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missionaire kanjer Dirk de Bree:

“De kerk is ook
op straat”
‘Daar zou ik nog niet dood gevonden willen worden’ zeggen ze wel eens van
Nieuwegein. Ds. Dirk de Bree van de hervormde gemeente lacht: “Dan moet je
daar dus zijn als kerk.” Hij is met zijn gezin bewust in een wijk gaan wonen die
negatief bekend staat als het gaat om leefbaarheid. ”Om de mensen te leren
kennen. We – mijn vrouw is hier missionair werker – ontmoeten veel mensen
op straat. Ook christenen. Velen geven aan geen aansluiting met een kerk te
hebben. Daar willen we wat aan doen.”
Een predikant is er voor ‘binnen’ en voor ‘buiten’, is Dirks overtuiging. “Ik heb
dus ook tijd voor niet-gemeenteleden. Zo bezoek ik, samen met anderen, veel
mensen thuis. Als mensen dan naar een van onze activiteiten komen, probeer
ik hen altijd te verbinden met andere gemeenteleden. Dan is er contact met de
gemeente.”
Dirk noemt zichzelf “een andere predikant dan men gewend is. Ik heb een
pioniersgeest, zet veel in beweging. Ik heb altijd iets met ‘kerk op straat’ willen
doen, en wil de gemeente daarin voorgaan. We zijn de initiatiefnemers van
het IZB-project ‘Dagelijks dichtbij dienen’ waarbij gemeenteleden worden
toegerust om in hun eigen omgeving te leven als volgeling van Jezus. Elke
missionaire activiteit zien we als een oefenplek. Je geeft, maar ontvangt ook.
Je leert van wat je doet. Dat betekent dat ik steeds de ‘gewone’ kerkgangers
uitnodig bij de activiteiten.”
Een van die activiteiten is de maandelijkse ‘brunch’, een maaltijd-kerkdienst
die ook voor mensen van buiten de kerk bedoeld is. “Er is eten, maar ook
ruimte om met je levensvragen te komen en met elkaar in gesprek te raken.
Daar komen zo’n tachtig tot honderd mensen. Ik ben er altijd bij. Voor veel
mensen is de drempel naar deze kerkdienst laag. Soms willen ze ook een
‘gewone’ dienst meemaken.”
Ook elke maand: de cross cultural meeting waar mensen uit verschillende
culturen komen. “Er wordt gegeten, er is een viering, er is iets voor de
kinderen. De kerk is gastheer en initiator, maar de witte mensen zijn in de
minderheid. Sommigen gaan vervolgens ook naar andere activiteiten en zelfs
wel naar kerkdiensten. We willen mensen plekken bieden waar ze onbevangen
kennis kunnen maken met het christelijk geloof, daar in kunnen groeien en
andere christen leren kennen.”
Van Dirks hand verscheen ‘Verschil maken, over kwetsbaar en kleurrijk kerkzijn’ over kerk/christen te zijn in je buurt. Te
bestellen via izb-ark.nl.
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Het project van Dirk de Bree is een initiatief van de IZB. Zie voor
meer informatie www.izb.nl. Missionair Werk en Kerkgroei heeft
een samenwerkingsovereenkomst met de IZB.

‘Je geeft, maar
ontvangt ook. Je
leert van wat
je doet.’
bries voorjaar 2013
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Wanneer u een vaste bijdrage geeft aan missionair
werk, dan wordt deze in de eerste week van de maand
automatisch afgeschreven. We hanteren altijd het door u
opgegeven vaste bedrag, rekeningnummer en frequentie.
Wijzigingen ten aanzien van de machtiging kunt u
doorgeven via tel. (030) 880 18 80.
Het betalingsverkeer in Nederland verandert.
Binnen Europa wordt de manier van betalen
gelijkgetrokken. De veranderingen worden ingevoerd onder
de naam SEPA. Rekeningnummers worden uitgebreid naar
18 tekens en heten voortaan IBAN. Uw IBAN staat op al
uw bankafschriften. Uw machtiging voor een bijdrage
voor Missionair Werk blijft gewoon geldig. Het opgegeven
bedrag en het aantal betaalmomenten blijven gelijk. De
Protestantse Kerk zal wel voortaan jaarlijks aankondigen
wanneer het bedrag van uw rekening zal worden
afgeschreven. U kunt dan aangeven of u daarmee instemt.
Informatie: www.pkn.nl/sepa. Vragen? Mail naar
sepa@pkn.nl of bel: (030) 880 18 80.
De Protestantse Kerk in Nederland
is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt
dus alle giften aan missionair werk van de belasting
aftrekken, binnen de daarbij geldende regels die de
Belastingdienst stelt.
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een missionaire vraag

Een beetje uitdagend keek de plaatselijke predikant me aan. Hij zei:
“Hoezo moet de kerk weer missionair worden, waar is dat voor nodig?
Als mensen dat willen, dan komen ze maar, niemand houdt ze tegen.
Ik ga er echt niks extra’s voor doen, we hebben hier al werk genoeg.”
Ik dacht: hij zegt het in ieder geval nog, anderen denken er misschien
net zo over. En op zich leidt zo’n opmerking ook wel weer tot een
mooie discussie. En toch hebben deze predikant en die anderen het
echt mis. De kerk moet niet missionair wórden, ze ís het per definitie
al. Het is de kernopdracht die Jezus zelf heeft meegegeven: trek eropuit, verkondig het goede nieuws, houd het niet voor je. Dan kun je niet
volstaan met te zeggen dat ze maar uit zichzelf moeten komen. Die
opdracht vraagt om actieve invulling.
In deze bries weer een mooi overzicht van wat er plaatselijk op dit
gebied gebeurt. Verrassende initiatieven. Als landelijk missionair team
ondersteunen we deze graag. Misschien brengt het u nog eens op
een idee. Want die opdracht van Jezus is waarachtig de moeite waard
om in beweging te komen.
Ik wens u veel leesplezier en dank u hartelijk voor uw steun, in welke
vorm dan ook, voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk.
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God trekt een spoor van hoop

ds. Hans van Ark
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Dirk de Bree: “De kerk op straat”
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Hette Domburg

“Samen op zoek,
over alle grenzen
heen”
Door ziekte was Hette Domburg een hele poos uit de running. Hij pakt zijn
werk stap voor stap weer op. “Het is goed om elkaar te leren kennen en iets
op te bouwen. Goed om met elkaar de Bijbel te lezen, te bidden en elkaars
verhalen te horen. Door die verhalen leer je meer over hoe God werkt in
levens van mensen. Mensen die soms vanuit heel bedreigende situaties
uiteindelijk hier in de wijk terechtkomen. In MarcusConnect vinden ze een
plek om op adem te komen, een plek om God te leren kennen. Zo willen
we samen op zoek zijn, over alle grenzen heen. Want boven alles biedt dat
kansen. Het is goed om klein te beginnen: je moet elkaar leren kennen en
dat heeft tijd nodig. Maar nu al zie ik veel hoop en verwachting. Dit zijn
mensen die echt iets met kerk en geloof willen: niet alleen voor zichzelf,
maar ook om te delen. Zo bemoedig je elkaar en bouw je echt op.”

Over Marcusconnect
Protestantse Pioniersplek sinds 2 februari 2011.
Financiering en ondersteuning door de Protestantse Kerk en
partnerorganisatie IZB voor zending in Nederland (www.izb.nl).
Kerkplek voor en met jongvolwassenen in de wijk rond de
Marcuskerk in Den Haag.
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Hette Domburg

Pioniersplek
MarcusConnect
De Haagse wijk Moerwijk stond in 2007 nog op de lijst
van probleemwijken van minister Vogelaar. Inmiddels
wordt in deze krachtwijk geïnvesteerd in termen
van veiligheid, gezondheid, jongeren en gezinnen,
werkgelegenheid en leefbaarheid. En hoe zit het met
de kerk? Speelt zij een rol in de wijk? Wel als het aan
de Marcuskerk ligt. Met drie ‘gemeentekernen’ is ze
actief: de gemeente die op zondagmorgen samenkomt
vanuit een kerkgebouw in het hart van de wijk, de
Kinderwinkel voor kinderen en tieners in de wijk,
en MarcusConnect voor en met jongvolwassenen
in de wijk. In de pastorie, mooi omgebouwd tot
ontmoetingsplaats voor deze kerkplek, spreken we
vier betrokkenen: missionair kerkelijk werker van
MarcusConnect Hette Domburg, predikant van de
Marcuskerk René de Reuver, en twee deelnemers aan
de wekelijkse bijbelstudiekring Aemro Berhane en
Omid Heydari.

René de Reuver

bries voorjaar 2013

7

René de Reuver

“Voor een breed
bereik moet je
onderscheiden”
Met zijn boek Anders verder gaf René de Reuver een frisse blik op hoe de
krimpende kerk in deze tijd anders verder zou kunnen. Hij bracht het in de
praktijk met een bijzonder model voor gemeentezijn. “We richtten ons als
gemeente al op kinderen en tieners in de wijk, maar we kwamen erachter
dat er veel jonge moeders zijn, en veel mensen tussen de twintig en
veertig jaar, waarvan 66 procent allochtoon is. Het verlangen groeide om
die mensen te koppelen aan de groep van bestaande kerkmensen. Tegelijk
geldt: je moet onderscheiden, wil je voor een breed bereik gaan. Vandaar
dat we kiezen voor deze nieuwe vorm van gemeentezijn waarbij we al die
groepen hun eigen ruimte bieden. Zo'n structuur komt het beste uit de verf
als je vanuit één gezamenlijke visie werkt. Bij ons is dat de beweging van
het bevrijdende evangelie. Niet alleen van mij naar jou, maar juist ook van
jou naar mij. In die beweging willen we ons laten meenemen. Die beweging
waarin je er voor elkaar mag zijn.”
8
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Aemro en Omid

“We voelen ons
samen één”
Aemro uit Eritrea en Omid uit Afghanistan wonen sinds drie jaar in Den Haag,
Aemro in Moerwijk en Omid in de Schilderswijk. Beiden hebben een turbulent
leven achter de rug en nog vele uitdagingen voor zich liggen. Bij MarcusConnect
hebben ze een welkome plek gevonden.
Omid: “We kennen elkaar via de bijbelstudie op vrijdag. In Afghanistan was
het verschrikkelijk moeilijk om christen te zijn. Hier in Den Haag werd ik bij
MarcusConnect uitgenodigd. De eerste keer ontmoette ik Aemro en Hette,
sindsdien kom ik steeds. Het is altijd goed, vaak eten we samen en kookt een
van ons voor de anderen. Ik voel me hier prettig. Ik word er lichter van!”
Aemro: “Op Bevrijdingsdag 2010 werd ik als asielzoeker vastgezet, opgesloten.
Afgelopen jaar, ook op 5 mei, kwam ik hier in Den Haag terecht. De
tussenliggende twee jaren hebben me sterk gemaakt. Alsof God me met dit alles
heeft voorbereid op goede dingen. God maakt me sterk en dankzij hem ben ik
vrij. Ik ben heel dankbaar dat ik hier ben. De bijbelstudie voelt goed, net als mijn
jeugdgroep in Eritrea. Regelmatig neem ik vrienden mee. Want dit is kerk voor
mij. We voelen ons samen één.”

Missionair Werk en Kerkgroei gaf in 2012 € 554.660,26 uit aan
kerkelijk pionieren.

bries voorjaar 2013

9

de kerk uit

Peter van Duinen

“Ik kan
me niet
verbinden
aan een
kerk”
Peter van Duinen (37) kreeg een christelijke opvoeding.
Zijn ouders gingen van de Gereformeerde Kerk via een
baptistengemeente naar een evangelische gemeente. Hij ziet
hoeveel kracht zijn ouders uit hun geloof halen, en kan daar
stiekem wel een beetje jaloers op zijn. “De laatste gemeente
waar ik zelf wat mee had was de baptistengemeente in mijn
woonplaats. Met de voormalige leider daarvan praat ik nog
met enige regelmaat, ook over het geloof. Geloven is zeker
een thema in m’n leven, maar ik kan me niet verbinden aan
een kerk. Het benauwt me, ik vind het te krap. Eerder ging
ik naar een gemeente waar ik niet bepaald blij werd van de
manier waarop men met elkaar omging. En een gesprek over
wat moslims geloven bijvoorbeeld was niet mogelijk. Ik vind
die exclusiviteit maar lastig. Ik geloof niet in een god die
mensen uitsluit. In mijn vorige functie bij de woningstichting
waar ik werk, was ik conflictbemiddelaar in een wijk waar
tachtig procent van de bevolking Turks is en waar vijf soorten
islamitische gemeenschappen zijn. Ik ervoer bij deze mensen,
hoe verschillend ook in geloofsbeleving, dezelfde warmte
voor hun godsdienst als christenen kunnen hebben.
Ik liep er ook tegenaan dat mensen in mijn gemeente op
zondag iets konden belijden, om vervolgens op maandag iets
anders te doen. Daar wil ik gewoon niet mee geïdentificeerd
worden, ik vind dat vreselijk. Ik ben heel gevoelig voor
echtheid. Ik probeer zelf ook altijd echt te zijn.
Die negatieve ervaringen spelen trouwens geen rol meer, ik
heb ze losgelaten. Ik heb ook veel positieve ervaringen met
mensen die geloven, maar voor mij is de kerk niet de plek om
dat te beleven.”
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de kerk in

Ischa de Waard

“Iemand
hielp me er
doorheen”
Ze is niet christelijk opgevoed, maar toen ze 17 was leerde Ischa de Waard (34) haar man Pieter
kennen. Hij ging naar de kerk. "Voor mij werd dat de eerste kennismaking met het christelijk
geloof. Ik wist niet goed wat ik er moest zoeken maar wilde er wel meer van weten. Met behulp
van bijbelse dagboekjes las ik zo’n beetje de hele Bijbel, een volstrekt nieuwe wereld voor me.
Van huis uit was ik niet gewend om over geloof en gevoelens te praten, maar mijn schoonouders
deden dat wel en dat deed wat met me. Maar ik kon niet ronduit zeggen dat ik gelovig was. Voor
m’n gevoel had ik achterstand op de anderen in de kerk: zij hebben iets wat ik niet heb; kennis
van het geloof en de Bijbel, geen twijfels.
In 2001 zijn we getrouwd. In het begin reisden we vanuit onze woonplaats Soest heen en weer
naar deze kerk, maar toen we meer gesetteld raakten in Soest besloten we daar een gemeente
op te zoeken. In mijn geloofsleven heeft zich een verandering voorgedaan toen ons jongste kind
op jonge leeftijd een aantal keren in het ziekenhuis lag voor een operatie. Het was een vreselijk
moeilijke tijd waarin ik me heel gedragen heb gevoeld. Ik ervoer dat er iemand was die me
erdoorheen hielp. Die ervaring heeft alle twijfels die ik had weggenomen.
Twee jaar geleden hebben we de overstap gemaakt van onze ‘oude’ gemeente naar de Emmakerk.
De samenstelling van die gemeente sluit goed aan bij onze gezinssituatie en levensfase. Het
voelde er direct warm, één grote familie. Er is een grote sociale betrokkenheid. Ik heb eerst
meegedaan bij de kinderoppas en draai nu mee in de kindernevendienst. In de geloofsoverdracht
ontbreekt het me misschien nog wel eens aan kennis, maar niet meer aan gevoel en vertrouwen.”
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Tien tips

om missionair te zijn in
eigen omgeving
1
2
3

'Laat iedereen u kennen als vriendelijke
mensen.’ (Filippenzen 4:5)

Luister naar mensen en wees oprecht
geïnteresseerd; stel vragen.

Doe zomaar iets aardigs, gewoon omdat
het kan. Help iemand met boodschappen sjouwen,
laat iemand bij de kassa voorgaan in de rij, enz.

4
5
6
7
8
9
10

Doe niet mee met mopperen en klagen:
wees een sfeerverbeteraar.

Laat zo af en toe merken dat u een gelovig
mens bent.
Maak in uw huiskamer zichtbaar dat u gelovig
bent: een beeld, een kruis, icoon of tekst.
Zet u in voor uw omgeving via vrijwilligerswerk.

Roddel positief. Vertel je baas hoe goed je je
collega vindt, en vertel dat de collega zelf ook.
Stuur zomaar een positief e-mailtje aan iemand.
Of een kaartje. Of een echte brief.
Doe niet mee met (voor)oordelen,
maar zorg voor verbindingen tussen mensen.

Meer tips om missionair te zijn, bijvoorbeeld in de kerk, op het web
of met kinderen en jongeren, zijn te vinden in het handzame boekje
100 tips & stops voor de missionaire gemeente, wat je vandaag al
kunt doen én laten om missionair te zijn. Te bestellen via www.pkn.nl/
webwinkel, bestellingen@pkn.nl of (030) 880 13 37.
12 bries voorjaar 2013

Missionair ambassadeur
Wie?

Roelof Hekman
Wat?

Missionair ambassadeur
Waar?
Protestantse gemeente ‘De Schoof’
in Daarlerveen (Twente)
Waarom?
“Het ambassadeurschap is niet veel werk en ik kan het goed combineren
met mijn taak als ouderling Vorming en Toerusting. We zijn in onze
gemeente sinds een jaar of vijf bezig met missionair gemeentezijn.
Naar aanleiding van de eerste missionaire ronde zijn we met een
aantal modellen aan de slag gegaan.* Dat heeft in de gemeente een
hele bezinning op gang gebracht: wat doen we nou eigenlijk en waarom
doen we dat? Ook het materiaal uit de tweede missionaire ronde kwam
goed van pas. We hebben de dvd gebruikt als gespreksmateriaal op onze
wijkcontactavonden. Het gesprek kwam echt los – mensen herkenden zich
erin. Zo wordt het thema iets van de hele gemeente. Dat vinden we belangrijk.
Ik ben erg geïnspireerd door de eerste missionaire ambassadeursdag in
Rotterdam. Vooral de wandelingen door de wijk waren goed. Dan zie je dat wat
in een grote stad gebeurt goed gekopieerd kan worden naar een dorp. Begin maar
gewoon ergens. Je moet niet alles tegelijk willen. Concentreer je op één ding,
dat is genoeg.”

Missionair ambassadeur worden
De missionaire ambassadeur zorgt ervoor dat relevante informatie terechtkomt bij
degenen die daar interesse in hebben én dat het missionaire werk op de agenda van
de kerkenraad komt. Nieuwe ambassadeurs krijgen een pakket met mooie missionaire
uitgaven, en de gelegenheid ieder jaar een missionair project te bezoeken met volop
gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling. Vorig jaar was dat in Rotterdam, dit jaar in
Zeewolde. Meer informatie via (030) 880 18 83 of missionair@pkn.nl.
*Zie voor informatie over de missionaire modellen www.pkn.nl/missionair > 30 modellen.

bries
briesvoorjaar
najaar 2013
2012
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Langs de missionaire meetlat

Kerkelijke present
“Zorg ervoor dat je als kerk zichtbaar bent, en benaderbaar.
Wacht niet tot mensen op je af komen, maar bied jezelf als
kerk aan.” Ds. Roel Knijff van de Protestantse Gemeente
Engelen vindt kerkelijke presentie in het dorp heel
vanzelfsprekend. “Wij denken bij ons aanbod altijd na of het
ook aantrekkelijk is voor de niet-gemeenteleden in het dorp.”

‘Bied jezelf
als kerk aan’

Engelen is van oudsher een klein dorp op een dijk tussen het oude Den Bosch en de
Maas, nu getekend door de vinexwijk van Den Bosch. Geen deken van huizen, maar
geclusterde bebouwing in de vorm van ‘kastelen’, met veel groen ertussen. “Men
verwachtte dat er senioren zouden gaan wonen, maar het werden vooral gezinnen met
kinderen”, vertelt Knijff. “Er moest dus een school komen, en kinderopvang. Voor ons als
kerk betekende dat natuurlijk ook wat.
We willen graag kerkelijk present zijn. Niet alleen de bewoners naar het kerkgebouw
halen, maar ook de drempel van de mensen thuis nemen. Niet als kerk, maar vanuit
de kerk. We hebben het ‘omzien naar elkaar’ hoog in het vaandel: naast mensen gaan
staan. Met dat aanbod zijn we als kerk nog veel te terughoudend. Op het gebied van
relaties bijvoorbeeld kunnen we echt wat betekenen. Ik word wel eens gevraagd mensen
te begeleiden die uit elkaar gaan. En we komen ook aan de deur als we weten dat
iemand uit het dorp die niet-kerkelijk is, is overleden. We bieden dan ons kerkgebouw
aan, of vragen of we op een ander vlak iets kunnen doen.”
Kerk naar buiten
Het kerkje van Engelen is een prachtige oude ‘kapel’, midden in het dorp. “Het gebouw
werkt erg mee – mensen komen ergens binnen waar ze graag willen zijn. De eerste
en derde zondag van de maand houden we dienst in het kerkje. De andere zondagen
huist er een ander kerkgenootschap of is er een concert of stiltedienst: de kerk als
meditatieplek. Sinds kort is de kerk beschikbaar als trouwlocatie voor burgerlijke
huwelijken. Dat levert niet alleen geld op, maar bevestigt ook onze plaats in de
samenleving. We zijn wel klein, maar niet marginaal.”
De gemeente heeft nog niet zo lang een website, “maar hij is wel goed gelukt en wordt
goed bijgehouden. Het hele gemeenteleven is erop te vinden.” Kerkelijke activiteiten
zoals bijzondere diensten en leerhuizen worden ook in het ‘dorpsblad’ aangekondigd.
“En we brengen de bloemen ook wel eens naar mensen die niet bij de kerk betrokken
zijn maar wel de waarde van ‘de bloemen uit de kerk’ zien.”
www.kerk-engelen.nl
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Engelen:

tie in het dorp vanzelfsprekend

Uitslag:
De gemeente van Engelen denkt bij haar aanbod altijd gericht na
over de mensen buiten de kerk. De bloemen houdt ze ook niet zonder
meer voor zichzelf. De basis van het missionaire werk ligt in relaties,
dat heeft de gemeente goed in de gaten. De website kan wel eens
onder de scan van een blik van buiten. Er zijn weinig mensen op
te zien. Geen foto van de dominee. De terminologie is behoorlijk
binnenkerkelijk.
Op de missionaire meetlat scoort de gemeente ...

bries voorjaar 2013
bries voorjaar 2013

15
15

Wat gebeurt er in deze vijf, willekeurig gekozen, kerken op
Walcheren aan missionaire activiteiten?

Missionair op de kaart
Aagtekerke
De Protestantse Gemeente Aagtekerke telt 330 leden. Slechts een klein
deel van het dorp is niet kerkelijk. Ds. Bertien van Ginhoven wil voor
het hele dorp iets betekenen. “In het pastoraat kom ik ook bij mensen
die geen kerklid zijn. Dat is het voordeel van een klein dorp, ik ken veel
mensen. Ik zie het als mijn roeping om te vertellen over Hem die mij uit
de duisternis in het licht heeft gezet.” In het toeristenseizoen zijn er op
zondag twee kerkdiensten. Toen de christelijke campersclub in Aagtekerke
neerstreek, werd vanwege de volle kerk de manier van avondmaal vieren
aangepast. In de zomer is er een tentdienst in een groot weiland waar
zo’n drie- tot vierhonderd mensen komen, en een rommelmarkt met
pannenkoekenfeest. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Biggekerke/Meliskerke
De Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke kerkt om en
om in beide plaatsen. Samen met de protestantse gemeente
van Zoutelande worden rond De Boshut, een plek in de duinen,
recreatiediensten en kinderactiviteiten georganiseerd. Diaken Vinus
Matthijse: “Om daar telkens weer mensen voor te werven is een hele
klus.” In de zomer is de kerk van Meliskerke twee keer per week in
de middag open. De kerken zitten dan tijdens de diensten veel voller
door de vele toeristen. Met Kerst brengt de gemeente de kerstkrant
van de Protestantse Kerk huis aan huis rond, met een inlegvel over
de diensten die met Kerst gehouden worden en een uitnodiging. Dan
komen veel mensen die je anders niet ziet in de kerk.
16
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Grijpskerke
Foto: Ko Geschiere

De Protestantse Gemeente Grijpskerke heeft werk
gemaakt van het model ‘de gastvrije gemeente’.*
Ds. Fred van Slooten: “Er is een ontvangstcomité
in het leven geroepen, en gasten krijgen een
folder uitgereikt.” De gemeente wil er ook zijn voor
randkerkelijken, zoals voor jonge ouders en hun
kinderen door middel van de kerk- en schooldienst.
Zes keer per jaar is er ’s avonds de ‘Time 2 sing’
dienst. Daar komen ook mensen die niet in de gewone kerkdienst komen. Rond Kerst trekken
de activiteiten ook mensen van buiten aan. De gemeente gaat meer aandacht besteden aan
het geloofsgesprek. “Daar zijn we niet goed in: we kennen elkaar in dit dorp allemaal. Elkaar
aanspreken gaat prima, maar om het dan over geloof te gaan hebben…”
*Zie www.pkn.nl/missionair > 30 modellen.

Veere
Het gebouw van de Protestantse Gemeente Veere staat in het centrum van het toeristenstadje. In
de zomer is de kerk dan ook elke middag open, en heeft vaak veel bezoekers. In de kerstperiode
wordt een goede doelenmarkt in de kerk gehouden. Ds. Gerrit Klein: “We zijn missionair door
open en gastvrij te zijn. De mensen in Veere weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen.” Eens per
maand is er een maaltijd voor ouderen, en een inloopochtend. Daar komen ook mensen die niet
bij de kerk horen. De kerk heeft aantrekkingskracht voor trouwlustigen. Ds. Klein verzorgt vaak
een trouwdienst van stellen van buiten de kerk, ook buiten Veere. “Dat vinden we belangrijk. We
kunnen dan laten zien wat we als kerk in huis hebben. Familie en vrienden worden positief geraakt
en zien de waarde van de kerk.”

Middelburg
De lutherse streekgemeente Groede – Middelburg – Vlissingen is heel klein,
en op leeftijd. De gemeente krijgt binnenkort onderdak in de protestantse
wijkgemeente De Hoeksteen in Middelburg. De gemeente deed altijd mee
aan Open Monumentendag en organiseerde in het historische kerkgebouw
graag culturele activiteiten. Samen met de Hoeksteengemeente worden nu
tafelgesprekken rond een maaltijd georganiseerd en er zijn ideeën voor een
luthers leerhuis. Er is aandacht besteed aan het praten over je geloof: wat
geloof ik zelf en wat wil ik dat de ander
van mij weet? Ds. Gisela Gross, tot
voor kort verbonden aan de gemeente,
ging af en toe in de zomermaanden in
Oostkapelle voor de Duitse toeristen
voor in hun en haar moedertaal.

Missionair Werk en Kerkgroei gaf in 2012 aan
26 gemeenten € 35.923,- uit om een missionair
project dat zij zelf niet helemaal konden
bekostigen, te kunnen realiseren.
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Missionair Werk maakt mooie boekjes, kalenders en kaartensets.
Ze zijn bedoeld voor persoonlijke inspiratie, maar ook geschikt om
weg te geven. Om de prijs hoeft u het niet te laten. En de meeste
boekjes hebben ook nog een staffelkorting.

Missionaire materialen
Cadeauboekje
‘Hartenkreten en
zielenroerselen’
Een prachtig uitgevoerd gebonden boekje vol hartenkreten
en zielenroerselen met citaten uit de Bijbel, uitspraken van
mensen van nu, en gedicht- en liedteksten. Het sluit aan
bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Met hart en
ziel – geloven’. Met mooie foto’s en tekeningen is het een
prachtig cadeauboekje geworden. Voor eigen inspiratie of
om cadeau te doen. Beschikbaar vanaf 1 mei. Prijs € 7,95

Boekje ‘Openingen’
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Twaalf openingen rond geloof, hoop en liefde, geschikt
voor de aftrap van een gespreksavond, een vergadering,
maaltijd of een kort moment van samenzijn. De openingen
hebben een thema. Bij elk thema worden een vraag,
een bijbelverhaal, een gebed, een gedicht of kort
Beide producten zijn te bestellen via
spiegelverhaal, en een lied gegeven.
www.pkn.nl/webwinkel,
bestellingen@pkn.nl
Prijs € 5,95
of (030) 880 13 37. Zie voor meer missionaire
materialen www.pkn.nl/missionair/materiaal

Op adem komen
Op een zonnige zondag eind vorig jaar opende Nijkleaster,
pioniersplek van de Protestantse Kerk in het Friese Jorwerd,
officieel zijn deuren. Dat gebeurde met onder meer een
‘kloosterkuier’ en een feestelijke dienst. Nijkleaster wil een
klooster vormen, op protestantse leest geschoeid, waar mensen
zich kunnen terugtrekken om op adem te komen en elkaar te
ontmoeten in liturgie en gesprek, studie en werk, plezier en
recreatie. De doelstelling is om nieuwe wegen te zoeken voor
het evangelie. Mannen, vrouwen en kinderen uit allerlei kerken
en tradities zijn er van harte welkom.
Meer informatie op www.pkn.nl/missionair/pionieren
en www.nijkleaster.nl.
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Brownies bij de Amish
door kookdominee Han Wilmink

In de nazomer van 2012 bezocht ik de Amishgemeenschap
aan de oostkust van de Verenigde Staten, ‘Dutch
Pennsylvania’. De Amish, nazaten van doopsgezinde Zwitsers,
zijn bekend om hun eenvoudige, ‘ouderwetse’ leefstijl zonder
luxe of franje. Tegenwoordig zijn de Amish een toeristische
attractie. Als souvenir voor thuis worden vaak Amish cook
books meegenomen. Ook ik had mijn koffer er vol mee, maar
ik moet dan ook voor deze zomer een boek produceren over
de Amishcultuur en de Amishkeuken.
De Amishkeuken is in de Verenigde Staten echt vermaard.
Terwijl de gemiddelde Amerikaan zijn eten van kant-enklaar maaltijden in zakjes en pakjes bijeensprokkelt in een
superstore, is alles bij de Amish fresh and home made.
Bekend zijn de Amish vooral door hun baksels. In het vorige
nummer van bries gaf ik het recept voor een Pumpkin pie,
een pompoentaart. Typische Amishtaarten zijn Shoofly pie en
Whoopie pie. Ook bestaan er veel variaties van brownies die
verrassend makkelijk en snel te maken zijn! Je maakt er lekker
veel van zodat je ook weer uit kunt delen. De Amish eten ze
vaak na een kerkdienst. Vaak gebruiken de Amishbaksters
cacaopoeder als basis, maar echte pure chocolade vind ik
een stuk lekkerder. De brownies worden er smeuïger van en
intenser van smaak. Mijn favoriet is die met geroosterde en
gekarameliseerde hazelnoten.
Zie voor de ingrediënten en de beschrijving van de bereiding
van ca. 25 brownies www.pkn.nl/missionair/recept.
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Missionaire vraag

Vraag
Hoe raak je in gesprek over
je geloof met mensen in je
omgeving zonder dat het
er te dik bovenop ligt?

Antwoord
Wees allereerst echt geïnteresseerd in mensen. Dat is niet iets wat je kunt spelen.
Het gaat om oprechte belangstelling in mensen. Hebt u die? Missionair zijn stelt dus
allereerst vragen aan uzelf. Het draait niet om u of uw boodschap, maar om die ander.
Wat houdt hem of haar bezig? Bent u daar open voor, biedt u daar ruimte voor, bent u in
staat om echt te luisteren? Vaak blijkt in ‘echte’ gesprekken dat mensen dan ook willen
horen wat u bezighoudt, wat u raakt, hoe u omgaat met wat u tegenkomt in het leven.
En: laat mensen in uw omgeving weten dat u ‘van de kerk’ bent en vreugde beleeft aan
uw geloof. Ze mogen best weten dat u een kerkganger bent, dat u dankt voor het eten,
kortom: dat u een gelovig mens bent.
Heeft u ook een missionaire vraag? Stuur deze naar j.van.dijk@pkn.nl.
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Missionair lijkt het antwoord op de huidige kerkelijke malaise en neergang.
Een soort kerkelijke Haarlemmerolie om het vastlopende kerkelijk bedrijf
weer soepel te laten draaien.

God trekt een spoor van h
Missionair is geen
tovermiddel

We moeten geloven
in de kerk
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Missionair is in. Elk zichzelf respecterende kerk gebruikt
het woord op een of andere wijze om zich ermee te
typeren. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in
Nederland rekent de komende jaren op alle terreinen
met krimp van de kerkelijke organisatie, behalve bij
Missionair Werk en Kerkgroei. Zij krijgt als extra taak
het begeleiden en coördineren van de honderd nieuwe
pioniersposten die de komende jaren moeten ontstaan.
Zo bezien is er alle reden om het woord missionair met
de nodige argwaan te hanteren. Missionair is namelijk
geen kerkelijk tovermiddel. Zulke middelen bestaan niet.
Missionair staat dan ook niet voor het redden van het
kerkelijke bedrijf of het weer vol krijgen van tanende
kerken. Het is ook niet de wederopstanding van een
versleten, veel te optimistische apostolaatstheologie
die het Koninkrijk van God binnen handbereik dacht
te brengen. Missionair is geen tovermiddel of peptalk
maar een kwaliteitskenmerk. Missionair heeft te maken
met missie, met wat de kerk drijft en gaande houdt.
Het bepaalt de kerk bij de kern waar zij van leeft,
bij het spoor van hoop dat God in deze wereld trekt.
Missionair wil de kerk behouden en bewaren voor
zelfoverschatting, voor het idee dat zij zelf het spoor
van hoop is of die zou moeten organiseren. De drieenige God trekt een spoor van hoop door de wereld. Als
Schepper van hemel en aarde, de bron en bestemming
van alle leven. Als Verzoener wiens liefde verder reikt
dan de dood. Als Vertrooster die een nieuwe toekomst
schept. Hij laat geen mens aan zijn of haar lot over maar
raakt, inspireert en betrekt mensen bij dit spoor. Een
spoor van gezien en geteld worden, van ontferming en
verzoening, van gerechtigheid en trouw.
Niet de kerk, maar de drievuldige God trekt dit spoor
van hoop de eeuwen door. Het komt voort uit zijn
hartstocht die de wereld in liefde draagt, mensen tot
hun bestemming laat komen en onrecht, zonde en

gebrokenheid het hoogste en laatste woord ontneemt.
Missionair bepaalt de kerk bij deze missie van God.
Geen paniek over kerkelijke neergang
Missionair kerkzijn is geen laatste redmiddel voor de
kerk. Een soort vlucht naar buiten die zichtbaar moet
maken dat de kerk ook in een seculiere samenleving heel
relevant is. Deze vluchtpoging is bij voorbaat mislukt.
Veel niet-kerkelijke organisaties zijn maatschappelijk veel
relevanter dan de kerk. De missionaire waarde van de
kerk ligt niet in het oppoetsen van haar maatschappelijke
relevantie, maar in de hartstocht van God, in het spoor
van hoop dat Hij in de wereld trekt. Verwondering
over dit spoor van hoop, je erin opgenomen en door
meegenomen weten en anderen verleiden zich erdoor te
laten meenemen, dat is missionair kerkzijn. Dit heil, deze
hartstocht van Gods aanvaarding, liefde, vergeving en
gerechtigheid maakt de kerk uniek.
Voor paniek over de kerkelijke neergang is dan ook
geen reden, zo verzekert ons de kortgeleden overleden
hoogleraar van de Protestantse Universiteit Gerrit de
Kruijf. Uit ons omgaan met de crisis, zo schrijft hij, moet
blijken dat wij geloven in de kerk. Ook als er nog slechts
een handjevol mensen rest, moet de kerk zich niet door
de vrees op sleeptouw laten nemen, maar zich, samen
met anderen, verwonderen over het spoor van hoop. Ook
al zijn er maar twee of drie samen.1
Deze missionaire houding doortintelt de Brieven van
het Nieuwe Testament. De meeste zijn geschreven aan
kleine geloofsgemeenschappen. Groepjes christenen
die waarschijnlijk niet in staat zouden zijn om een
eigen parttime predikant te betalen, laat staan om
een zelfstandige wijkgemeente volgens de regels
van onze Kerkorde te laten draaien. Maar deze kleine
gemeenschappen delen een groots visioen op God en
zijn Koninkrijk dat de hele kosmos omvat. Aangeraakt

hoop in deze wereld
door Gods spoor van hoop peilen zij diep en zien zij ver.
Missionair gaat het om deze hoopvolle geloofshouding.
Vormen die passen in de tijd
Het spoor van hoop dat God in deze wereld trekt,
bindt mensen samen. Waar dit gebeurt, daar ontstaat
kerk. Zo is het de eeuwen door gegaan en zo zal het
gaan tot aan het einde der tijden. Daar draagt Gods
Geest zorg voor. Nu krijgt deze gemeenschap steeds
weer op een andere wijze vorm. De heilige Geest
zorgt voor vormen die passen in de tijd. Oude vormen
breekt Hij af en nieuwe bouwt Hij op. Ondergaan wij
ook op dit moment niet dit transformatieproces van
de Geest? Het bestaande kerkelijk instituut kalft af.
Het christelijke Westen, als uitloper van het corpus
christianum dat ontstond toen het christendom de
officiële godsdienst van het Romeinse Rijk werd,
loopt op haar laatste benen. In de steden bestaat
het al niet meer. Oude gevestigde kerken hebben
het moeilijk en marginaliseren. Veel kerkgebouwen
worden gesloten en wijkgemeenten verdwijnen. Toch
is dit geen reden voor paniek. Niet omdat de honderd
missionaire pioniersplekken van de Protestantse Kerk
dit tij zullen keren, maar omdat God zijn spoor van
hoop trekt en de Geest mensen hierin meeneemt en
in heel diverse gemeenschappen samenbindt. In de
georganiseerde vorm van kerkzijn in wijkgemeenten die
op zondagmorgen samenkomen. Maar ook in andere
geloofsgemeenschappen als die van een kring waar het
ABC van het geloof wordt verkend en de Bijbel wordt
gelezen. In specifieke geloofskringen waarin het geloof
wordt gevierd in aanbidding, verstilling, meditatie en
bij brood en wijn. Maar ook in gemeenschappen die
het geloof praktiseren in diaconale vormen van zorg,
ontferming en aandacht voor mensen.
Wie z’n ogen goed de kost geeft, ziet deze missionaire

vormen van kerkzijn op veel plekken opbloeien. Vaak
kwetsbaar en klein maar toch zeer vitaal. Niet vanwege
het eigen vermogen van de groep, maar door het
spoor van hoop dat God trekt. Een spoor dat inspireert,
samenbindt en gedeeld wil worden. Dit spoor waaiert
uit in verschillende geloofsgemeenschappen die elkaar
aanvullen en verrijken.
Als wijkgemeente hebben wij dit ervaren. Hoewel
de Haagse Marcuskerk altijd een missionaire kerk
heeft willen zijn, hebben we moeten leren dat één
(traditionele) vorm van kerkzijn niet toereikend is
om in een plurale, veelkleurige wijk kerk te zijn. De
Geest bleek meerdere pijlen op zijn boog te hebben.
Vanuit en naast de wijkgemeente groeide er in de
Kinderwinkel een gemeenschap van kinderen en
tieners uit de buurt en groeit er in MarcusConnect
een nieuwe geloofsgemeenschap van buurtbewoners.
[zie ook pag. 6-9] De protestantse kerk is in onze wijk
bij lange na niet meer het grote imposante bolwerk
van decennia geleden. Ze bestaat nu uit drie kleine
maar vitale gemeenschappen die zich elk op eigen
wijze verwonderen over het spoor van hoop dat God
trekt. Een gemeenschap van kinderen en tieners uit
de buurt, van kerkgangers op zondagmorgen en van
wijkbewoners met en zonder papieren die zich, en
daarmee elkaar!, aanvaard en gekend weten door
God.2 Niet de grootte is beslissend voor het missionaire
gehalte van deze gemeenschappen, maar het
perspectief van hoop.
Missionair is geen kerkelijk wondermiddel, maar
kwaliteitsmarker die de kerk bepaalt bij het spoor van
hoop dat God trekt door deze wereld en dat mensen
verbindt. Dit missionaire perspectief overwint paniek
vanwege de kerkelijke neergang met hoop die ‘altijd
weer een weggetje vindt naar het punt daar waar de
liefde begint’.3

Dr. René de Reuver
predikant van de Marcuskerk in
Den Haag en auteur van het boek
Anders verder, missionair kerk-zijn
in een dynamische samenleving

Eén vorm van
kerkzijn was niet
toereikend

1. Zie het artikel van Henk de Roest,
‘Geen paniek. Adviezen aan de kerk’ in:
Verlegen om een goed woord. Onderweg met Gerrit de Kruijf, onder redactie
van Maarten den Dulk, Gerben van
Manen en Gea Smit, Boekencentrum.
2. In Anders verder, kerk-zijn in een
dynamische samenleving, Ark Media,
beschrijf ik het transformatieproces van
de Haagse Marcuskerk, van protestantse wijkgemeente naar missionaire kerk
in de wijk.
3. Liselore Gerritsen in: Hoop, Protestantse Kerk.
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Licht
omdat de duisternis
zo zichtbaar is
omdat er steeds weer
donkere wolken zijn
omdat onvrede en onrust
hun schaduw vooruitwerpen
een licht om te ontsteken
een vlam
die warmte geeft
om de moed niet te verliezen
om de hoop die dooft
weer aan te wakkeren
om te blijven geloven
in wat komt
een wereld
waarin het Licht
iedereen omstraalt
Greet Brokerhof-van der Waa
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(www.gedichtensite.nl)

