairen, maar
het omgekeerde is net zo waar. We geven en ontvangen daar tegelijkertijd door. En nee, dat betekent niet
dat ik elke dag vol goede hoop ben. Sommige muren
loop ik nog steeds tegenaan en soms hard ook.
Tsja, werken bij Defensie, je moet het maar kunnen.
Charissa Meeuwenoord-Karsten
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Van de drie christelijke deugden

Over hoop

schat ik geloof de meest uitdagende,
liefde de allergrootste, maar in mijn

O

p het toilet van mijn oma hingen een

beleving hoop als de meest

stuk of achttien tegeltjes. Met uiteen-

voorkomende deugd in.

lopend filosofische inzichten, wereldse

wijsheden, Bijbelse spreuken en humoristische uitspraken. Het ondeugende kleine jongetje in mij (dat
bij het klimmen der jaren gelukkig nooit is weggegaan) had altijd enorme pret bij dat ene tegeltje waarvan ik mij nog steeds kan herinneren wat er in Delfts
blauw op stond: ‘Laat hier uw hoop maar varen…’

Dubbele bodem
Humor bestaat vaak uit de kunst om een woord zo te
gebruiken dat de éne context van een woord in het
licht van een andere context een andere, verrassende
betekenis krijgt. ’De hoop laten varen’ als spreekwoord krijgt een totaal andere context wanneer je
dezelfde woorden gebruikt op het toilet. Het woord
‘perspectief’ duidt daar in feite op. Letterlijk betekent
dat zoiets als ‘ergens doorheen zien’, achter de feiten
kijken.
Hoop is overal
Van de drie christelijke deugden schat ik geloof de
meest uitdagende, liefde de allergrootste, maar in
mijn beleving hoop als de meest voorkomende deugd
in. De hoop komt volgens mij bij bijna alle mensen

voor en is één van de krachtigste drijfveren van praktisch al ons handelen. Meedoen aan de Postcode- of
Staatsloterij… het komt voort uit hoop. Trainen voor
welke sport dan ook (van de 18e curling-onderbond
tot op Olympisch niveau): je hoopt beter, sneller,
sterker te zijn/worden dan je tegenstander. Een gouden ring voor een geliefde, sparen, naar je werk gaan
(of er mee stoppen!)… de drijfveer is dat je hoopt iets
te bereiken. En dan zwijg ik maar over hoop als het
gaat om persweeën of op intensivecare-afdelingen.
Hoop als paradox?
Zelfs iedere vloek! Een vloek geeft lucht (adem) aan
woede of onmacht. Daaronder ligt het verlangen naar
andere en/of betere tijden of omstandigheden. Verlangen wordt geboren in de kraamkamer van de
hoop. Als voorbeeld: denk aan mensen die in hopeloze omstandigheden verkeren... bijvoorbeeld in de
omgeving van beton en staal, opgesloten achter
zware ijzeren deuren van zeven centimeter dik. Of
denk aan daklozen… Veelal mannen die het woord
‘mislukkeling’ wanhopig proberen uit te wissen met
de poetslap van spijt of smoezen. Als zij spreken over
hun kinderen veranderen ze ineens. Niet alleen de
klaagzang verandert van toon, ook in hun ogen en
lichaamshouding verandert er iets. Een gedetineerde
zei eens over dat soort gesprekken: als het daarover
gaat verandert ‘een bakkie pleur’ in ‘een bakkie
troost’. Over wonderen gesproken.

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
In mijn dagelijkse werk bij de Koninklijke Marechaussee heb ik twee doelgroepen toegewezen gekregen:
de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en
de Brigade Recherche.
De mensen van de BSB hebben de taak geldtransporten of Nederlandse ambassades in uiterst gevaarlijke
gebieden (steden als Khabul, Bagdad en Tripoli) te
beveiligen. Denk ook aan het arresteren van levensgevaarlijke criminelen of het observeren en/of infiltreren van criminele en terroristische organisaties.
Het zijn mannen en vrouwen – hoogopgeleid en specifiek getraind – die met regelmaat lijf en leden op
het spel zetten. Waarom doen zij dat? Twee keer per
jaar negen weken naar het buitenland? Een ‘club’
met een zeldzaam hoog echtscheidingspercentage.
Naast financiële motieven (een leuke bindingspremie
en een aardige buitenlandtoelage), is het de wens
om dapper te zijn, onverschrokken en onversaagd?
Of het diepere verlangen een bijdrage te leveren aan
de veiligheid van onze maatschappij? Koste wat het
kost?! Ligt daaronder niet de hoop om zo een zinvolle
invulling te geven aan hun werkzame bestaan?
Vlees en bloed
Aan de andere kant: het zijn ook maar ‘gewone’ mensen. Regelmatig zwak, hun hoop of de moed verloren; of erger: de weg kwijt. Er ligt voor mij als
geestelijk verzorger dan een uitdagende taak: met

hen op zoek gaan naar de zin of de bodem van hun
bestaan. Soms tot in de donkerste krochten van hun
ziel. Niet zelden komen we dan uit bij de hoop.
De Brigade Recherche
Hier werken mensen die hun tanden in ingewikkelde
‘zaken’ zetten. Soms met de inzet van honderden of
duizenden mensuren. Soms onderbemand, met te
weinig faciliteiten of in lastige omstandigheden. Deze
opsporingsambtenaren hebben niet zelden de instelling van een bloedhond: ze volgen elk spoor – net zo
lang totdat ze de boef hebben – of het bewijs rond.
Dan volgt de uitdaging van de lastige en secure procedures van processen verbaal. Soms komt zo’n boef
alsnog vrij door een kleine omissie, een onschuldige
fout of een blunder van het Openbaar Ministerie. En
terwijl de rechercheurs nog bezig zijn met het opruimen van hun onderzoek, loopt de boef al weer vrij
rond. Gezichten verstrakken dan – moedeloosheid
maakt zich meester van hun ziel. Toch doen ze één
casus later hun werk opnieuw met frisse moed, met
soms zwarte humor én overgave. Ze mogen niet te
veel overuren maken… getergd moeten ze dan na 18
uur werken even naar huis. Zij lopen aan tegen de
donkere zijde van ons menselijk soort: de vuigheid,
smerigheid, schaamteloze brutaliteit of meedogenloosheid. Liquidaties, zedenzaken (een afdeling waar
niemand het lang volhoudt), mishandeling van ouderen of gehandicapten... Zij onthullen vaak de naad-
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In het schootsveld

W

ie graag detectives leest of deze

volgt op televisie - en dat zijn er
een heleboel - weet dat er bij elke

misdaad een ‘motief’, ‘tijd’ en ‘gelegenheid’ moet
zijn. Nu is het wat obscuur om het werk van een geestelijk verzorger bij Defensie met de slechterik uit een
detective te vergelijken, maar als geestelijk verzorger
jes van de kous; schrikbarend! Waarom doen ze dat?
Uit bijzondere roeping? Meestal gaat het om het gevoel van gerechtigheid; de hoop iets bij te dragen
aan een betere en veiligere samenleving.

Er ligt voor mij als geestelijk verzorger
dan een uitdagende taak: met hen op
zoek gaan naar de zin of de bodem van
hun bestaan. Soms tot in de donkerste
krochten van hun ziel. Niet zelden komen
we dan uit bij de hoop.

Sporen van hoop
In januari van dit jaar stierf de vrouw van een marechaussee-collega op 29-jarige leeftijd. 28 minuten
voor zij stierf gaf zij haar jawoord aan haar man. Ze
liet hem achter met hun zoontje van twee. Hij was
wanhopig. Hij vroeg aan zijn leidinggevende: ‘Waar
moet ik beginnen?’ Die bekende eerlijk: ‘Ik zou het
bij God niet weten! Ga maar naar de dominee, misschien heeft die een antwoord.’ We zijn samen (en ik
moest me vermannen om me niet mee te laten slepen
in zijn verdriet) op zoek gegaan naar voorzichtige bakens van hoop. In de hoop dat hij weer een klein
beetje ‘de wind in de zeilen’ kreeg. Met die woorden
kreeg ‘de hoop laten varen’ ineens verrassend een
nieuw perspectief!
André de Oude

heb je ook een ‘motief’, ‘tijd’ en ‘gelegenheid’ nodig.
Dit zijn ankers om je werk vorm te geven.

Motief
Om te komen tot de gruwelijke daad, die elke detective kenmerkt, moet er allereerst een motief zijn.
Geld, ambitie, wraak of jaloezie bijvoorbeeld. Voor
mij als geestelijk verzorger bij Defensie is dat het
ondersteunen en begeleiden van militairen bij hun
existentiële vragen. Net als ieder mens loopt elke
militair met vragen rond als ‘wie ben ik?, ‘wie wil ik
zijn?’ of ‘waar vind ik houvast?’. Daarnaast zijn er
vragen die meer met het militaire bedrijf te maken
hebben als ‘hoe vind ik een goede verhouding met
thuis, als ik veel weg ben?’ of ‘ hoe vind ik mijn weg
binnen mijn groep of peloton?’ Als geestelijk verzorger kun je een rol spelen in het komen tot zelfreflectie
en zelfbeschouwing. Bronnen uit de christelijke
traditie kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Tijd
De dader in de detective moet daarnaast de tijd hebben om de misdaad te plegen. Hij moet wachten op
het goede moment en zich niet overhaasten. Als geestelijk verzorger heb je ook tijd nodig. Dat hebben
we, of althans, het is goed de indruk te wekken dat
wij deze hebben. Als ik een afspraak heb ik in mijn
kantoortje, dan is dat niet beperkt tot de klassieke
50 tot 60 minuten. Het kan soms zomaar twee uur
zijn. Of soms ben ik ook na 20 minuten al klaar. Dat
is ook goed. In mijn werkzaamheden probeer ik de
behoefte van de militair die op gesprek komt zoveel
mogelijk te volgen, zonder over mijn eigen grenzen
te gaan overigens. Want vier mensen op een dag die
elk twee uur met je praten, houd ik niet vol.
Gelegenheid
Een dader zoekt tot slot naar gelegenheid om zijn of
haar vuige daad te plegen. Bijvoorbeeld liever niet
op klaarlichte dag in een overvolle winkelstraat. Als
geestelijk verzorger bij Defensie, waar ik nu zo’n twee
jaar werkzaam ben, moet je ook gelegenheid creëren
om in gesprek te komen met militairen.
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Deze gelegenheid doet zich niet zomaar voor. Hiervoor moet je aan de slag. Je moet de militairen opzoeken. Dit is bij Defensie een stuk lastiger dan in de
kerkelijke gemeente of in de zorg waar ik beide in
gewerkt heb. In de gemeente is er de vanzelfsprekendheid van de predikant die mensen opzoekt, in
de zorg heb je de vaste rituelen van bijvoorbeeld ziekenbezoek, stervensbegeleiding of het voorgaan in
kerkdiensten. Bij Defensie is er veel minder een vaste
structuur. Het werken als geestelijk verzorger bij
Defensie gaat bij mij dan ook met vallen en opstaan.

Soms kreeg ik uit de duisternis te horen
‘G.v., wilt u even uit mijn
schootsveld gaan alstublieft?’
of ‘Dominee, wilt u even melden
dat ik hier ‘dood’ lig?’

Twee praktijkvoorbeelden
Ik geef graag twee voorbeelden. In het najaar sloot
ik aan bij een oefening op de voormalige vliegbasis
Twente. In de dienstauto reed ik in mijn eentje naar
het vliegveld toe, want daar zou mijn contactpersoon
te vinden zijn. Na anderhalf uur zoeken op het desbetreffende vliegveld, groter dan je denkt, arriveerde
ik op de plek van bestemming, waar ik mijn contactpersoon terugvond en waar een simulatiegevecht zou
plaatsvinden. Het was inmiddels avond en nogal koud
geworden. Het gevecht begon. In het donker liep ik
enigszins zoekend tussen de ‘vechtende’ militairen
door, niet goed wetend wat ik moest doen. Soms
kreeg ik uit de duisternis te horen ‘G.v. (afkorting van
geestelijk verzorger), wilt u even uit mijn schootsveld
gaan alstublieft?’ of ‘Dominee, wilt u even

melden dat ik hier ‘dood’ lig? Ik lig hier al twee uur
op de koude grond en ik ben nog niet ‘afgevoerd’’.
Ter informatie: je mag niet opstaan en zeggen ‘ik ben
neergeschoten’, nee je moet ‘zoals in het echt als je
dood bent’, weggehaald worden. Ik had dus wel een
rol die avond, maar niet één die ik verwachtte. Ik zag
bovendien niets in het donker. Enigszins ontheemd
ging ik na een paar uur in een verlaten hangar zitten,
waar ik na een tijdje nog twee figuren ontwaarde.
Het bleken twee geblesseerde militairen te zijn die
niet mee konden doen aan het ‘gevecht’. Met deze
twee militairen had ik een boeiend gesprek over hoe
ze geblesseerd waren geraakt, waar ze vandaan kwamen, hoe ze het vonden bij Defensie… Er was tijd en
gelegenheid voor een goed gesprek. Bovendien kon
ik hen ’s nachts in mijn dienstauto mee terug nemen
naar de kazerne, waar ze erg blij mee waren.
Een ander voorbeeld. Vaak ren ik maandagochtend
met een militaire eenheid mee. De eenheid rent dan
zo’n vijf tot acht kilometer. Dat gebeurt om de
conditie op peil te houden, maar ook om de samenhang tussen de militairen te bevorderen. Op de eerste
maandag na Nieuwjaar rende ik ook mee. Toevallig
kwam ik naast een militair te rennen, die wat vragen
had over de kersttoespraak die ik had gehouden.
Tijdens de kersttoespraak had ik twee beelden
geschetst: een leven vol geluk, plezier en een leven
van geluk vermengd met ongemak en pijn. In mijn
toespraak benadrukte ik dat in het leven licht en
duisternis door elkaar heen lopen en de wens
uitgesproken dat het licht hierin sterker mag zijn dan
het donker. De vragen die de militair stelde vormden
voor hem aanleiding om te vertellen over zijn eigen
donkere periode tijdens een uitzending. Ik luisterde
en rende tegelijk. Zo ging het acht kilometer lang.
De laatste zes kilometers heb ik geen woord meer
gezegd. Voor het gesprek hoefde het niet, maar meer
nog, ik had er de adem niet voor om ook maar een
paar woorden uit te brengen.
Anne Pier van der Meulen

Gerben Brunsveld:

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.
(Liselore Gerritsen)
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Om uitval te verminderen heeft het

‘De wereld
verandert door
jouw voorbeeld,
niet door jouw
mening’ (Paulo Coelho)

Mariniers Opleidingscentrum (MOC)
ik dacht. Het is fascinerend om te zien hoe jonge mensen

enkele jaren geleden een zogenaamd
in een betrekkelijk korte tijd meer volwassen,

Fieldlab geïntroduceerd.
gedisciplineerd en zelfverzekerd worden. Je ziet ze zichtbaar veranderen. In de afgelopen jaren heb ik op
verschillende plekken binnen Defensie mogen werken

a mijn terugkeer van mijn plaatsing op

N

en daardoor zelf ook een aantal militaire opleidingen

Curaçao in de zomer van 2018, mocht ik

gevolgd. Door deze ervaringen kan ik me vrij goed

het team van geestelijk verzorgers op de

verplaatsen in de situatie van de cursisten. Ik weet hoe

Van Ghentkazerne in Rotterdam gaan versterken. Ik was

het is om tot je oren in de modder te liggen, kou en

er destijds nog niet helemaal van overtuigd of lesgeven

vermoeidheid te trotseren en je eigen grenzen te

en conferenties draaien op het opleidingscentrum voor

verleggen. Ik vind het heel boeiend dat ik deze jonge

de mariniers wel mijn ‘ding’ zou worden. Achteraf gezien

mensen in dit moeilijke en uitdagende proces mag

ben ik blij met deze keuze. Het werk is veelzijdiger dan

begeleiden en bijstaan.

Vorming van mariniers
Ik ben in Rotterdam begonnen in een roerige tijd.
Na een aantal incidenten in de opleiding met
onwenselijk gedrag van kaderleden tegenover de leerlingen, is de roep om hervormingen van de opleiding
luider geworden dan ooit te voren. Lange tijd waren
het kleineren en het mentaal en lichamelijk op een
grove manier afbreken de norm in de vorming van
de marinier. De documentaire van Geertjan Lassche,
‘De Uitverkorenen’ (2012) laat zien hoe dit bij het
Korps Mariniers decennia lang de maatstaf was in
de opleiding.

Slopen als vorm van training
Toen aan een luitenant in bovengenoemde documentaire de vraag werd gesteld, ‘Hoe dun is het lijntje
tussen onmenselijk en pedagogisch?’, antwoordde
hij dat ‘slopen ook een vorm van training kan zijn’.
Onder normale omstandigheden, waarbij er duidelijke richtlijnen zijn die nageleefd worden door de
kaderleden, zou dit kunnen kloppen. ‘Slopen’ kan
inderdaad een vorm van trainen zijn. Door lichamelijke en mentale vermoeidheid kun je jezelf tegenkomen. Inzicht krijgen waar je grenzen liggen en
deze vervolgens proberen te verleggen. Je kunt op
deze wijze mentale weerbaarheid kweken. Het kan

je laten beseffen dat je meer kunt dan je denkt. Maar
dat moet niet gepaard gaan met een onmenselijke
behandeling en door iemand alle menselijke waardigheid te ontnemen. Het kan zijn meerwaarde hebben als het veilig en op een doordachte manier
gebeurt. Helaas bleek uit onze ervaring als geestelijk
verzorgers op de marinierskazerne in Rotterdam dat
de grens tussen onmenselijk en pedagogisch erg dun
was, flinterdun zelfs. Het slopen nam in het verleden
ook wel de vorm van machtsmisbruik en mentale en
fysieke mishandeling aan.
Over een andere boeg
Sinds een paar jaar wordt de vorming over een andere
boeg gegooid. Het moest anders en dat is begrijpelijk.
Deze manier van opleiden is niet meer van deze tijd.
Dat heeft tot verhitte discussies geleid binnen het
Korps. De tegenstanders van de veranderingen beriepen zich op lange tradities. Het zou en moest bij
het oude blijven volgens hen, want dan creëer je
echte mariniers en geen watjes. Een grote uitval en
misstanden die plaatsvonden in de opleiding vormden samen een breekpunt. Het heeft ertoe geleid dat
de opleiding grondig onder de loep werd genomen
en ingrijpend aan het veranderen is.
De nadruk ligt nu meer op de vaardigheden en de
theoretische onderbouwing. De cursisten zijn vaker
te zien in het leslokaal dan in het veld. Toch blijft de
opleiding nog steeds praktisch van aard en is het nog
steeds fysiek en mentaal uitdagend genoeg. Inmiddels is een innovatieve trend ingezet. Om uitval te
verminderen heeft het Mariniers Opleidingscentrum
(MOC) enkele jaren geleden een zogenaamd Fieldlab
geïntroduceerd. Hier houdt men zich bezig met onderzoek dat als doel heeft de randvoorwaarden van

de opleidingen te verbeteren. Het gaat om zaken als
belastbaarheid, voeding, trainingsopbouw en uitrusting.
Vetgehalte en gemoedsrust
Het Fieldlab heeft sindsdien een prominente plaats
in de opleiding. Alles word gemeten door middel van
hightech smartwatches en vragenlijsten: van het vetgehalte in het lichaam tot de gemoedrust van de betrokkene. Je kunt zo makkelijk de indruk krijgen dat
er geen aandacht is voor de persoon maar vooral voor
de factoren die van invloed kunnen zijn op het
product, namelijk het opleiden van de marinier. Via
een formulier kan worden aangeven dat men een
gesprek wenselijk vindt met bijvoorbeeld de geestelijk
verzorger of een andere hulpverlener. De kaderleden
maken van deze cijfers graag gebruik. Omdat het niet
anoniem is, geeft het hen daardoor het gevoel dat ze
de regie in handen hebben. Dan kunnen ze ‘aan de
voorkant sleutelen’, zoals ze dat zelf zeggen,
als iemand dreigt uit te vallen.
Slap geouwehoer en uitknijpen
Het is mijn ervaring dat min of meer harde data soms
belangrijker worden gevonden dan een verzoek om
een gesprek. Het lijkt alsof technologie, pillen en
controle de nieuwe norm vormen. Of een nieuwe
valkuil? Het verklaart misschien waarom sommige
kaderleden twijfelen aan het belang en nut van de
geestelijke verzorging. Het wordt gezien als ’slap geouwehoer en uitknijpen’. Dat zou te maken kunnen
hebben met het feit dat wij niet over mensen spreken
maar met mensen. Wij kunnen als geestelijk verzorgers principieel geen bruikbare bron zijn voor informatie en cijfers en we willen dat ook niet.
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De taal van
liefde en hoop

B

ij Defensie houden we van duidelijke
taal. Wanneer iemand niet goed functioneert, wordt diegene daar in duidelijke

taal op aangesproken. Dat is goed, want duidelijkheid
geeft veiligheid. Dan weet je waar je aan toe bent.
Maar onder het kopje feedback wordt ook vaak
iemand bij de enkels afgezaagd, omdat hij of zij totaal
Wij signaleren en spreken over de tendensen zonder
naam en toenaam. Gelukkig zie ik op de werkvloer
en in het veld anderzijds ook wel veel meer betrokkenheid en toewijding van instructeurs. Er wordt
meer aandacht geschonken aan de persoon achter
het uniform. Dat is natuurlijk nadrukkelijk ook onze
taak als geestelijk verzorgers. De positie van de geestelijke verzorging staat echter nooit ter discussie op
het opleidingscentrum. Er zijn genoeg mensen die
het belang van onze aanwezigheid en van onze inzet
zien.

een goed opgeleide club blijven. Er is een groeiend
aantal officieren en onderofficieren dat deze veranderingen als wenselijk, goed en noodzakelijk beschouwt. Deze hervormingen hoeven niet ten koste
te gaan van de tradities en van de kwaliteit van het
Korps. Het laat zien dat het anders moet en dat het
ook anders kan. In de woorden van de schrijver Paul
Coelho: ‘De wereld verandert door jouw voorbeeld,
niet door jouw mening’. En dat geldt ook voor deze
kleine wereld van het Korps Mariniers.

verkeerd bezig is. Op Vormingscentrum Beukbergen
hecht ik er veel waarde aan om te oefenen met een
ander type taal. Namelijk een machtsvrije taal, waarin
je elkaar niet (be)oordeelt, maar waarin de mens achter de militair centraal staat. Daar oefenen we ook
mee in allerlei werkvormen in de hoop dat er iets van

Jan Wójcik
Veranderingen
De veranderingen zijn nog steeds gaande. Ik kan met
zekerheid zeggen dat deze niet ten koste gaan van de
hoge eisen die aan deze opleiding gesteld worden.
Ondanks een aanvankelijk grote weerstand zijn deze
veranderingen niet meer te stoppen en ook noodzakelijk, wil het Korps een moderne, gemotiveerde en

blijft hangen in de dagelijkse praktijk van Defensie.
Duidelijk zijn en tegelijk de relatie goed houden, vind
ik zelf ook moeilijk, want ik wil graag de lieve vrede
bewaren. Maar als het je lukt, dan win je veel.

In gesprek over de uitzending
Met elkaar in gesprek zijn is op zich niet moeilijk.
Als ik een groepje militairen aan het begin van een
uitzendconferentie uitnodig om woorden of thema’s
op te noemen die te maken hebben met hun aanstaande uitzending, dan komen er allerlei dingen
langs die van belang zijn: het aangewezen worden,
de voorbereidingen, het thuisfront, de dreiging, het
plezier maken, de verveling, ervaringen opdoen enz.
Veel van wat genoemd wordt, zit aan de buitenkant.
Maar er is vaak ook een draadje naar de binnenkant.
‘Wat leeft er van binnen?’ vraag ik dan wel eens. Dan
blijkt dat mensen ‘er zin in hebben’. Het vergt een
beetje gluren door je wimpers om te ontdekken, wat
er nog meer is. Want ‘hoe is het voor thuis, dat je op
uitzending gaat? Heb je het er al over gehad, dat er
iets met jou kan gebeuren, daar ver weg op uitzending...?’ Veel militairen gaan dat gesprek met hun
partner zeker niet uit de weg, maar het is wel spannend. Wij - en ook ikzelf als geestelijk verzorger hebben de neiging dat gesprek een beetje weg te duwen, of de ernst van de vragen wat te bagatelliseren.
‘Het valt best mee, zo gevaarlijk is het daar niet meer’.
Bovendien, ‘er is goede wifi, dus we kunnen als we
willen elke dag elkaar even spreken of zelfs even zien’.
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Vormingscentrum Beukbergen

Dialoog aangaan
Het is in het vormingswerk voor mij steeds weer de
uitdaging om echt in gesprek te gaan met elkaar over
eigen ervaringen met het werken bij Defensie.
Centraal staan dan steeds weer je identiteit en je morele vorming. Vragen als: wie ben ik? Waar kom ik
vandaan? Welke invloed heeft Defensie op mij en
mijn leven? Waar doe ik het allemaal voor? Waar ligt
mijn verlangen? Door deze persoonlijke vragen en
ervaringen te delen, kun je erop reflecteren en er ook
betekenis aan geven.
In de gezamenlijke dialoog oefen je als het ware wat
het betekent om zonder oordeel, in een terreurvrije
ruimte, naar elkaar te luisteren. Zonder dat daarbij
rangen of standen in de weg zitten. Als dat lukt, dan
geniet ik. Want dan gebeurt er wat in een groep. Ook
als ze elkaar al langer kennen, ontdekken deelnemers
soms toch plotseling iets anders bij zichzelf of bij de
ander. Er kunnen nieuwe perspectieven tevoorschijn
komen. Dat betekent dat je je niet altijd op dezelfde
manier hoeft te gedragen, of dat je ook iets anders
mag vinden of mag zijn dan de anderen in de groep.
Dat is hoopvol.
Leren van de ander en over jezelf
Als militair moet je wel stevig in je schoenen staan
en dat geldt ook voor de geestelijk verzorger. De verbondenheid met anderen, de kameraadschap en het
‘samen een klus klaren’ kunnen je er doorheen
helpen. Maar toch komt de binnenkant ook wel wat
onder druk te staan. Je kunt je gaan afsluiten, een
beetje in een bubbel gaan met de maten. Maar als je
dat doet, dan lijdt je ziel eronder. Ik citeer daarom af
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en toe uit Psalm 32: 3: ‘Zolang ik zweeg, kwijnde ik
weg’. Het is beter om erover te praten, om tevoorschijn te komen. Dat is van belang. Dat heb ik zelf
niet altijd gedaan bij mijn eigen uitzendingen en dat
was een gemiste kans. Want er zijn altijd mensen in
de omgeving bij wie ik ook terecht had gekund met
mijn verhaal. Spreken kan soms juist ‘goud’ zijn.
De groep biedt natuurlijk ook veel. Dat is mooi om
te zien. Als groep kun je namelijk meer dan alleen
en je leert daarbij van de ander en over jezelf. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen op het vormingscentrum,
maar vooral in het dagelijks werk van de militair.
In het vormingswerk probeer ik met de groepen die
ik begeleid altijd een veilige sfeer te creëren, waarin
ieder er mag zijn en er openheid is om eerlijk naar
jezelf en de ander te kijken. Het is rechtvaardig en
barmhartig om elkaar aan te spreken op houding en
gedrag. Niet om de ander de grond in te boren (‘jij
bent bot’), maar om de ander de kans te geven te leren (‘als jij zo doet, dan komt het op mij bot over’).
Dan kan iemand er z’n voordeel mee doen. Wanneer
dat lukt, zie ik dat er onderling verdieping ontstaat
en dat geeft hoop voor de toekomst.
Liefde en hoop
Vaak sluit ik een conferentie af met het lezen van
1 Korintiërs 13 over de liefde. Dat noemen we bij Defensie natuurlijk niet liefde, maar ‘kameraadschap’.
Zolang dat overeind blijft, is er hoop, wat er ook
gebeurt. Ik heb mij tijdens mijn uitzendingen in
Afghanistan volledig veilig gevoeld, doordat ik kon
vertrouwen op bekwame militairen om mij heen.
Dat gaf mij hoop en steun. Want het betekende dat
je er voor elkaar bent en dat je zelfs je leven voor
elkaar overhebt. Dat heb je nodig als je op uitzending
gaat of wilt groeien in je professionaliteit.
De liefde van Christus is wat mij drijft en draagt. Dat
wens ik de ander ook toe: naast de ander staan, niet
uit zijn op eigen eer, maar iets van de ander kunnen
verdragen en vergeven. De liefde eist niet, maar geeft
hoop.
Erik Huiting

Deborah van den Bosch- Heij:

‘For there is always light,
If only we’re brave enough to see it
If only we’re brave enough to be it’
(Armanda Gorman tijdens de inauguratie
van president Joe Biden)

Thijs Oosterhuis:

't Het nog nooit zo donker west
Of 't wer altied wel weer licht
(Ede Staal, Groningse volkszanger)
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Een eigen
kerkelijk geluid

H

et thema van dit jaarschrift, ‘Hoop’, is
ontleend aan de missie van de Protestantse Geestelijke Verzorging. Daarin

staat dat we ons onder meer laten leiden door ‘de
hoop op duurzame vrede en recht’. U vindt onze missie
op één van de eerste pagina’s van dit boekje. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En hoe werkt een op
deze manier verstane hoop door in ons werk? Op het
eerste gezicht lijkt het een heel vanzelfsprekend uit-

Vrijheid en veiligheid
De krijgsmacht, waarin we werken, kent een eigen
mission statement. Defensie zegt te willen beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is en te strijden
voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven, vanuit de overtuiging dat ieder
mens dat verdient. Dat zijn op zich prachtige woorden. Ze klinken haast als een geloofsbelijdenis, die
Defensie van óns mission-statement geleerd heeft!
Of spiegelt Defensie de zaken hier toch wat mooier
voor dan de werkelijkheid laat zien? Achter de keuze
om te beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is
en om te strijden voor een wereld waarin mensen in
vrede en veiligheid kunnen leven, maar ook om dat
soms niet te doen, gaan nog altijd heel wat politieke
en andere belangen schuil. Bovendien weten we maar
al te goed dat de missies lang niet altijd het succes
hebben dat er van wordt gehoopt. Wij als geestelijk
verzorgers kennen legio militairen en veteranen die
pijn met zich meedragen. Die moreel verwond zijn
geraakt, omdat hen niet gelukt is waartoe ze op pad
gingen. Oké, dat doet niets af aan de idealen en overtuigingen waarmee ze een missie ingingen. Zonder
die idealen en overtuigingen kun je het misschien
ook niet.

ongeacht de afloop. Hoop is een diep weten, ergens
voorbij de horizon verankerd.

Ingebed in het grote verhaal
Ik denk dat wij als krijgsmachtpredikanten in de gelegenheid zijn om die idealen en overtuigingen in een
nog breder perspectief te plaatsen. Vooraf, ter plekke
en na afloop. Ingebed in het grote verhaal, dat we aan
de Bijbel, aan mensen vóór ons, profeten en zieners,
gelovigen en twijfelaars, ontlenen. Het verhaal van de
God die uiteindelijk een toekomst van vrede en recht
belooft. Soms helpt het om dat grote verhaal als een
beschuttende koepel over onze pogingen, ons doen
en laten in deze wereld vol onrust te plaatsen. Niet alleen als een troostend uitzicht, maar ook als een diepe
inspiratiebron, voor als het niet lukt. Hoop, zo staat
het in die mooie tekst die aan de Tsjechische dissident
en later president Václav Havel wordt toegeschreven,
is niet optimisme, niet de overtuiging dat iets goed
zal aflopen. Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,

Profetische stem
Je kunt dan wel wijzen op de scheiding van kerk en
staat, die op veel momenten belangrijk is om ons ons
werk in alle vrijheid te laten doen die bij ons ambt
hoort. Je kunt zeggen: Defensiebeleid is aan de staat
en wij zorgen voor het geestelijk welzijn van de militair die dat beleid uitvoert. Als we onze eigen misse
‘hoop op duurzame vrede en recht’ serieus nemen,
hoeven we natuurlijk niet op de stoel van de politici
en ambtenaren te gaan zitten die het beleid maken.
Maar datzelfde verhaal van God die uiteindelijk een
toekomst van vrede en recht belooft en dat ieder mens
aanspreekt, kent ook een messcherpe kant. Profeten
hebben er altijd kritisch op gewezen waar recht en
vrede in het gedrang komen. Soms zijn vrede en recht
binnen de Defensieorganisatie zelf in het geding, als
militairen te maken krijgen met sociale onveiligheid.

Ik denk dat wij als krijgsmachtpredikanten in de gelegenheid zijn om

Spannende vraag
Als we zo onze militairen terzijde kunnen staan, individueel en in het vormingswerk, dan blijft er voor mij
nog wel een ándere, spannende vraag over. Ik heb
vaak gemerkt dat je in de begeleiding van militairen
en in wat zij aan levensvragen op het hart hebben toch
vaak wat afblijft van de vraag hoe aan te kijken tegen
het geweld dat ze moeten uitoefenen en de politieke
keuzes daarachter. Ze moeten het doen en dat is vaak
lastig genoeg. En toch: De keuzes die Defensie, of eigenlijk de politiek daarachter maakt, hebben wij daar
als krijgsmachtpredikanten vanuit onze kerkelijke opdracht ook nog wat over te zeggen? Of mogen wij vanuit onze missie gedacht al blij zijn dat de Nederlandse
krijgsmacht er niet voor is om zomaar andere landen
aan te vallen en te veroveren? Mogen we dankbaar
zijn dat Defensie onze missie al lijkt te hebben
omarmd en overgenomen, met die gerichtheid op bescherming en vrijheid en veiligheid? Of moeten wij
dat wat Defensie doet of laat in een breder perspectief
helpen plaatsen? Hebben ook niet juist de beleidsmakers geestelijke verzorging en oriëntatie nodig?

die idealen en overtuigingen in een
nog breder perspectief te plaatsen.
Vooraf, ter plekke en na afloop.
Dat heeft vaak te maken met machtsverhoudingen
die in een hiërarchische organisatie als Defensie snel
uitvergroot kunnen worden. Of met groepsdruk, waardoor een individu zich niet veilig voelt of het tot pestgedrag komt. Daar vragen we dan aandacht voor.
Daarnaast koester ik ook de hoop dat we zelf op het
niveau van de politieke besluitvorming en alle afwegingen die daar gemaakt moeten worden ruimte ontwikkelen en ruimte krijgen om een authentiek geluid
te laten horen dat volgt uit de Bijbelse hoop op vrede
en recht. Er zijn ook ten aanzien van inzet en wapensystemen in de toekomst nog heel wat principiële
vragen te stellen. Welke stem hebben onze zendende
kerken en wij als geestelijk verzorgers daar in?
Ids Smedema, predikant-secretaris

gangspunt te zijn. Wie is er immers tegen vrede en
tegen recht? Maar waarom is het deel van onze missie? Als u nog eens naar deze regel uit de tekst van de
missie kijkt, ziet u dat ze tussen twee andere regels
staat, die spreken van geloof en liefde. Samen vormen
ze de bekende trits uit de eerste brief van Paulus aan
de Korintiërs. Woorden die mensen al eeuwen inspireren en die iets zeggen over de houding waarmee
christenen in het leven willen staan.
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Jaarverslag
Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken Militair
(CIO-M) 2020
Samenstelling CIO-M per ultimo 2020
Ds. J. den Boer
M.J.M. van den Brink
Mr. R. de Groot
Ir. ing. B. Hop
Ds. D. Huurman
J. de Kleyn
A.J. van Limbeek
A. Mons
H. Morsink
Ds. D. Pranger
Drs. J.P. van der Steen
Ing. bc. H. Stokking
Mr. drs. H.C.F. van den Berg

Het CIO-M
Het CIO-M is het samenwerkingsorgaan van verscheidene protestantse kerken en de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland. Als commissie van het Contact in
Overheidszaken (CIO) heeft het de 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 fungeert als gesprekspartner voor de overheid, in casu het ministerie van

Hersteld Hervormde Kerk
Nederlands Gereformeerde Kerken
Remonstrantse Broederschap
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Protestantse Kerk in Nederland
Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Onafhankelijk voorzitter
Protestantse Kerk in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Protestantse Kerk in Nederland & Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Ambtelijk secretaris

Defensie. Het CIO-M adviseert met name over de manier waarop Defensie organisatorisch en personeeltechnisch inhoud geeft aan de Diensten Geestelijke
Verzorging (DGV). Daarnaast benoemt het CIOM de
hoofdkrijgsmachtpredikant en is het betrokken bij
de werving en selectie van nieuwe krijgsmachtpredikanten.
Het CIO-M overlegt daar waar mogelijk en zinvol met
andere kerkelijke en levensbeschouwelijke zendende
instanties, van Rooms-Katholieke, Joodse, Humanis-

tische, Hindoe, Islamitische en Boeddhistische huize,
waar het gaat over geestelijke verzorging binnen de
krijgsmacht. In 2020 vond dit overleg van de Gezamenlijke Zendende Instanties (GZI) tweemaal plaats,
in bijzonder goede sfeer en harmonie.
Rapport
In 2020 kwam het rapport ‘Verkenning naar aanpassing van het besturingsmodel van geestelijke verzorging bij Defensie’ gereed. Dit rapport is op verzoek
en in opdracht van het ministerie van Defensie opgesteld door mr. T.J.F.M. Bovens. Het rapport is de
uitkomst van een onderzoek naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen van het besturingsmodel
voor geestelijke verzorging bij Defensie. Over de uitkomsten en de aanbevelingen van het rapport is binnen de GZI op constructieve en openhartige wijze
gediscussieerd. Zodra de omstandigheden het toelaten zal de GZI in gesprek gaan over het rapport met
de minister en de staatssecretaris.
Zendende kerken
Het CIO-M is zelf geen zendende instantie, maar
wordt door de overheid wel als zodanig gezien. Dit
zorgt soms voor enige spraakverwarring en onduidelijkheden wat betreft verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van diverse organen. Het CIO-M is
voornemens daarover in 2021 meer duidelijkheid te
verkrijgen en te verschaffen. Predikanten worden
echter niet door het CIO-M gezonden, maar door hun

eigen kerken en aangesteld door Defensie. Het CIOM is wel betrokken bij het proces van werving en selectie, onder andere door het vaststellen van de
sollicitatieprocedure en doordat CIO-M-leden deel
uitmaken van de sollicitatiecommissies. Bovendien
benoemt het CIOM de hoofdkrijgsmachtpredikant,
die ambtsinhoudelijk leiding geeft aan de krijgsmachtpredikanten. De verschillende kerken die in
het CIO-M vertegenwoordigd zijn, hebben vrijwel allemaal op gezette tijden contact met hun ‘eigen’
krijgsmachtpredikanten. Zij rapporteren ieder op hun
eigen wijze aan hun zendende kerken.
Vergaderingen CIO-M
Het CIO-M kwam in 2020 wegens de beperkingen als
gevolg van COVID-19 slechts viermaal, waarvan één
keer online, in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen deden de hoofdkrijgsmachtpredikant en
de predikant-secretaris als adviseurs onder andere
verslag van diverse aangelegenheden die binnen de
DGV aan de orde waren en/of vroegen advies hoe in
specifieke situaties te handelen.
Onderwerpen van gesprek waren onder andere:
• Een redactiestatuut voor het in 2020 gestarte
interne magazine Geestkracht van PGV/CIO-M;
• Diverse zaken van persoonlijke aard.
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Gerrit den Broeder:

‘Remember, hope is a good thing.
Maybe the best of things.
And no good thing ever dies’
(Andy Dufresne tegen Red, in de film Shawshank Redemption)

Vacatures en uitbreiding DGV
In 2020 zijn binnen de PGV zeven vacatures ontstaan.
De wervingsprocedure daarvoor is eind 2019 gestart
en kende een voorspoedig verloop, waardoor uiteindelijk alle zeven vacatures vervuld konden worden.
Het CIO-M is verheugd dat voor het eerst uit de volle
breedte van de aangesloten kerken geschikte kandidaten gevonden en aangenomen konden worden.
In 2015 is met Defensie overeengekomen dat de omvang van de DGV met die van de krijgsmacht ‘meebeweegt’. De politiek heeft het voornemen om
Defensie voor het eerst sinds jaren weer in omvang
te laten groeien en voor een deel heeft dit al plaatsgevonden. Op grond hiervan is de formatieve omvang
in 2020 met één vergroot tot in totaal 46 fte’s. In 2021
en 2022 zal een volgende uitbreiding plaatsvinden.
Bovenop deze uitbreiding van uiteindelijk DGV-breed
vijf fte’s, heeft in 2020 ook de Boeddhistische Geestelijke Verzorging haar intrede gedaan binnen de
krijgsmacht met twee fte’s.

CIO-M/PGV-conferentie
Wegens de coronapandemie werd de jaarlijkse CIOM/PGV-conferentie, die traditiegetrouw steeds in het
voorjaar plaatsvindt, eerst uitgesteld naar het najaar
en tenslotte naar de herfst van 2021. Om voldoende
tijd te hebben om niet alleen allerlei beleidszaken,
maar ook de inhoudelijke kant van het PGV-werk aan
bod te laten komen en de onderlinge band weer aan
te halen is het voornemen om ditmaal de conferentie
drie dagen te laten beslaan.
Chris van den Berg
Ambtelijk secretaris CIO-M

Hannah Nováková:

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.
(Václav Havel)

Harold Velten:

We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.
(Martin Luther King jr.)
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Kerkgenootschap en plaatsing van de predikanten per 31 maart 2021

K.H. Ubels
I.J. Smedema
G.J. van der Ende
T. Oosterhuis

PKN
PKN
PKN
GKv

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

Koninklijke Marechaussee

PKN
PKN
UvB
VPE
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
ABC
PKN
PKN

Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, ‘t Harde
Johannes Postkazerne, Havelte
Buitenlandplaatsingen
Oranjekazerne, Schaarsbergen
Generaal Spoorkazerne, Ermelo
Lunettenkazerne, Vught
Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
Generaal Spoorkazerne, Ermelo
Johan Willem Frisokazerne, Assen
Korporaal van Oudheusdenkazerne, Hilversum
Oranjekazerne, Schaarsbergen
Dumoulinkazerne, Soesterberg
Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, ‘t Harde
Johannes Postkazerne, Havelte
Generaal-majoor Kootkazerne, Stroe
Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, ‘t Harde

Vormingswerk

PKN
GKv
CGK
HHK
PKN
PKN
NGK
PKN

Vliegbasis Woensdrecht
Vliegbasis Woensdrecht
Vliegbasis Leeuwarden
Vliegbasis Woensdrecht
Vliegbasis Eindhoven
Vliegbasis Volkel
Vliegbasis Gilze Rijen
Hoofd GV KLU, Breda

Afscheid van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging namen

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

PKN
PKN
PKN
PKN

Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
Regio Zuid
Camp New Amsterdam, Soesterberg
Schiphol

PKN
UvB
Rem
Rem

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

PKN

Veteraneninstituut, Doorn

Koninklijke Landmacht
W. Bos
D. van den Bosch-Heij
I.P.C. Brouwer
J.D. de Bruin
W. van Domselaar
P. Doorn
P. van Duijvenboden
H.A. Hoorn
H.C. Knegt-de Boer
C.I. Meeuwenoord-Karsten
A.P. van der Meulen
T. de Ridder
C.J. Rodenburg
H. Velten
J. Verboom
J. Vogel

G. van Driesten
H.D. Huiting
H. Nováková
W. van Wakeren

Veteranenwerk
J.C. Sent

In 2020 en begin 2021 bij uitzending betrokken predikanten
M. Barth
W. Bos
D. van den Bosch-Heij
J.D. de Bruin
P. van Duijvenboden
J.P. Kromhout van der Meer
C.J. Rodenburg

Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Cariben (aan boord Zr.Ms. Zeeland)
Irak
Irak
Litouwen

Koninklijke Luchtmacht
M.P.D. Barth
G. den Broeder
W. de Bruin
J. Kommerie
J.P. Kromhout van der Meer
W.J. van Sintmaartensdijk
K. Smouter
A.H. Zweers

M.J. Boersma
J. Knoop
J.T. Schneider
W. Veltkamp

PKN
PKN
PKN
GKv

Betekenis van de afkortingen van de kerkgenootschappen
Koninklijke Marine
J.P. van Bruggen
J.S. Dijkhuizen
H. van Eeken
F.R. Omvlee
G.P.R. Pennekamp
D.A.J. Scholtens
J.C. Trouwborst
R. Voorn
J. Wojcik

GKv
PKN
CGK
PKN
PKN
PKN
PKN
OKK
OKK

Marinebasis Parera, Curaçao
Onderzeedienst, Den Helder
Operationele School, Den Helder
Hoofd GV KM, Den Helder
Van Braam-Houckgeestkazerne, Doorn
Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder
Korporaal van Oudheusdenkazerne, Hilversum
Mijnendienst, Den Helder
Van Ghentkazerne, Rotterdam

ABC
CGK
GKv
HHK
NGK
OKK
PKN
Rem
UvB
VPE

Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten
Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Hersteld Hervormde Kerk
Nederlands Gereformeerde Kerken
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Protestantse Kerk in Nederland
Remonstrantse Broederschap
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
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