
 
 

Liturgie voor 26 juli 2020 
6e zondag van de zomer 

 

(t)huis van God - de Keuken 
 

 
Wils ’t Hart en Wim Pfister tijdens het pannenkoeken bakken voor St. Pannenkoek 

 
 

Zomerdienst van de Doopsgezinde gemeente Groningen 
in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente 

en de Lutherse en de Remonstrantse gemeente van Groningen, 
Tevens viering die door de ADS wordt uitgezonden op youtube. 

 
met medewerking van 

 
Kok: Raheem 

Voorganger: Geert Brüsewitz 
Organist: Eeuwe Zijlstra, 

en lezingen door: 
Eeuwe Zijlstra ; Diederik Krijtenburg ; Nynke Dijkstra  

  



Orgelspel melodie naar Psalm 84 : ´Hoe lieflijk hoe vol heilgenot´- compositie van Jan 
Zwart  
 

Welkom 
Hartelijk welkom bij deze vierde viering van onze gezamenlijke zomer! Een viering die 
we thuis met elkaar in verbondenheid vieren, Evangelische Broedergemeente, 
Lutheranen, Remonstranten en Doopsgezinden! Doopsgezinden mogelijk zelfs uit het 
hele land, omdat deze dienst ook als ADS-dienst vanaf zondag een week te vinden is op 
Youtube.  
Weest welkom, op afstand weliswaar, om mee te vieren door de stream te bekijken, of 
door deze papieren liturgie te lezen. In het laatste geval is er geen muziek. U bent van 
harte uitgenodigd om zelf iets uit te zoeken dat u op dit moment zou willen horen. 
Als thema hebben deze zomerdiensten gekregen: (t)huis van God.. Omdat we in deze 
coronatijd niet samen kunnen vieren in onze kerken, willen we met elkaar nadenken, 
met elkaar delen hoe wij de ontmoeting van de Eeuwige gestalte geven en ervaren als 
we niet in Gods huis zijn maar als we Hem ontvangen in ons huis, in ons dagelijkse leven 
van de laatste maanden. En om die ontmoeting thuis te overdenken gebruiken we het 
beeld van het huis met vele kamers. In elk van die kamers - of ze nu wel of niet echt 
aanwezig zijn in onze huizen - krijgen aspecten van de Eeuwige, van ons geloof gestalte.  
Vanmorgen zijn we in: De Keuken.  
 

Ontsteken van het licht 
Ontsteken we het licht. U bent de vlam van ons bestaan, u bent licht op ons pad, 
zomerlicht om ons heen, bron van licht in ons, vriendelijk licht dat ons aan elkaar 
verbindt! 
 

Orgelspel Lied 280, De vreugde voert ons naar dit huis, eerste vier coupletten 

 
 
 
 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan. 

3. Dit huis dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt 
wilt Gij die voor ons zijn? 



 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 

de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat 
 

Woorden van een begin 
Laten we samen deze viering beginnen. Onze samenzijn is in de naam van Hem uit wie, 
door wie en tot wie alle dingen zijn. Die eer toekomt en ook in dit uur worde 
toegebracht. 
Genade zij ons en vrede van God de Vader en Jezus Christus onze Heer, in de Heilige 
Geest,  
Amen 
 

Moment van Stilte 
 

De liederen  van deze dienst 
De liederen die we in deze viering met elkaar horen, op het orgel gespeeld, en die we 
dan met elkaar ook misschien thuis mee mogen zingen, zijn de liederen die gekozen 
zijn door Jan en Aly Noord, trouwe gemeenteleden van ons hier, die deze week zestig 
jaar trouwen met elkaar beleven. Zestig jaar samen. En zij zijn hier bij ons in dat vieren 
doordat de liederen hun keuze zijn. En u zult horen, in het tweede deel van lied 280, 
dat wij hen een lang leven wensen. 
 

Orgelspel Lied 280 ´De vreugde voert ons naar dit huis´ laatste drie coupletten 
 

5 Onthul ons dan Uw aangezicht, 
Uw naam, die met ons gaat 

en heilig ons hier met Uw licht, 
Uw voorbedachte raad. 

6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van 't woord waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 
 

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht, 

die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 

Collectedoel 
De collecte in deze viering is voor de Fundashon Aliansa di Lus: een project op Curaçao. 
We hebben ervoor gekozen als gezamenlijke kleine oecumene hier in Groningen om 
daarvoor te collecteren. Mijn oud-collega Jacob Kikkert en de oud-predikant van de 
broedergemeente, Saskia Delvendahl zijn beide predikant op Curaçao waar het 
coronavirus ook hard toeslaat. Niet zozeer in ziekte, maar meer in wat het 
teweegbrengt: toerisme dat niet kan plaatsvinden en daar waar op Curaçao toch al veel 
mensen aangewezen waren op voedselhulp, is dat in deze laatste maanden explosief 
gestegen. En dat is het zo dat juist de allerarmsten en de mensen die het minst 
weerbaar zijn, het meest getroffen worden. In deze Fundashon werken Hans en Gerda 
Brand samen in een huis kinderen opvangt en jonge moeders die elders niet echt een 
thuis hebbe een plek hebben om te zijn. En het leek ons mooi om dat thuis, die thuis-
gedachte te verbinden aan onze diensten hier. Wilt u iets overmaken voor deze collecte 
dan kan dat via het gironummer van de remonstrantse gemeente:  



NL77 INGB 0000 8792 00, wat ook nu zichtbaar is. En u kunt voor het uitgebreide 
verhaal over deze collecte ook kijken op onze website: dggroningen.doopsgezind.nl. 
Klik HIER voor meer informatie over het collectedoel  
 

Inleiding op de overdenking 
En ineens zijn  we niet meer in de kerk. We zijn in onze keuken. 
Voor de rest van de viering is deze keuken onze liturgische ruimte. 
Hier gebeurt het. Het is een soort zenuwcentrum van onze gemeente. 
Zoals het soms ook vaak hart van een huis kan zijn. 
De pannen staan op het vuur; er kan iets in komen. We kunnen iets maken met elkaar. 
We kunnen denken aan alle maaltijden die we met mekaar gehad hebben. De dingen 
die we samen organiseerden hier in de gemeente, met zijn Doperse Dis of met zijn 
maaltijd voor de gemeenteleden, de mennomaaltijd, waar jong en oud elkaar 
ontmoeten. Het is een belangrijke plek. Het is goed dat je dit hebt. Zo veel mensen 
hebben dat ook tegen ons gezegd, hoe belangrijk het is om een keuken te hebben waar 
gewerkt kan worden, waar van alles gedaan kan worden. Ik stel voor dat we hier met 
elkaar nadenken over wat zo'n hart kan betekenen in wat we gekregen hebben en wat 
we elkaar kunnen geven. We luisteren nu eerst naar een aantal teksten en dat is een 
beetje lastig: want eigenlijk zijn er in de bijbel geen teksten over de keuken, want de 
keuken als zodanig, als vertrek, is nog niet zo oud. In de bijbelse tijden was het buiten 
vaak waar gekookt werd. Op een vuurtje. Daar werden dieren klaargemaakt of 
linzensoepen gekookt. En vroeger was het dus niet zo dat je in de keuken iets bereidde. 
Het is eigenlijk maar een heel korte periode geweest dat die keuken een aparte ruimte 
was, want in heel veel tegenwoordige huizen is de keuken ook weer een onderdeel van 
de woonkamer. We gaan dus teksten horen die te maken hebben met voedsel 
bereiden en het ontvangen van voedsel en het geven van voedsel omdat dat ook 
eigenlijk, zeg maar, in de functie van de keuken centraal staat. Hoe belangrijk het is om 
te bedenken dat God ons dingen geeft, dat wij elkaar dingen geven en dat we in die zin 
ook Gods medewerkers zijn.  
Zo zullen we luisteren naar een aantal verspreide verzen.  
En Eeuwe, Diederik en Nynke zullen onze teksten lezen. 
 
 

Lezing: Dank aan God, Psalm 107, vers 8 en 9 
Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, wie dorst 
had, gaf hij te drinken, wie honger had volop te eten 
 

Lezing: Leef met vreugde, Prediker 9, vers 7 
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je 
doet allang met welbehagen aan. 
 

Lezing: Vrijheid om…, I Corinthiërs 10, vers 25 -31 
U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw 
geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers: ‘Van de Heer is de aarde en haar 
rijkdom.’ Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt 
zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig 
dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand 
u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd 



rekening met het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. 
Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? Er is toch niemand die 
kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? Dus of 
u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God 
 

Orgelspel Lied 791 ´Liefde eenmaal uitgesproken´, plus motief ´Love story, Francis Lai 

 
 

2 Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

3 Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 

4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

5 Liefde laat zich voluit schenken, 
als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij Uw gasten zijn. 

 

6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf. 

 

Lezingen Hebreeën 13 vers 1 en 2  
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben 
sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 
 

Handelingen 2 vers 46 en 47  
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze 
loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal 
dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 
 

Verkondiging 
De keuken. Zoveel mensen zijn hier al binnen gekomen en die waren enthousiast over 
wat we hier allemaal konden in deze keuken. Ik zei het al even: de verschillende 
maaltijden hier georganiseerd. 
Ik wou eigenlijk beginnen met het idee dat ik helemaal aan het begin, toen onze Nynke 
hier [de cameravrouw] net kosteres was, in de zomer een maaltijd organiseerde met 



de kleine oecumene, zoals we altijd een zomerprogramma hadden. En ik deed dat aan 
de hand van dit boek: ‘Bijbels Culinair’. Een prachtige bijbelse maaltijd had ik gemaakt. 
Iets met vijgen in rode wijnsaus. Iets met spiesjes op de barbecue en nou fantastisch. 
We zaten hier buiten en het was heerlijk weer. De een na de ander druppelde binnen. 
En ik had wel administratie bijgehouden van wie er zou komen, maar ik wist het niet 
precies meer. Dus om de haverklap kwamen er mensen binnen en dan zei ik tegen 
Nynke: ja, maar die had ik eigenlijk niet op mijn lijstje staan. En ik herinner me nog dat 
Nynke Spaans benauwd werd, want na 20 mensen die niet op het lijstje stonden, dacht 
ze: dit gaat helemaal mis. 
Maar wat het mooie van een bijbelse maaltijd is, is dat er ook altijd sprake is van een 
soort wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Ik kon mensen die zich niet op hadden 
gegeven mooi aan het werk zetten. Reinier Djasmadi van de broedergemeente, die 
kwam binnen en zei, “ja dominee ik had me helaas niet opgegeven”. Ik zei tegen hem: 
nou, volgens mij kun je heel goed barbecueën. Als jij nou de spiesjes verder afmaakt. 
En hij ging naar buiten de spiesjes maken. Het geeft iets weer van de sfeer die deze 
keuken met zich meebrengt. Een andere gedenkwaardige maaltijd is een bijeenkomst 
samen met de orthodoxe gemeente hier. Een Maslenitsa-viering (een soort carnaval), 
zoals het heet, vooraf aan de vastentijd. Er kwamen een paar mensen van hun 
gemeente en van onze gemeente en vader Onufri zei: “nou het zullen er misschien 20 
van ons zijn” en wij ook nog 20. We rekenden op 40 mensen hier in de zaal. Maar, het 
was 400 jaar betrekkingen Nederland-Moskou, of Nederland-Rusland en dat was 
uitgegaan naar de hele Russische gemeenschap in Nederland, zo’n beetje. Er kwamen 
wel 140 mensen. Als haringen in een ton hier waren de mensen bij elkaar. En er was te 
eten en te drinken en het was ook allemaal voldoende. Het zijn voor mij twee 
hoogtepunten in dat bestaan van deze keuken. Maar we hebben er veel meer gedaan. 
En het mooie is dat het voor mij ook twee voorbeelden zijn van hoe belangrijk een 
keuken en het delen van voedsel is: het verbroederende element, het samen eten en 
daarom heb ik ook gekozen voor de teksten die we lezen, om te laten zien in die teksten 
hoe belangrijk dat eten gezien wordt, dat samen delen. Hoe het verbonden wordt aan 
vreugde. En hoe het ook verbonden is aan de dankbaarheid die wij naar God mogen 
uitspreken. En wat ik een belangrijk element vind is dat wij God danken voor het eten, 
maar we maken het zelf, voor elkaar. Het is iets heel basaals.  
En ik wilde dat even laten zien aan een van mijn kleine wondertjes in het bestaan, mijn 
kleinzoon Raheem. Hij is hier thuis bezig, kijk maar eens even. [er wordt op 
kerdienstgemist een video vertoond] .Op de grond met een pannetje., waar niks in zit 
en een lepel. Hij heeft het zelf gepakt. Het is een beetje het eerste fantasiespelletje 
wat hij doet. Eten. Net doen alsof hij eten aan het maken is. En hoe vaak kunnen we 
dan niet terugdenken aan zandtaartjes die we misschien zelf gebakken hebben en die 
we gedeeld hebben met andere kleine kinderen. Het is mooi om te zien hoe wezenlijk 
en basaal dat maken van voedsel is en hoe graag kinderen dat dan ook nadoen op een 
eigen pannetje met een eigen fornuisje.  
Het is belangrijk dat we dat hier met elkaar zo beleven in deze keuken. Want 
tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook zeggen dat we in deze tijden van pandemie 
eigenlijk dat element moesten missen. Dat elkaar ontvangen en voor elkaar zorgen. 
Want hoe wezenlijk is dat niet, voor ons als gemeente. In een boekje dat ik net gelezen 



heb, van Tom Wright, ‘God en de pandemie’, staat ook iets over hoe wezenlijk dat is 
dat we voor elkaar wat doen, het met elkaar doen. En hoe belangrijk het is dat we voor 
onszelf niet de vraag stellen: “waarom heeft God dit nu zo gedaan”, maar in navolging 
van Johannes 9, als aan de blindgeboren jongen allerlei toestanden overkomen en de 
discipelen dan aan Jezus vragen van: wie zijn schuld is het nou, dat-ie blind is, van 
hemzelf of van een ander. Dan zegt Jezus: het is niemands schuld, vraag niet naar het 
waarom, maar kijk wat er nu kan gebeuren. Kijk wat we nu voor elkaar kunnen doen. 
En dat zou ik eigenlijk ook aan de hand van deze potten en pannen kunnen laten zien. 
Wat kunnen we voor elkaar doen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen. 
En dan vervolgens ook denken hoe ons dat verbindt met ons verleden. Hoe ons dat 
verbindt met wat we zijn als gemeente. Ik vind het niet vreemd dat we als 
doopsgezinde gemeente hier juist zo’n keuken hebben. Want ik hoef maar een 
pannetje open te doen en ik vind daar kookboeken die iets van ons verleden vertellen. 
‘Amish cooking’, of een ‘more with less cookbook’. Kookboeken met recepten die van 
de hele wereld komen, vooral dit tweede, waarin betrokkenheid van doopsgezinden 
op elkaar van over de hele wereld zichtbaar wordt gemaakt. Via eten. En Amish 
cooking: hoe daarin een verhaal verteld wordt van een geschiedenis, van een volk dat 
op verschillende plekken is geweest en van al die plekken iets van maaltijden heeft 
meegenomen, maar ook geleerd heeft om met elkaar te delen, met elkaar te vieren. U 
kent misschien allemaal ook wel het voorbeeld van ‘Barn Raising’: het in elkaar zetten 
van een schuur. Er zijn zelfs recepten voor zo’n  barn raising. Hoeveel kippen je nodig 
hebt en hoeveel taarten je nodig hebt. Want die mannen kunnen werken en, in de 
Amish gemeenschap – redelijk traditioneel – kunnen de vrouwen onderwijl 
appeltaarten bakken en kippen koken. Zo met elkaar delen. En dat is, denk ik, iets wat 
onvoorstelbaar wezenlijk is. ook de geweldige gastvrijheid die daar uit kan spreken. En 
het vertrouwen op God. 
Ik ben zelf niet in Bulawayo geweest, waar ooit een doopsgezind wereldcongres was, 
in Zimbabwe. En we dachten als Wereldbroederschap bij elkaar: wat zal dat lastig zijn 
voor die mensen in Bulawayo, in Zimbabwe, waar bijna niks is, om zoveel mensen te 
ontvangen. En bijna zou het niet doorgaan. Toch zeiden de mensen uit Zimbabwe zelf: 
kom langs, kom ons versterken, kom  bij ons te gast zijn, omdat Mugabe en zijn 
trawanten dan zullen zien dat wij mensen hebben in het buitenland die onze broeders 
en zusters zijn. En ik heb me laten vertellen door de mensen die er waren, dat er elke 
dag eten gemaakt werd, ook buiten. Dat er op een grote rij gigantische potten stonden, 
waar ik weet niet hoeveel kippen in gingen die opgegeten werden door de mensen die 
te gast waren. En hoe er ook een zekere schroom bij de mensen was dat al deze mensen 
van deze gemeenschap  dat allemaal uit hun eigen mond gespaard hadden om het aan 
hun gasten voor te zetten. Zo veel kippen als ze waarschijnlijk zelf nooit te eten kregen. 
Maar het vertelt het verhaal hoe wezenlijk het is als je met elkaar deelt en samen 
maaltijd houdt. Als we dus nadenken over de functie van de keuken in ons huis, in onze 
relatie tot God, gaat het om: je herinneren wat er ooit was. Dingen, recepten van 
vroeger. Dingen die je oma misschien ooit zo maakte en die smaak die je nog bijblijft 
als je nu ineens weer iets proeft. Hoe we proeven kan verbinden met je eigen 
geschiedenis, met het verleden. Maar het vertelt  ook het verhaal van delen, van al die 
keren dat je met elkaar, bij elkaar zat en met elkaar kon delen en terugdenken aan de 



goede gesprekken die er toen waren. Dat mag misschien juist ook in deze tijd dat we 
niet zo bij elkaar kunnen zijn, ons de hoop geven, dat we ook als we dat niet kunnen 
delen, dat uiteindelijk toch ons leven een gedeeld leven mag zijn. dat we dankbaar 
kunnen zijn voor wat God ons geeft en dat we erop mogen hopen dat daar waar we 
elkaar ontmoeten en misschien ook op afstand verzorgen en zorgzaam voor de ander 
zijn, dat we dan toch in die afstand ook mogen bedenken, dat we zo gemeente zijn. 
Zoals ook, ik in de afgelopen tijd zag, dat daar waar in gemeentes maaltijden gevierd 
werden, die maaltijden niet gezamenlijk gevierd werden, maar die maaltijden, zoals 
hier ook de mennomaaltijd, die werden bezorgd bij de mensen aan huis. Ook over 
afstand heen kunnen we er voor elkaar zijn. Mij vertelt het verhaal van (t)huis bij God 
zijn het verhaal van de zorg voor elkaar. Voor de dankbaarheid dat je iets hebt 
gekregen, mogelijkheden hebt waarmee je de ander kunt helpen, waarin je de ander 
ook kunt laten delen.  Wezenlijk, wezenlijk voor wie we zijn. Amen 
 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach, Cantate: ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit´ BWV106  
 

Slotgebeden,  
Laat ons stil worden voor God. Eeuwige, ongeziene, grote God, we danken U voor de 
zorgzaamheid die we elkaar kunnen bewijzen. Met daarin de keuken als een plek waar 
voedsel bereid wordt, waar herinneringen ontstaan aan vroeger, de mensen die er 
waren vóór ons, toen we zelf klein waren. Voedsel dat ons herinnert aan vroeger, 
voedsel dat verbindt. We danken U voor al die momenten van verbintenis, in onze 
gemeenten, maar ook bij ons thuis, aan de tafel waar we gasten kunnen ontvangen, en 
waar we zelf als gast aanwezig kunnen zijn. Eeuwige, het is goed, als we U ook danken 
daarbij, voor die momenten van inspiratie, die momenten van delen, die momenten 
die opbouwen. Wees ons daarin nabij, en geef ons de kracht er voor elkaar te zijn, ook 
in deze ingewikkelde, moeilijke tijden van afstand. Dat de nabijheid van voor elkaar 
zorgen zoals we die mogen zien in voedsel en in de herinnering aan het verleden met 
daarin ook de belofte van de toekomst, dat die ons mogen inspireren. En in de stilte 
van ons eigen gebed noemen we U dat wat ons nu te binnen komt, aan zorg, aan 
aandacht, aan betrokkenheid. 
 

Stil gebed  
 

Onze Vader  
En met de woorden die Jezus ons leerde bidden we U: 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 
 

 
 
 



Uitzending en zegen 
Wees dan standvastig, onwankelbaar en ten allen tijde overvloedig in het werk van de 
Heer. De genade van onze heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met 
de Heilige Geest zij met U allen. Amen  
 
Orgelspel Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn  

 
 
 

2. Ga met God en hij zal met je zijn: 
Bij gevaar in bange tijden. 
Over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
In zijn liefde je bewaren, 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn naam elkaar begroeten, 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Volgende week, zondag 2 augustus wordt de zomer(video)dienst van de kleine oecumene 
verzorgd door de Evangelische Broedergemeente, met voorganger Erik-Jan Stam.  
De kamer in het (t)huis van God die dan aan de orde komt, is de studeerkamer. 
 

TOELICHTING COLLECTEDOEL 
 

Project op Curaçao van Fundashon Aliansa di Lus, gedreven door Gerda en Hans Brand. 
Fundashon Aliansa di Lus ( Stichting Verbond van het Licht ) is opgericht d.d. 9 februari 
2007 en stelt zich ten doel : een thuis te bieden aan kinderen die door omstandigheden 
niet in hun natuurlijke gezin kunnen wonen; ondersteunen van mensen in nood. Meer 
specifiek alleenstaande jonge moeders met kinderen. Hans en Gerda Brand zijn de 
drijvende kracht achter dit project. Het kleinschalig gezins(vervangend)huis ´Hogar di 
Lus´ staat op een terrein van circa 5.000 m2 te Banda Bou 40 km buiten Willemstad, 
landelijk gelegen, voor kinderen een rustige en veilige plek om op te groeien. Zowel 
Hans als Gerda hadden in Nederland al vrijwilligerswerk gedaan in de verslavingszorg. 
Ook hebben ze dak- en thuislozen geholpen. ´Hogar´ is Papiamentu voor ´thuis´. ´Lus´ 
is Papiamentu voor ́ Licht´, voorwerp dat licht verspreidt maar ook ́ hoopgevend teken´. 



In ´Hogar di Lus´ worden kinderen opgenomen in het gezin van Hans en Gerda Brand. 
Zij begeleiden tienermoeders en zorgen voor huisvesting, leren de jonge moeders hun 
kinderen goed op te voeden en hun verantwoordelijkheid te dragen.Zij doen dat vanuit 
christelijke motivatie: “Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in 
de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” (Johannes 8:12). Hans 
is werkzaam in de financiële sector. Gerda betrokken bij de dagelijkse gang van zaken 
van Hogar di Lus. In Bandau Bau, (westkant van Curaçao) werden ze geconfronteerd 
werden met de problemen van jonge moeders en hun kinderen. Hun filosofie: Een kind 
heeft recht op een veilige en stimulerende woon– en leefomgeving: het gezin.  
De beste opvoedingsomgeving voor een kind is een goed functionerend gezin waarin 
een kind zich kan hechten, waarin structuur en veiligheid wordt geboden en het leert 
van voorbeelden om hen heen. Bij voorkeur moet een kind opgroeien in het natuurlijk 
gezin, het gezin waarin het kind geboren is. Is dat om wat voor reden niet mogelijk, dan 
is het gezinshuis “Hogar di Lus” een goed alternatief. Op dit moment worden er 
kinderen uit drie families opgevangen, 8 kinderen, in de leeftijd van 3 tot en met 20 
jaar. 2 zusjes en hun broertje, die al langere tijd in ons gezin verblijven (waarvan de 
eerste vanaf 2003). 2 jongens die sinds 2011 in ons gezin verblijven. En de laatste 2 
jongens en 1 meisje verblijven sinds 2016 bij ons in het gezin. Daarnaast worden 
tienermoeders al dan niet tijdelijk opgevangen in een ‘jonge moeders project. De 
meiden leren o.a. om van pallets kastjes te maken om zo ook wat inkomen te 
genereren. Curaçao is een multi-culturele samenleving, een eiland dat onder grote druk 
staat, een eiland dat uit balans is geraakt. Kinderen en sociaal zwakkeren vormen een 
kwetsbare groep. De problemen zijn complex, er zijn geen eenvoudige oplossingen voor 
het totale probleem. Er is veel werkeloosheid, de meesten hebben geen scholing 
gehad, veel drugs en drankgebruik en een bijzondere seksuele moraal zeg maar...... Van 
gezinsstructuur kun je hier niet spreken. Het loopt allemaal nogal door elkaar en dat op 
allerlei gebieden. Aliansa di Lus wil het niet bij deze constateringen laten. Zij ziet volop 
mogelijkheden voor een aantal kinderen en jonge moeders. en biedt begeleid wonen 
van alleenstaande (tiener) moeders met kinderen. Deze moeders moeten dan 
aangeven dat ze ECHT anders willen. Hen wordt voorgehouden dat verandering bij hun 
zelf begint. Als je omgeving zo demotiverend is, is dat wel een hele zware kluif. Gerda 
Brand: "We willen nu deze moeders een kans bieden om simpelweg de dingen die voor 
ons zo normaal zijn te leren, zodat het ook overgedragen wordt aan hun kinderen. Dat 
houdt dus in dat de kinderen dagelijks naar school gaan om maar even een voorbeeld 
te geven”. Ook wordt de kinderen die opgevangen worden aangemoedigd om het 
contact met de moeder, en soms ook de vader, te blijven onderhouden. Hogar di Lus 
werkt samen met plaatselijke instanties van zorg en welzijn. Maar er is van 
overheidszijde nauwelijks sprake van ondersteuning. De Corona-crisis heeft diepe 
sporen getrokken in de Curaçaose economie die voor een heel belangrijk deel 
afhankelijk is van toerisme. Dat is tot op dit moment geheel weggevallen. En daarmee 
werkgelegenheid. Zij die afhankelijk zijn van flexcontracten (dagloners) zagen van het 
ene op het andere moment hun inkomsten wegvallen en hebben geen of nauwelijks 
financiële reserves. Fundashon Aliansa di Lus voorziet samen met andere organisaties 
een aantal gezinnen (alleenstaande moeders of grootmoeders met kinderen of 
kleinkinderen) van voedselpakketten. 


