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 Nieuwsbrief Kerken met Stip september 2022 
 
Diaconaal-pastorale zaken: Ikenius Antuma 06-13552954; 
kerken.met.stip@gmail.com  
Bestuurlijke zaken: Jan Eerbeek: 06-51362783; j.eerbeek@planet.nl  
 
 
Ikenius Antuma nieuwe diaconaal pastor 
Per 1 september j.l. is Ikenius Antuma begonnen als onze nieuwe diaconaal pastor. Wij 
heten hem van harte welkom en zijn blij dat hij deze taak op zich wil nemen. We wensen 
hem een gezegende periode toe. Ikenius heeft 10 uur per maand beschikbaar. We hopen 
dat het aantal uren in de komende tijd uitgebreid kan worden.  
Met Ikenius hebben wij afgesproken dat hij zich vooral zal gaan bezighouden met de 
pastoraal-diaconaal contacten met de doelgroep. Organisatorische en bestuurlijke taken 
zullen voorlopig door het bestuur worden opgepakt. Aanspreekpunt daarvoor is voorzitter 
Jan Eerbeek: 06-51362783, j.eerbeek@planet.nl. 
Ikenius is bereikbaar onder het bekende nummer van Kerken met Stip: 06-13552954. 
Hieronder stelt Ikenius zich aan u voor. 
 

In de extra editie van de nieuwsbrief ben ik al kort voorgesteld aan 
jullie. Ik ben inderdaad al jarenlang actief binnen het 
justitiepastoraat als redacteur van de bajesagenda, als geestelijk 
verzorger in Detentiecentrum Rotterdam, als vervanger voor 
geestelijk verzorgers die door vakantie of verlof (of dubbelboeking) 
geen kerkdiensten kunnen leiden in de gevangenis, als 
contactpersoon voor Kerken met Stip in de Koepelkerk te Arnhem. 
Ik moet de klappen van de zweep dus wel kennen. Het voelt voor 
mij dan ook goed dat ik nu als diaconaal pastor mag gaan werken. 
Tegelijk voel ik me vaak een beginneling, een naïeveling. Mijn 
vrouw Petra moet me er regelmatig op wijzen dat er iemand vlakbij 
wiet aan het roken is, ik ben geneigd geld te geven aan een 
dakloze die beweert dat de daklozenopvang geld kost terwijl ik toch 
zeker meen te weten dat die gratis is, of ik denk dat als een 
bewaarder in de zaal aanwezig is ze een geestelijk graantje mee 
wil pikken, totdat ze duidelijk maakt dat ze handeltjes tijdens de 

kerkdienst wil voorkomen. 
Toch leidt die naïviteit er niet toe dat ik vaak word bedrogen en bespot – voor zover ik weet. 
Ik kan maar een paar voorbeelden uit mijn leven bedenken waar het slecht uitgepakt heeft. 
Positief gesteld zou die naïviteit van mij kunnen gelden als onbevooroordeeld zijn, 
vertrouwen stellen in de goedheid van ook de ingesloten medemens. Zó bezien vind ik het 
prima om naïef te blijven. Ik wil geen argwanende, cynische persoon zonder hoop worden. 
Op die manier wil ik mijn werk doen: kijken naar de behoeften van deze concrete in- of 
uitgezetene en hem of haar verbinden aan Jezus als dé goede pastor en overdragen aan 
onze Kerken met Stip-vrijwilligers in den lande. Wat het allemaal precies inhoudt, moet ik 
nog gaan ontdekken. Maar ik dank voor het vertrouwen dat alvast in mij is gesteld, wat zich 
uitte in de reacties van een heel aantal geestelijk verzorgers (waaruit ook bleek dat de 
nieuwsbrief goed wordt gelezen!). Hendrine heeft geweldig werk verricht in de afgelopen 
jaren en een kostbaar netwerk opgebouwd. Ik wil daar graag op (voort)bouwen, omdat dat 
netwerk het vangnet is voor de mensen om wie het Kerken met Stip te doen is: de mensen 
die gevangen zitten in fysiek beperkende ruimtes, psychische kwetsbaarheid, 
maatschappelijke (voor)oordelen, kortom mensen die op zoek zijn naar een veilige plek waar 
ze zichzelf mogen zijn. Met hart en ziel zal ik me inzetten voor hun heil en ik hoop dat u 
daaraan zult blijven meedoen.  
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Ontmoetingsdag 9 april 2022  
Op 9 april hadden wij een zeer goed bezochte landelijke ontmoetingsdag in de Open Hofkerk 
in Ede. In het vervolg van deze nieuwsbrief zullen flitsen van deze ontmoetingsdag worden 
gegeven. Ik begin met een bijzondere ontmoeting die ik had in de pauze. Hendrine stelde mij 
voor aan Ashir. Hij was speciaal naar Ede gekomen uit het noorden van het land, omdat hij 
door bemiddeling van Hendrine een huis had gekregen. Dat was hard nodig, want hij leefde 
op straat. Ashir is een gelovige man. Hij vroeg mij een gebed met hem uit te spreken. Samen 
met een vriendin die bij hem was gingen we naar de paaskaars voorin de kerk. Ik vroeg hem 
wat hij aan God wilde voorleggen. Hij zei: ‘Ik ga volgende week naar Oekraïne met 
hulpgoederen. Ik wil God vragen bij mij te zijn en ons weer veilig terug te brengen. Na het 
gebed werden een paar foto’s bij de paaskaars gemaakt, die ik aan hem opstuurde. Een dag 
of tien later kreeg ik foto’s van het transport en zijn terugkeer weer in Nederland. Zomaar een 
voorbeeld van iemand voor wie Kerken met Stip het verschil maakte.  
 
Symbolen geloof, hoop en liefde 
Kerken met Stip zijn kerken van geloof, hoop en liefde.  
Op de ontmoetingsdag is een ketting gepresenteerd met de 
symbolen: een kruis, een anker en een hart. Ze zijn met de 
hand gemaakt door een tingieter en zien er prachtig uit. Ze 
zijn te bestellen bij Jan Eerbeek (06-51362783, 
j.eerbeek@planet.nl) voor een bedrag van € 2,50 per 
ketting (exclusief portokosten). De ketting is ingepakt in een 
plastic zakje met een kaartje waarop de naam van uw kerk 
met stip kan worden vermeld, eventueel met een 
telefoonnummer. U kunt dit symbool dan zelf gebruiken om 
aan belangstellenden voor Kerken met Stip uit te delen. De prijs konden we zo beperkt 
houden, omdat ze voor een zeer gereduceerd tarief zijn gemaakt door de tingieter.  
 
Vernieuwd handboek Kerken met Stip 
Ook is op de ontmoetingsdag het vernieuwde handboek Kerken met Stip onder redactie van 
Christiaan Donner gepresenteerd. Het is ook te lezen op de website www.kerkenmetstip.nl. 
Er zijn nog enkele gedrukte exemplaren beschikbaar, die op verzoek aan u toegezonden 
kunnen worden.  
 
Toespraak Erik Borgman: ‘radicaal inclusief’ 
Op de ontmoetingsdag hield prof.dr. Erik Borgman een toespraak onder de titel ‘Radicaal 
inclusief’. Hij sprak over de noodzaak mensen die in onze samenleving buitengesloten zijn, 
radicaal in onze samenleving op te nemen. De kerken kunnen hierin een belangrijke taak 
vervullen. Kerken met Stip zijn volgens Borgman van groot belang om hier een rol in te 
spelen.  
We hopen in de volgende nieuwsbrief meer aandacht te geven aan de inhoud van de 
toespraak van Erik Borgman. De toespraak van Erik Borgman is terug te zien via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/505/events/recording/164949210000505  
 
Nieuwe Kerk met Stip: Veenendaal 
Ook tijdens de ontmoetingsdag werd de aansluitingsovereenkomst getekend met de 
Petrakerk uit Veenendaal. We zijn blij dat Veenendaal de gelederen van Kerken met Stip 
komt versterken.  
Onlangs is bekend geworden dat de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord ook zal 
toetreden als Kerk met Stip.  
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Ramon Ramdas krijgt kruisje opgespeld in verband met pastorale taken in Kerken met 
Stip 
Ds. Christiaan Donner speldde tijdens de ontmoetingsdag Ramon Ramdas een kruisje op. 
Dit als aanduiding van pastorale taken die hij in verband met Kerken met Stip vervult. Ramon 
is ervaringsdeskundige in het pastoraat. Hij heeft er zelf veel gebruik van gemaakt en hij 
heeft zich alweer een heel aantal jaren geleden laten dopen. Hij spreekt vrijmoedig over de 
betekenis in zijn leven van het geloof en hij deelt wat hij daarin gevonden heeft ook met 
anderen. Hij is een blijmoedige man en zeer communicatief vaardig. Hij heeft een chalet 
waar hij permanent woont op het terrein van Het Passion in Hummelo, een centrum waar 
mensen die sociaal kwetsbaar zijn tijdelijk worden opgevangen en begeleid. Voor nogal wat 
tijdelijke bewoners is hij een steun en toeverlaat en door zijn eigen ervaring weet hij wat zij 
meemaken. Ook in een aantal kerken met Stip is Ramon een goede bekende, omdat hij daar 
aan kerkdiensten heeft meegewerkt. Enkele maanden geleden heeft hij een grote groep 
jongeren van een MBO school in Drenthe toegesproken over de betekenis van zijn geloof en 
de steun die hem dat gegeven heeft om een nieuw begin te maken in zijn leven. 
Nadat hij het kruisje ontvangen had, heeft Ramon het eerste exemplaar van de geloof, hoop 
en liefde-ketting gezegend. Deze was bestemd voor Hub Vossen, die vanaf het begin van 
Kerken met Stip bestuurslid is geweest en afscheid heeft genomen.  
Ramon is bereid om waar nodig ingezet te worden voor taken in Kerken met Stip. Hij is 
bereikbaar via Jan Eerbeek (06-51362783; j.eerbeek@planet.nl)  
 

 
‘Mensenland als horizon’  
Een nieuw boek van Jan Eerbeek heeft als titel ‘Mensenland als horizon’. In tal van concrete 
voorbeelden wordt beschreven hoe mensen geïsoleerd kunnen raken en de verbinding met 
de samenleving kwijt zijn. Naast professionele hulpverlening zijn veel meer beddingen nodig 
om mensen die het alleen niet redden een steuntje in de rug te geven om op de been te 
komen en te blijven. Niet iedereen is zelfredzaam en heel wat mensen worden dat ook nooit. 
Daarom zijn in onze geïndividualiseerde samenleving bedding biedende gemeenschappen 
als kerken nodig om steun te bieden in de dagelijkse levenssituatie. Het moet daarbij ook 
gaan om wederkerigheid. Mensen die vastgelopen zijn hebben ook iets te bieden. Ook 
daarin kunnen kerken voorzien. Zo werken mensen over en weer samen aan de opbouw van 
mensenland.  
Het boek kost €. 19,50 en is te bestellen door een e-mail met uw adresgegevens te sturen 
aan de uitgever IBB via verkoop@ibb.nu (let op: .nu!)  
 

 
Er gebeurt veel in Kerken met Stip, daarom is financiële 
steun nodig 
Kerken met Stip zijn een belangrijke schakel om mensen weer perspectief te bieden. 
Daarom vragen wij u een gift over te maken op ons rekeningnummer 
NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. "Vereniging Kerken met Stip", Den Haag.  
Voor kleinere en grotere giften zijn we dankbaar, omdat we er vele uitgestoken handen van 
het bieden van perspectief in zien. Mogen we op u rekenen?  
 
 
 
Met hartelijke groet, 
het bestuur van Kerken met Stip 
 


