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DOORKIJKJE 
(Ruth van der Waall) 

Begin jaren zestig: 
Op school zong ik  
‘wat de toekomst brengen 
moge 
mij geleidt des Heren hand’ 

Begin jaren zeventig: 
In de kerk van mijn jeugd en 
in mijn ouderlijk huis paste 
dit gezang niet meer: 
‘leer mij volgen zonder 
vragen 
Vader wat gij doet is goed, 
leer mij slechts het heden 
dragen 
met een rustig kalme moed.’ 

Néé, 
Volgen zonder vragen, nee 
juist wél vragen 
geen passief geloven  
maar actief: kerk en wereld in verbondenheid 

Eind december 2020: 
Wat de toekomst brengen moge  
alom hoorden we dit zeggen 
toen we de greep kwijt waren 
op wat we normaal vonden 
de geest uit de fles, de weg onbekend 
we doolden rond als blinden 
tastend naar het licht  

Anno nu: 
‘Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed’… 
Nu, zoveel jaar ouder 
zeg ik hiertegen niet meer een absoluut ‘nee’  
Zo in het leven proberen te staan 
kalm, maar zeker wél met moed  
met lev, het Hebreeuwse hart, 
is een proces van blind zijn naar zien 
van doof naar horen 
ontroering toe te laten tot in alle vezels 
van ons lijf 
fixaties loslaten  
en in de ontstane lege ruimte gaan leven 
voor het goede, voor de liefde,  
noem het voor mijn part God. 

DE KERN UIT DE KERKENRAAD 
(Dianne Valenciennes) 

Beleidsplan 

De Kerkenraad heeft op zondag 8 
januari na de dienst het beleidsplan 

gepresenteerd: 

Situatieschets gemeente 

Nog steeds mag de ERN op een groot aantal 
belangstellenden binnen en buiten Frankrijk rekenen. 
Deze zijn min of meer betrokken bij de ERN.  

Daarentegen is het aantal mensen dat daadwerkelijk 
tijdens live en zoom diensten aanwezig is, behoorlijk 
afgenomen in de afgelopen jaren. Dit geldt ook voor 
deelname aan activiteiten zoals de kringen, mozaïek… 

Al is er zeker nog een flinke belangstelling van mensen die 
de diensten online op een bepaald moment bekijken. De 
gemiddelde leeftijd van de mensen die heel trouw (bijna 
wekelijks) in de kerk komen ligt hoog.  

Een klein groepje verzet veel werk (kosters, organisten, 
penningmeester, ouderlingen).  En deze hoeveelheid werk 
wordt niet minder met minder gemeenteleden. Ook het 
werk van de predikant is hierdoor toegenomen. 

Situatieschets - Financiën  

2021: VVB, collectes en giften waren 4.000 lager € dan in 
2020 en de overige baten en lasten waren onveranderd.  

In 2021 mochten wij een uitzonderlijke laatste bijdrage 
van Parijs Plus van 30.000 € ontvangen. 

Zonder deze bijdrage zouden wij op een verlies van 
15.000 € zijn uitgekomen.  

2022: De jaarcijfers zijn nog niet bekend maar naar 
verwachting zullen we vanaf dit jaar gaan interen op onze 
reserves. 

Beleidsplan 

Zo ziet de kerkenraad zich genoodzaakt om het aantal 
kerkdiensten en activiteiten te verminderen. 

Gefaseerd zullen minder diensten worden aangeboden:  

Geen diensten meer in de zomerperiode van half juli tot 
eind augustus. 

September 2023 - December 2023: drie zondagen dienst 
waarvan één via zoom (twee diensten verzorgd door eigen 
predikant en één door gastpredikant of aanhaken. 
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Vanaf januari 2024 - zomer 2024: twee zondagen dienst in 
de kerk met eigen predikant.  

Vanaf januari 2024 zal onze predikant over gaan op een 50% 
contract. In de overgangsfase van september - december 
2023 zal Ruth nog fulltime beschikbaar zijn voor de 
gemeente maar wel al minder diensten verzorgen. Zoals 
het er nu uitziet zal Ruth dan 8 dagen per maand nog in 
Parijs wonen vanaf 1 januari 2024 

Er zal een halfjaarlijkse evaluatie worden gehouden om te 
kijken in welke richting de situatie zich ontwikkelt.  

In de komende maanden zullen de volgende punten nader 
worden uitgewerkt: 

- Nieuwe organisatie rondom activiteiten, bijvoorbeeld na 
de dienst. Met Mozaïek willen we graag doorgaan, maar 
op een ander tijdstip.  

- Vermindering werklast rondom communicatie van 
kERNbrief, nieuwsbrief, contactbrief, uitzicht… 

- Organisatie contactpersoon tijdens afwezigheid van de 
predikant. 

- Regeling voor onverwachts “crisis” pastoraat, zoals 
overlijden, ernstig ziekte… In principe is Ruth hiertoe 
bereid.  

Op de langere termijn zal moeten worden nagedacht over 
financiële zaken zoals het aanhouden pastorie, huren kerk, 
etc. 

Reacties en discussie 

De aanwezigen reageerden positief op het plan en de 
aanpak van de KR. Zij waren vol begrip met betrekking tot 
het verminderen van de activiteiten. Zij vonden het ook 
een realistische kijk op de huidige situatie en gaven aan blij 
te zijn dat Ruth voorlopig nog aanblijft. Dit vooruitzicht 
stelde de mensen gerust. 

Bezoek Luxemburg 

Veertien mensen hebben zich 
opgegeven voor het bezoek 
aan de Nederlandse 
Protestantse Gemeenschap 
in Luxemburg op 11/12 maart 
2023. Zaterdag worden wij na 
een welkom door een 
professionele gids door de 
stad geleid. ’s Avonds is er 
gelegenheid voor ontmoeting 

rond een gezamenlijke maaltijd. Zondagmorgen vindt de 
kerkdienst plaats in Roodt/Syre, waarin ds Ineke de Feijter 
en Ruth van der Waall voor zullen gaan. Het belooft een 
leuk uitwisselingsweekend te worden. 

Kerstgroet gevangenen 

Ruth heeft met haar dochter Rachel een kerstkaart 
gemaakt. 140 kaarten zijn voor verdere verspreiding naar 
de gedetineerden in Frankrijk op de ambassade afgegeven. 

Diaconie - jaardoel 2023 

Het diaconale jaardoel 2023 is de Nederlandse Stichting 
Vrolijkheid: Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren 
voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar 
Nederland waar ze met of zonder ouders in 
asielzoekerscentra (azc) wachten op de beslissing of ze 
mogen blijven. De lange en onzekere asielprocedure en de 
vele verhuizingen zorgen bij hen voor een gevoel van 
onzekerheid, terwijl zij juist zoveel behoefte hebben aan 
stabiliteit, veiligheid en continuïteit in hun jonge leven. 
Stichting De Vrolijkheid, een netwerk van professionele 
kunstenaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, 
organiseert wekelijks het KunstLab met meer dan 100 
kunstprojecten bij 30 azc’s. Via dans, theater, muziek, 
nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en 
jongeren vorm aan hun eigen verhalen. 

Van harte aanbevolen in de collectezak bij de uitgang of 
via bankoverschrijving met graag vermelding van uw naam 
en het doel (kerk en/of diaconie). 

Overzicht diaconale collecte opbrengsten in 2022: 

Resto du Coeur: 400 € 
KIA Oekraïne: 1.163 € 
AMO Edukans: 1.230 € 
CASP: 658 € 

Alle gevers hartelijke dank! 

…en verder 

• Is de ERN-75 jaar jubileumcommissie druk bezig 
met de organisatie van het feestprogramma  

• Is op 8 januari het nieuwe logo gepresenteerd.  

• Hebben wij na de eerste kerkdienst van het 
nieuwe jaar het glas geheven op elkaars 
gezondheid en die van de ERN. 

Diaconaal Jaardoel 2022 
(Rianne Courtin) 

In 2022 was ons jaardoel het Ghanese project AMO 
Edukans. Een door Nederlanders opgerichte organisatie in 
Ghana die lokaal educatief speelgoed maakt en leraren 
traint op dit speelgoed op school te gebruiken. In het 
totaal hebben we 1.374 € gecollecteerd voor dit mooi doel. 
Hieronder een reactie van Henk Bosch van AMO Edukans:  

Wat een fantastisch bedrag hebben jullie bijeengebracht! 
Dat hadden we echt niet durven dromen! 

Goed om de kerkgemeenschap enige informatie te geven 
over de ontwikkelingen bij AMO Programme:  

AMO Programme Company zit in de lift door verschillende 
opdrachten en een langdurige order van Ghana Education 
Service en Lively Minds, een Brits NGO, voor het Noorden 
van Ghana. Momenteel zijn er 18 mensen in dienst, 
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waarvan 8 jonge stoere vrouwen uit Noord-Ghana, die een 
praktische opleiding bij ons hebben genoten en zich nu 
aan AMO Programme hebben verbonden. De verwachting 
is dat het komende jaar nog verder uitgebreid kan worden. 
Het jaar 2022 kon worden afgesloten met een behoorlijk 
positief saldo, waardoor nog meer kan worden gedaan in 
2023. Het psychologische effect van dit positieve saldo is 
ook enorm: AMO Programme is meer en meer 
zelfredzaam!  

Voor 2023 staan een paar belangrijke aanvullende 
projecten op stapel, waardoor het geheel nog steviger 
wordt:  

1. Solar Panel System (door een verkregen donatie 
van de oecumenische geloofsgemeenschap Het 
Brandpunt in Amersfoort) 

2. Uitbreiding van de Spraying Area met een Drying 
Area, waardoor meer gedroogd kan worden 
tezelfdertijd 

3. Fundering van de Bouw van Staff Huizen op het 
terrein van AMO Programme 

4. Vernieuwing van internetverbinding via de kabel 

De donatie van ERN zal waarschijnlijk gebruikt worden 
voor project 2. Uitbreiding van de Spraying Area! Na 
realisatie van dat Project zullen weer meer mensen aan 
het werk kunnen bij AMO Programme! 

Brief van Rev. Kofi Amfo Akonnor in Ghana 

Wij ontvingen een bedankbrief van ds. Kofi Amfo Akonnor, 
namens het AMO Programme. 

Dear Protestant Church in Paris, 

Attention Rev. Ruth van der Waall–Schaeffer! 

My name is Rev. Kofi Amfo Akonnor. A lot of my friends 
from the Netherlands call me either Amfo or Kofi. I am 
writing on behalf of the AMO Programme in Ghana.  

First, I will like to wish you and your church community a 
very Happy New Year 2023. I pray for God’s grace to be 
upon you as a Church Community and upon your families. 

I pray for wisdom and understanding as well as God’s 
favour and sustenance to be with you as we march into the 
New Year 2023. It is God who holds the key to this New Year. 

The Board of AMO Programme has received an amount of 

€1,230.00 from you and your Church. We understand 
that your church is not a big one and, therefore, we 
consider this donation as coming from a HUGE HEART. And 
for this reason I write on behalf of the Board Chairperson, 
the rest of the Board members, and staff of AMO 
Programme to express our profound gratitude to you and 
your church for this donation and the hearts behind the 
donation. THANK YOU A MILLION TIMES! 

It is our hope that the coming years will bring us closer to 
learn and share from each other the gifts God has 
bestowed on us. Stay blessed! 

Yours in Christ’s Service 

Amfo 

GIFTEN  

Actuele maanddoelen: deze staan op de website. Uw 
giften voor diaconie en kerk zijn van harte welkom. Bij 
voorkeur via overschrijving. 
De bankgegevens vindt u op ernparis.fr. 

AGENDA FEBRUARI 

 

Waar: 58 Rue Madame, 75006 Paris (2e étage) 
Aanvang 19u30 

→ 2 februari: interview met Jan Versteeg, 
Ambassadeur in Frankrijk, door Ruth van der Waall 

 

 

-> 16 februari: yoga olv Sifra Schaeffer (bevoegd yoga 
docente) 
En Ruth van der Waall-Schaeffer  

 

‘Je hart openen’ 
Aanvang 20 uur  
Actuele info: zie ernparis.fr 

Rondom de Kerkdiensten:  

-> 5 februari: kerk en zoom (viering Maaltijd van de 
Levende) 
Aansluitend Kring Parijs 

→ 12 februari: Zoom/YouTube 

→ 19 februari: Kerk en Zoom/YouTube 

→ 26 februari: Kerk met ds Aafke Zaal 

NB: Tenzij anders vermeld gaat Ruth van der Waall voor 
in de vieringen. Aanvang is steeds: 9h45. 

https://ernparis.fr/collecte
https://ernparis.fr/


 

Colofon 

Redactie en foto’s: Ruth van der Waall 

Website: ernparis.fr 

Voor nadere informatie betreffende kerkdiensten en 
andere activiteiten, voor pastoraal contact, kunt u de 
predikante Ruth van der Waall-Schaeffer benaderen:  

predikant.ern@gmail.com 

+33 6 52 67 82 71 

 

https://ernparis.fr/
mailto:predikant.ern@gmail.com

