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Vakantieactiviteiten voor kinderen
waarin het geloof steeds een plek krijgt
Plaatsen aan de Nederlandse kust, juist in
de vakantietijd bruisen ze soms extra van
geloofsactiviteiten. In de serie ‘Geloven
aan de kust’ vertellen betrokkenen erover.
Zoutelande kent het Boshutproject.
Geloven aan de kust
Dick van den Bos

V

oor ouders kan vakantie
nog meer vakantie zijn als
de kinderen eventjes weggebracht kunnen worden. In de
omgeving van Zoutelande, op het
Zeeuwse Walcheren, kan dat. Je
kunt je kinderen opgeven voor
christelijke activiteiten, waarmee ze
zich ’s ochtend en ’s avonds kunnen
vermaken. Het is een project van de
protestantse gemeenten van Zoutelande, Biggekerke-Meliskerke en
Koudekerke en het loopt al sinds
1964. De Boshut heet het project, en
het voorziet in een plek waar kinderen coole activiteiten kunnen doen
en waar Bijbelverhalen dichtbij
worden gebracht op een gezellige
manier. ,,Zo willen wij het geloof
overbrengen naar de kinderen toe”,
legt bestuurslid Heiko Strietman
enthousiast uit.
Op enkele honderden meters van
de zee bij Zoutelande ligt het lapje

grond waar al die activiteiten plaatsvinden. Het grenst enerzijds aan de
zee, aan de andere kant ligt een
groot bos. Op het terrein staat een
grote houten hut die Boshut heet,
de naamgever van het project.
Strietman: ,,Dit is echt een droomplek! Het is bijna altijd mooi weer,
we hebben hier de meeste zonuren
van Nederland. Een plek als deze
vind je nergens! Als je hier bent,
heb je meteen een vakantiegevoel.”
Kinderen kunnen er knutselen,
kijken naar een poppenkastvoorstelling of een Bijbelverhaal in de
vorm van een toneelstuk. Er wordt
gedanst en er wordt veel gesport op
het grasveld dat om de hut heen
ligt. Soms gaat de groep naar het
strand om zandkastelen te maken.
Mixen
,,Elk jaar zijn hier rond de veertig
kinderen per dag aanwezig en dat
past prima in deze hut”, zegt Strietman. De kinderen die komen zijn
zowel van toeristen als van gezinnen in de regio. Volgens Strietman
is die mix voor beide groepen be-

langrijk. ,,Zeker ook voor de kinderen uit de dorpen hier. Voor toeristenkinderen is er overal wel iets te
doen, maar de kinderen uit de dorpen kunnen bijvoorbeeld niet naar
de campingprojecten. Het is goed
dat er voor hen ook iets is.” Toeristenkinderen worden vooral attent
gemaakt op de activiteiten van de
Boshut door posters die bijvoorbeeld op de campings opgehangen
worden.
Mooie gesprekken
De kinderen hier hun dag komen
vullen, worden ook in contact gebracht met het geloof. Het blijkt dat
sommigen van hen daar gedurende
hun leven nog niet zo veel over
hoorden. Binnen de Boshut gebeurt
dat ook gedoseerd volgens Strietman. ,,We overspoelen de kinderen
niet met het geloof, hoor. Het zit
vooral overal doorheen verweven.
We dragen het christelijke karakter
uit, maar op zo’n manier dat iedereen zichzelf kan zijn en echt een
vakantiegevoel kan hebben.”
,,Maar we verstoppen het christelijke aspect ook niet”, vervolgt hij.
,,We dragen bijvoorbeeld normen
en waarden uit; dat je respect voor
elkaar moet hebben, of dat je de
ander moet vergeven. Dat linken we
dan aan een Bijbelgedeelte.” De
meeste ouders - gelovig of niet blijken daar heel positief over, weet
Strietman. ,,Het geeft hen het gevoel dat de kinderen hier in goede
handen zijn. Maar ouders die een
hekel hebben aan het geloof, zullen

hier waarschijnlijk niet eens langs
komen”, lacht hij.
Het evangeliserende aspect komt
ook naar voren tijdens de kerkdienst op zondag, waar kinderen
hun ouders mee naar toe kunnen
brengen. ,,Dan probeer ik in contact
te komen met ouders en dan volgen

Die kinderen
kwamen nog
jarenlang, terwijl
hun ouders
eigenlijk naar het
buitenland wilden

geregeld mooie gesprekken.”
Strietman vertelt hoe hij de
Bijbelverhalen tot leven probeerde
te brengen toen hij zelf nog teamlid
was. Tijdens het ochtendprogramma beeldden ze dan bijvoorbeeld
het verhaal uit dat Jezus water veranderde in wijn. ,,Dan goten we in
een vissenkom een bodem limonade
en daar deden we tot voor de helft
een theedoek om zodat de kinderen
de limonade niet konden zien.
Vervolgens goten we er gewoon
kraanwater in, en dan zagen kinde-

ren ineens dat het water dat boven
de theedoek uitkwam rood was. De
kinderen vonden dat heel bijzonder!”
Hij herinnert zich ook twee
Vlaamse jongens die het altijd geweldig vonden als er een Bijbelverhaal uitgebeeld werd. ,,Het verhaal
kwam helemaal tot leven voor ze en
ze gingen er volledig in op. Die
kinderen zijn nog jaren teruggekomen, terwijl hun ouders eigenlijk
naar het buitenland wilden.”
Gezinnen
Het Boshutwerk sluit goed aan bij
het type toerist dat in Zoutelande
rondloopt. ,,Hier zijn veel gezinnen
of ouderen - feestende jongeren zie
je hier iets minder. Verder zijn er
veel Duitsers; we hebben hier geregeld Duitse kinderen gehad. Ons
infoboekje hebben we daarom deels
ook in het Duits gemaakt. We proberen Duitse kinderen goed bij de
activiteiten te betrekken en ook in
het Duits uit te leggen wat we gaan
doen.” Het blijkt dat ze makkelijk
kunnen aanschuiven. Niet alleen bij
het uitbeelden van Bijbelverhalen,
maar ook bij spelletjes, zingen of
dansen. ,,Hun ouders waarderen
onze inspanningen enorm”, weet
Strietman.
Maar er is meer dat opvalt. ,,Er
kwam ook vaak een Duits stel bij
ons volleyballen. Het verbaasde hen
vooral dat we als kerken zo goed
met elkaar weten samen te werken.”

www.boshutzoutelande.nl

Naast knutselen, poppenkast en toneel wordt er ook gedanst en gesport op het grasveld rond de hut. Soms gaat de groep naar het strand. Foto’s: Boshut Zoutelande

Rugklachten

Predikant niet genezen van
scoliose maar van een knik
Steenwijk | Ds. Johan Ebbers, predikant van de Nederlands gereformeerde kerk in Steenwijk, is op de recente
New Wine Zomerconferentie in Biddinghuizen ‘niet genezen van scoliose, maar wel aan een knik in mijn bovenrug’. Dat liet hij weten op zijn Facebookpagina.
Eerder verklaarde Elbers in een interview in het Nederlands Dagblad dat
hij op de conferentie tijdens een genezingsdienst van voorganger Wilkin van de Kamp was genezen van
scoliose, een vergroeiing van de ruggenwervel. Nadat hij vrijdag - ‘na aandringen van allerlei kanten’ - naar de

huisarts was gegaan, bleek echter dat
de scoliose er nog zat. Ebbers zegt het
verkeerde woord te hebben gebruikt.
Het ging om de knik in de wervels
van zijn bovenrug. Die had een negatieve invloed op zijn houding en veroorzaakte pijn in de rugspieren.
Van de knik voelt Ebbers zich echter nog steeds genezen, schrijft hij
op Facebook. Hij geeft aan beter te
kunnen lopen, zitten en ademhalen.
‘Mijn vreugde over de genezing
wordt er niet minder van. Als mensen zich hierdoor misleid voelen,
dan wil ik hen bij deze mijn excuses
aanbieden.’

Kazachstan beboet baptisten
•

Protestantse lectuur ontbeert
‘culturele en sociale waarde’

Stepnyak | Baptisten in het noorden
van Kazachstan hebben een boete gekregen voor het aanbieden van christelijke lectuur. De lectuur, waaronder het Nieuwe Testament, zou voor
de Kazachse samenleving geen enkele ‘culturele en sociale waarde’ hebben. De baptisten uit de regio Akmola
hadden de lectuur op 25 april - de dag
waarop oosters-orthodoxe christenen in het land de doden herdenken aangeboden aan bezoekers van begraafplaatsen, zo meldt de Noorse
nieuwsdienst Forum 18.

In de stad Stepnyak probeerden drie
baptisten met bezoekers in gesprek
te komen over het geloof en boden zij
christelijke boeken aan. Ze werden
gearresteerd, hun lectuur werd in beslag genomen en vorige week legde
de rechtbank hen een boete op, aldus
Forum 18.
Expertanalyse
In de stad Esil bezocht een groepje
baptisten op 25 april eveneens de begraafplaats, zoals zij dat al jaren
doen. Zij zongen liederen en boden
bezoekers het Nieuwe Testament en
andere christelijke lectuur aan. Twee
van hen werden opgepakt. Na verhoor op het politiebureau werden zij
vrijgelaten; de lectuur werd opge-

stuurd voor ‘expertanalyse’.
Deze analyse werd uitgevoerd
door twee medewerkers van het Wetenschappelijk centrum voor onderzoek en analyse van religieuze vraagstukken, dat valt onder de Commissie religieuze zaken van het ministerie Religie en Civiele samenleving. Zij
kwamen tot de conclusie dat de boeken ‘protestants georiënteerd’ waren. Deze religieuze oriëntatie, los
van haar context, behoort traditioneel niet tot de Republiek Kazachstan, aldus de experts, en heeft voor
de Kazachse samenleving geen culturele en sociale waarde. Extremistisch
was de lectuur in hun ogen echter
niet. De rechtbank in Esil legde wel
een boete op.

