infobulletin - jaargang 8 - februari 2013

Eén maar anders
In dit Infobulletin geven we uitgebreid
aandacht aan een boek dat onlangs is
verschenen bij Uitgeverij Ark Media.
Natuurlijk omdat het een boek is
met een Haarlemse auteur en een
Haarlemse uitgever, maar vooral
om de inhoud én de titel: ‘Eén maar
anders’.
‘Eén maar anders’ is een mooie typering van de kerk van Jezus in deze dagen. We zijn één. Niet omdat wij nou
zo geweldig goed met elkaar omgaan,
of omdat we het overal over eens zijn.
We weten wel beter: we hebben nog
een hoop te leren. Maar we zijn – zoals dat zo mooi wordt gezegd – ‘één in
Jezus Christus’. En daarmee bedoelen
we dan dat we allemaal even afhankelijk zijn van Hem om God te
kennen en te leven.
We horen bij elkaar omdat we allemaal
volgelingen van Jezus Christus zijn. In
één van zijn brieven zegt de apostel
Johannes dat zelfs behoorlijk radicaal:
“Iedereen die gelooft dat Jezus de
Christus is, is uit God geboren.” De lidmaatschapsvoorwaarden van ieder van
onze kerken zijn toch een stuk strenger
dan die van Johannes.
De generatie twintigers en dertigers
die in het boek ‘Eén maar anders’ aan
het woord komen, beschrijven dat ook.
“Grote verschillen tussen kerken? Dat
valt toch wel mee?!” “Wij ervaren
vooral eenheid in onze gezamenlijke
grond.”
En als we dat belijden, daarnaar leven
en ons zo inzetten vanuit die eenheid dan is het juist heel mooi om de
verscheidenheid te zien. Dan sluiten de
verschillen binnen de Kerk van Jezus in
Haarlem prachtig aan bij de diversiteit
van de schepping van God. Hij heeft
die variaties bedacht van al die mensen.
En voor al die verschillende mensen is
er plek in dat ene Lichaam van Jezus.

Haarlemse eenheid in verscheidenheid
Dan is ‘anders zijn’ niet meer onze
zwakte, maar juist de kracht van de
kerk.
En met elkaar mogen we dan zelf
ontdekken maar vooral laten zien aan
de mensen om ons heen, hoe immens
groot, alles omvattend en diepgaand
de liefde van God is. De liefde die we in
Jezus Christus past echt leren kennen
en die onze kennis te boven gaat.

Aan de kerk nu de keuze of we dat
over ons heen laten komen. Of dat
we ons hart en ons denken openzetten voor de heilige Geest die ons ook
in de komende jaren wil leiden. In
nieuwe wegen en nieuwe vormen en
nieuwe verbanden. Maar met hetzelfde
fundament. Ook in dit opzicht zal over
tien, vijftien jaar de kerk van Jezus nog
steeds één zijn, maar wel anders.
Hans Luttik

Ook op een ander punt kan luisteren
naar de schrijvers van dit boek voor
veel gemeenteleden zeer waardevol
zijn. Veel gelovigen – zeker de wat oudere – moeten nog wennen aan deze
tijd waarin de kerk naar de rand van de
samenleving is verdwenen. De generatie van twintigers en dertigers weten
niet beter. Als we naar hen luisteren
realiseren we ons dat de kerk er over
tien, vijftien jaar anders uit zal zien.
Maar waarschijnlijk al eerder.

“Het liefst zou ik elke
maand de 140 jongeren
van Sonrise wel in m’n
woonkamer willen
hebben…”
Op pagina 3 leest u waarom
Ramona van den Hoed zoveel
tieners op bezoek wil hebben.
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Een datum om vrij te houden: zondag 21 april 2013. Dan is namelijk de tweede
gezamenlijke kerkdienst in Haarlem in het Kennemer Sportcenter. Op die zondag
komen heel veel kerken uit Haarlem samen in een dienst om God én elkaar te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom. Reserveer de datum van deze bijzondere
dienst direct in je agenda!

Gezocht: Teamleiderscoach m/v
Heb je weleens meegewerkt aan het
Sonrise-project (sportteam, organisatie,
kerk, e.d.)? Heb je ervaring in het werken met jongeren, hen te motiveren, te
coachen en te begeleiden? Kun je goed
luisteren?
Ben je de komende periode een aantal
avonden per maand beschikbaar?
Ben je volledig beschikbaar van 3 juli t/m 14 juli 2013?
Wil je samenwerken met fantastische andere coaches?
Dan zoeken wij jou! Stuur een brief met daarin je motivatie en ervaring naar
sonrise@gelovenindestad.nl

Israël en de eindtijd
Op vier dinsdagavonden (te weten:
dinsdag 5 maart, 19 maart, 2 en 16
april) zal Jan van Barneveld bijbelstudies verzorgen over het onderwerp
‘Israël en de eindtijd’. Iedereen is welkom. De avonden zijn in de Koningkerk
en beginnen om 20:00. Toegang is
gratis; wel is er een collecte.

Special Alpha
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In Haarlem willen we een Special Alpha
gaan starten. Deze cursus is gericht
op mensen met een (lichte) verstandelijke beperking voor wie een reguliere
Alpha-cursus niet geschikt is. In een
Special Alpha zal bijvoorbeeld minder
worden verteld en meer door middel
van dramastukjes worden uitgebeeld.
Wat wel hetzelfde is, is het gezamenlijk
eten en het weekend.
We zoeken mensen die teamlid willen
worden om de Special Alpha te realiseren. Binnenkort is een informatieavond
voor belangstellenden waar informatie
wordt gegeven over het opzetten van
een Special Alpha.
Je bent van harte uitgenodigd om hier
bij te zijn en daarna te bedenken of
je teamlid wilt worden in een Special
Alpha-cursus. Belangstelling? E-mail
naar conniehofstee@cs.com.
Je krijgt dan per mail de uitnodiging
voor de informatieavond.

(re)connecten met
God en elkaar
Op 3 februari start Re:Connect met
diensten op zondag. Om dat te vieren
organiseren ze op 17 februari hun
‘openingsdienst’ met een bijzondere
spreker: Jeffrey Rachmat uit Indonesië,
voorganger van Jakarta Praise Community Church (JPCC). Dit is een snel
groeiende kerk met meer dan 8000
bezoekers per zondag. Gewend om
wekelijks voor duizenden te spreken, is
hij bereid naar Nederland te vliegen om
te investeren in een kerk die eigenlijk
nog moet starten.
Komt allen op 17 februari,
van 11:15 tot 12:30.
Locatie: Loft 1 @ Philharmonie
(Lange Begijnestraat 11, Haarlem).

Groene Kerk

De kerkenraad van de Fonteinkerk
heeft een groene belofte afgelegd. Dit
betekent dat ze gebruik maken van
biologische fair trade koffie en avondmaalsbrood en -wijn, bio afbreekbare
schoonmaakmiddelen en biologisch
vlees, en dat het kerkblad elektronisch
wordt verstuurd. Een ‘groen team’ uit
de Fonteinkerk is op zoek naar een
‘groene’ levensstijl met respect voor
mens (productie zonder kinderarbeid
en uitbuiting) en milieu (duurzaam
verbouwde producten, en weinig schadelijke sporen).
Deze thema’s leven binnen de Fonteinkerk meer dan het team vooraf
verwachtte. Geldt dat ook voor uw
kerk? De Fonteinkerk wil samenwerking zoeken, zodat niet elke kerk apart
het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Belangstellenden kunnen zich melden
bij Marcel Bodewitz (groeneteam@fonteinkerk.nl) of het kantoor van Geloven
in de Stad (info@gelovenindestad.nl).

Oriëntatiecursus
Christelijk Geloof

De Fonteinkerk in Haarlem organiseert
een oriëntatiecursus over het christelijk
geloof op maandagavond (25 februari,
11 maart, 25 maart en 8 april). De cursus is zowel bedoeld voor degenen die
het christelijk geloof wel enigszins kennen, maar graag een beter beeld willen
krijgen, als voor mensen voor wie het
christelijk geloof nog onbekend is.
Kosten voor deelname: € 20.
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u mailen naar missionairteam@
fonteinkerkhaarlem.nl, of bel met
Renee Pleysier (06-23102225) of
Fieke van der Ploeg (06-40342457).
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schaapachtige
confrontatie

140 jongeren
in je woonkamer
Misschien heb je het meegemaakt
– al dan niet vanaf de kantlijn – en
anders heb je er zeker over gehoord: tijdens Sonrise zijn er in
Haarlem 140 enthousiaste jongeren
twee weken lang bezig met hun
geloof. Een geweldige periode
waarin geloof voor jongeren tastbaar wordt, en zichtbaar voor de
verschillende wijken in de omgeving Haarlem. Maar als de vakantie
is geweest, is het dan slechts een
droom wat ze hebben meegemaakt? De vraag die opkomt is: hoe
kunnen de jongeren de belevenis
van Sonrise vasthouden? En hoe
bewaken we deze ervaring in de
kerk?
“Het liefst zou ik elke maand de
140 jongeren van Sonrise wel in m’n
woonkamer willen hebben, om iets
te delen van mijn leven als christen,”
roept Ramona van den Hoed, ook
wel bekend als ‘de mevrouw van
Sonrise’ regelmatig. “Dan zouden ze
kunnen leren hoe ze hun leven delen
naar buiten toe, op school en bij hun

bijbaantje.” “En al die andere jongeren
die niet met Sonrise meedoen dan?”,
vraagt Risanne Ruger van YouthLink. En
zo ontstond het idee voor GoingDeep;
een krachtenbundeling van Sonrise en
YouthLink.
“Bij GoingDeep willen we jongeren
dichter bij het hart van Jezus brengen.
We willen hen ondersteunen in het
ontdekken van, en het ontwikkelen in
wie ze zijn in God, zodat ze naar buiten
gaan in hun eigen omgeving om over
Jezus te vertellen,” vertelt Ramona. Een
sleutelfunctie voor deze droom is weggelegd voor de tiener- en jeugdleiders.
Zij zijn de voorbeelden waar de tieners
en jongeren naar kijken. Bij GoingDeep
worden deze leiders door middel van
workshops opgebouwd, in hun geloof
én op praktisch en concreet vlak voor
hun jongerenwerk. GoingDeep is nieuw
en in ontwikkeling. Wordt vervolgd!
Next Time:
zondag 24 maart &
zaterdag 25 mei!

het beeld zegt veel
zo op de weg
verdwijnlijnen alom
het doet je niets
wanneer ik zeg
wat ben je leuk
en dom
Alle tollenaars en zondaars kwamen
hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als
de schriftgeleerden zeiden morrend
tegen elkaar: ‘Die man ontvangt
zondaars en eet met hen.’ Jezus
vertelde hun toen deze gelijkenis:
‘Als iemand van u honderd schapen
heeft waarvan er één verloren is
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn
achter om naar het verdwaalde dier
op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?’ Lucas 15:1-4
Paul Abspoel
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Inger van Nes

Johan den Hartogh
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Jutta Eilandervan Maaren

Martijn Vellekoop

Geloven in de
‘Eén maar anders’, zo heet het boek waarin vijftien jonge mannen en vrouwen uit allerlei verschillende kerken
vertellen over hun visie op de toekomst van de kerk. Initiatiefnemer, samensteller en auteur is Haarlemmer
Martijn Arnoldus. Samen met Paul Abspoel (Ark Media) legt hij uit waarom hij dit boek zo graag wilde maken.
Paul Abspoel wilde dit boek graag
uitgeven. Beide mannen vertellen graag
wat hen raakte in de verhalen en leggen uit waarom wij dit boek zouden
moeten lezen.

Paul Abspoel
“In de kerk vraagt men zich vaak af
hoe men de traditie aan jongeren kan
overdragen. Onze insteek was precies omgekeerd. Wij willen vanuit de
jongeren – om preciezer te zijn: vanuit
de generatie van twintigers – naar de
kerk kijken,” zegt Inger van Nes, één
van de zestien schrijfsters van ‘Een
maar anders’ in een interview. Samen
met vijftien andere jonge mannen
en vrouwen uit allerlei verschillende
geloofstradities denkt Inger van Nes
actief na over de toekomst van de kerk
in Nederland. Want wees eerlijk: Nederland is veranderd, maar ook de kerk
is veranderd. En beiden zullen blijven
veranderen.
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Martijn Arnoldus ging de uitdaging
aan om vanuit deze volgende generatie
naar de toekomst van de kerk te kijken.
Met als resultaat een bijzonder boek
met verhalen over eenheid. Uitgever

Martijn, wat hoop je te bereiken met
dit project?
“Vanaf het begin hebben we gezegd
dat het schrijven van een boek niet
het hoofddoel zou moeten zijn. De
hoofdstukken weerspiegelen ons
denken over de kerk van de toekomst,
maar moeten ook aanzetten tot actief
handelen. Om te beginnen onszelf,
als auteurs, maar hopelijk natuurlijk
ook iedereen die het boek leest. Er is
daarom gekozen voor een praktische
insteek en die blijkt aan te spreken. We
gaan niet bijhouden of het boek mensen aanzet tot bepaalde acties, maar
het is wel leuk om te terug te horen
dat het boek mensen op het spoor zet
van nieuwe ideeën.”

treffen. In die ontmoeting verdwijnen
veel vooroordelen. Een van de kernwaarden van onze organisatie is dat
wij ‘verbindend’ willen zijn (de andere
twee zijn ‘verrassend’ en ‘inspirerend’).
Dit sluit prima aan bij opzet, de toon en
het doel van dit boek.”

Waarom heb je dit boek uitgegeven,
Paul?
“Ik wilde dit boek uitgeven omdat
het past bij onze uitgeverij. ‘Een maar
anders’ ziet diversiteit als rijkdom,
eenheid als een gegeven (waar wel
aan gewerkt moet worden!). Christenen en kerken zijn op het oog erg
verdeeld, maar juist in deze tijd vallen
veel verschillen weg of worden deze
steeds minder relevant. We zijn, om het
eenvoudig te zeggen, als christenen
steeds meer op elkaar aangewezen.
De netwerksamenleving zorgt ervoor
dat mensen elkaar in allerlei verbanden

Waarom wordt specifiek de jonge
generatie aan het woord gelaten?
Martijn: “De generatie van twintigers
en dertigers is opgegroeid in een ander
kerkelijk landschap dan veel van de huidige kerkleiders. Twintigers en dertigers
weten, van jongs af aan, niet beter dan
dat de kerk steeds verder in de marge
van de samenleving terechtkomt. Dat
heeft invloed op de manier waarop een
generatie tegen verschillen binnen de
kerk aankijkt. Het boek bekijkt de kerk
vanuit het perspectief van twintigers en
dertigers. Maar dat betekent niet dat
de inzet van andere generaties (ouder
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Dieuwertje
Mulders

kerk van morgen
of nog wat jonger) onbelangrijk is. Integendeel. We dienen allemaal dezelfde
God, en we zitten met de kerk allemaal
in hetzelfde schuitje.”
Wat spreekt je aan in de verhalen van
de auteurs?
Paul: “De auteurs hebben met elkaar
gemeen dat ze tot de ‘volgende generatie’ behoren; zij leven bewust vanuit
een christelijke levensovertuiging. In het
boek is er evenwicht in mannelijk/vrouwelijk en is er bewust gekeken naar de
breedte van de kerk (zowel qua denominatie als qua ‘spreiding’ op de schaal
orthodox - vrijzinnig). De tegenstelling
‘orthodox’ en ‘vrijzinnig’ blijkt net zo
relatief als ‘links’ en ‘rechts’ in de politiek. Het zijn wat gemakzuchtige labels
waarmee we elkaar etiketteren. Ik vind
het mooi om ieders verhaal te lezen
en te zien dat elke auteur vanuit een
eigen kerkelijke traditie en persoonlijke
geloofsovertuiging kan bijdragen aan
de eenheid van christenen in ons land.
De verhalen spreken me ook aan omdat duidelijk het verlangen naar meer
samenwerking en maatschappelijke
betrokkenheid zichtbaar is. Daarbij is er
waardering voor missionaire initiatieven
die vooral in nieuwere kerken en be-

wegingen zichtbaar worden én voor de
rijke tradities van ‘oudere’ kerken. Deze
worden niet tegen elkaar uitgespeeld,
maar met elkaar verbonden vanuit het
oprechte verlangen naar eenheid.”
Zijn de verhalen van je auteurs de verhalen die je verwacht had?
Martijn: “Bij een boek waarin eenheid
zo’n belangrijk thema is verwachten
mensen al snel dat verschillen zoveel
mogelijk worden gladgestreken. Bij
‘Een maar anders’ heb ik alle auteurs
gevraagd om vooral een eerlijk hoofdstuk te schrijven. Bij veel auteurs is er
een duidelijke persoonlijke noot in hun
bijdrage te vinden, en daarin komen
ook verschillen in het denken en
doen van de auteurs naar voren. Mijn
verwachting van eerlijke bijdragen is
daarmee inderdaad uitgekomen.”
Aan wie zou je dit boek aanraden om
te lezen?
Martijn: “‘Een maar anders’ is gestart
om een geluid te laten horen aan
leiders van alle christelijke geloofstradities in Nederland. Maar het boek is
denk ik interessant voor een veel breder
publiek. Wat opvalt aan alle bijdragen
in ‘Een maar anders’ is de positief-

missionaire insteek (de kerk van Jezus
Christus heeft toekomst, maar Hij roept
ons om daar actief aan bij te dragen)
en het verlangen naar een kerk die niet
alleen open staat voor iedereen, maar
waar ook iedereen de kans krijgt om
elkaar tegen te komen. Daarmee staat
‘Een maar anders’ niet voor een oecumenische agenda op afstand, maar
gaat het boek over zaken die iedere
gelovige direct raken.”
Het boek is in december uitgekomen
- wat zijn de reacties op het boek tot
nu toe?
Paul: “Ik heb alleen positieve reacties
gehoord op het boek. Er zou nog wel
wat meer belangstelling voor dit thema
en deze unieke bundel mogen zijn, wat
mij betreft. Natuurlijk zeg ik dat als uitgever, maar ook als iemand die van de
kerk houdt en enthousiast is over deze
groep jonge mensen met visie. Ik word
blij als ik zie dat mensen verantwoording op zich willen nemen en niet ‘blijven hangen’ in klagen en bekritiseren.
Het is hoopgevend dat deze generatie
niet meer ‘afwacht tot het ooit gaat
gebeuren’, maar op een pragmatische
en betrokken manier gewoon zelf (en
met elkaar!) aan de slag gaat.”

Eenheid bewaren is niet bepaald de

sterkste kant van de kerk. Toch is het
verlangen naar gezamenlijk optrekken
onuitroeibaar.
De zestien auteurs van dit boek, twintigers
en dertigers uit allerlei verschillende christelijke geloofstradities, zijn allemaal actief
over kerkmuren heen. Ieder geeft vanuit

zijn of haar achtergrond een eigen, eerlijke
visie op christelijke eenheid in een veranderende kerk in een veranderend Nederland.
Samen geloven zij dat Jezus voortdurend
grenzen en tegenstellingen doorbrak, en
dat Hij dat vandaag nog steeds doet.

De auteurs delen de hoopgevende signalen
die zij opvangen en komen met concrete acties voor eenheid in de kerk van morgen.

NUR 700
ISBN 9789033800108

Niels de Jong

Niels van
Donselaar

Stella Kralt

www.arkmedia.nl

de volgende generatie en
de toekomst van de kerk

Bezoek dan de site
(www.eenmaaranders.nl) of volg ze
op Twitter (@ EenMaarAnders). Raak
geïnspireerd door de bijzondere verhalen uit het boek. Te koop bij onder
andere de BijbelIn of via
www.bijbelin.nl.

E E N MA A R A N DE RS

Meer weten
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Lente
Is dat niet dat vage gedoe na een
witte winter met staalblauwe
luchten?
Dat moment dat bolletjes aarzelend
boven de rand van de aarde uitkijken om na te gaan of zij het boven
de grond wel kunnen vertrouwen?
Dat vacuüm tussen kaal en gevuld.
Veel mensen zijn vol van de lente,
maar ik heb het er niet zo op.
Het is de overtreffende trap van
‘nog niks’. Geef mij maar herfst met
kleuren, zomer met geuren, winter
met karakter.
Maar dan herinner ik mij dat als je
bij de boer langsgaat waar lammetjes geboren worden, je zomaar de
naam van je dochter kunt opgeven
als het er veel zijn. Dat er na dat
vage groen in de boomkruinen opeens toch meer in blijkt te zitten.
Dat herinneren terwijl je het nog
niet ziet, doet mij aan geloven
denken.
Dat vasthouden aan de wetenschap
dat iets nog wel tevoorschijn komt,
aan hopen.
Dan mis ik nog de liefde, want als
oergefundeerde-semi-protestant ga
je altijd voor drie dingen: geloof,
hoop en liefde. En het meest is de
liefde.
Ik HOU van de lente.
Bert Grotenhuis

Stadsgebed voor
Haarlem e.o.

6

In 2013 gaan we door met het interkerkelijk gebed voor de stad Haarlem
en omstreken. Ons gezamenlijke doel:
dat de mensen Jezus Christus leren
kennen. We zullen samen onze wensen
en smekingen bij God bekend maken,
maar ook Hem samen prijzen met
geestelijke liederen.
Bid ook mee op elke eerste vrijdag van
de maand, van 19:00 tot 20:00. Begijnhofkapel (ingang Jansstraat 59). Meer
info: Yvonne Elbers (023-5245360) en
Willem Duijn (023-5255004).

Bidden over
kerkmuren heen
Eind januari vond de jaarlijkse
Week van Gebed plaats. Dit jaar
was het thema van de Week van
Gebed ‘Wandelen met God’. Een
prachtig onderwerp! Want gaat het
er niet eigenlijk om dat we mogen
leren te wandelen met God? Zo
mag gebed doorlopend plaatsvinden. Niet alleen nu of tijdens de
Week van gebed, maar gedurende
ons hele leven en dwars door alles
heen. Gebed leert ons te focussen
op wat echt belangrijk is in het
leven.
Bar winterweer
Ook dit jaar stelden diverse kerken
ruimte beschikbaar om met elkaar te
bidden. Iedere avond een andere locatie en een ander (deel-)thema. Zoals
‘Op weg in gesprek’ of ‘Op weg als
vrienden van Jezus’. Is het niet geweldig dat Jezus ons juist heeft geleerd
hoe we mogen bidden, en dat we als
vriend(in) er mogen zijn voor onze
naasten?

Gemiddeld genomen kwamen, ondanks het barre winterweer, zo’n vijftien bidders bijeen per avond. En heel
gaaf: jong en oud samen. (Het kan dus
zeker, over leeftijdgrenzen heen samen
optrekken). Iedere gemeente vult de
avond op haar eigen wijze in. Er werd
energie opgedaan door samen bidden.
Hier werd enthousiast op gereageerd
waardoor bidders ook de andere
avonden willen bezoeken. De sleutel:
mensen ontmoeten elkaar van hart tot
hart voor God!
Vanaf deze plek bedanken de inzet
van alle locaties en de gebedscoördinatoren, voor het welslagen van deze
week. We hopen dat het een aanzet is
geweest tot meer gebed in persoonlijke
levens en de gemeenten.
Meer info?
Mail Manon Jager of Charlotte BachArnoldus (gebed@gelovenindestad.nl)

24/7 gebedsactie
Ook een mooi gebedsinitiatief: in het afgelopen jaar organiseerde de Kerk van
de Nazarener twee keer een 24-uurs Gebedsweek. Het initiatief ontstond vanuit een verlangen onder gemeenteleden. Een boek wat ze inspireerde is ‘Frisse
wind, nieuw vuur’. Op het gebied van gebed is veel te lezen.
Beide Gebedsweken waren erg bijzonder. Mensen zochten God in gebed alleen, of met elkaar als groep. De gebedsruimte in de kerk is een mooie rustige
plek om op God te kunnen focussen.
De weken werden begonnen en afgesloten door een kerkdienst. Met name
de slotdiensten waren erg indrukwekkend. God was zo merkbaar aanwezig
na een week van gebed. Ook werd tijdens die diensten avondmaal met elkaar
gevierd, en werden heel wat persoonlijke verhalen gedeeld!

‘Een waardevolle cursus. Leuk ook om
te horen hoe anderen
hun huwelijk voorbereiden en plannen.’

Relatie-inspiratie
Trouwen is een werkwoord. Of je er nu al een jubileum op hebt zitten, of bezig bent met de voorbereidingen
voor de grote dag, het is goed na te denken én te praten over je (aanstaande) huwelijk. Gerard en Tineke
Koelewijn (12,5 jaar getrouwd) houden zich vanuit hun gemeente de Meerkerk al zo’n negen jaar bezig met
huwelijksvoorbereiding: de Premarriage Course. Vijf avonden romantisch samen eten en aansluitend met je
aanstaande in gesprek over essentiële onderwerpen om je relatie te versterken.
ze heel erg ziek. Ze had een streptokokkeninfectie en kreeg een hersenvliesontsteking. We stonden samen machteloos
maar Gerard had heel sterk ‘als God ons
kindje terugneemt dan geven we haar
terug aan God, we leggen het in Zijn
handen.’ Die gedachte en het samen
bidden heeft ons zoveel troost en rust
gegeven en voor een diepe hechting
gezorgd.’
Gerard: ‘Gelukkig is ze gespaard gebleven. Ik merk ook dat alles tussen Tineke
en mij bespreekbaar is, en dat onze
liefde vanuit de genade van Christus is.
Dat betekent dat je je eigen hoogmoed
en trots opzij zet om er voor de ander
te kunnen zijn, niet je eigen gelijk wilt
halen maar een paar stappen terug doet
voor de ander.’
Behalve jonge stellen zijn er ook veel
deelnemers die na een scheiding aan
Course maken we tussen de stellen de
een tweede huwelijk met een andere
Gerard: ’Sommige stellen hebben out
valkuilen van het huwelijk bespreekbaar. partner gaan beginnen. Er was afgeof the blue trouwplannen. Ze hebDat zijn er gigantisch veel; de verschillopen jaar een stel van in de zestig die
ben dan een huis gekocht en trekken
len tussen man en vrouw, hoe ga je om
zeiden ‘als we dit van tevoren hadden
máánden uit om invulling aan hun
met financiën, hoe communiceer je met
geweten was het misschien niet mis
bruiloft te geven. Maar ze gaan voorbij
elkaar, hoe houd je elkaar hoog? Stellen gegaan in ons vorige huwelijk.’ Het is
aan het feit dat het na die bruiloft gaat
die gaan trouwen beseffen niet waar ze
tegenwoordig heel gemakkelijk om de
om een leven lang samen zijn. Over
allemaal tegenaan kunnen lopen.’
handdoek in de ring te gooien, te stopbasale dingen hebben ze soms nog
Gerard: ‘Het belangrijkste van de Prepen met je huwelijk als er problemen
niet gesproken; in je verkeringstijd ga
marriage Course is dat je leert je liefde
zijn. Meer dan vijftig procent van het
je niet zo gauw op de bank zitten om
levendig te houden en om goed te
pastorale werk in de Meerkerk bestaat
het eens een avond over je ouders en
communiceren. Als je verliefd bent loop
uit hulp bieden bij huwelijksprobleschoonouders te hebben. Terwijl wat je
je het vuur uit je sloffen voor de ander.
men, en dat komt hoofdzakelijk door
van huis uit hebt meegekregen wel je
communicatieproblemen. De tijd is rijp
verwachtingen bepaalt die je meeneemt Je hoeft dat niet in dezelfde frequentie
te blijven doen als je eenmaal getrouwd
voor kerken om daar mensen tegen te
in je huwelijk. Zo verwachtte Tineke
bent, dat is niet haalbaar, maar wel met
beschermen en als prioriteit te hebben
bijvoorbeeld dat ik elke avond om zes
diezelfde intentie. Het is zo makkelijk
om stellen op het huwelijk voor te bereiuur thuis zou zijn om te eten, terwijl
om langs elkaar heen te leven, zeker als
den. De Meerkerk stelt de Premarriage
ik vanuit het gezin waaruit ik kom heb
er kinderen komen.’
Course verplicht voor stellen die hun
meegekregen dat je pas naar huis gaat
Tineke: ‘Als je God prioriteit geeft in je
huwelijk willen laten inzegenen. Het
als je werk klaar is, al is dat om acht uur
relatie, merk je gewoon dat je ontzetzou heel mooi zijn als kerken in Haarlem
’s avonds. Daarom snapte ik niet dat
tend gezegend wordt. Dat merk ik in
de Premarriage Course ook gaan aanTineke er chagrijnig van werd als ik niet
bieden. Best lastig; als je de cursus leidt
om zes uur thuis was! Die dingen moet ons huwelijk bijvoorbeeld aan de liefde
die we voor elkaar hebben. Ik vind het
moet je dingen van je eigen huwelijk
je toch van elkaar leren.’
ook heel bijzonder dat ik nog nooit gebloot durven geven. Als anderen dit in
twijfeld heb aan onze liefde. Toen onze
hun kerk willen aanbieden mogen ze
Tineke: ‘God heeft het huwelijk zo
oudste dochter net geboren was werd
met ons meedraaien!
mooi bedacht. Bij de Premarriage
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Afscheid van Haarlem
Op 10 februari neemt Jos Douma
na tien jaar afscheid van de
Fonteinkerk en van Haarlem
om predikant te worden van de
Plantagekerk in Zwolle-Centrum.
Een goed moment om hem eens
te vragen terug te kijken op zijn
Haarlemse jaren en om vooruit te
blikken op wat nog komen gaat.

De Haarlemse periode is voor mij allereerst een tijd geweest waarin interkerkelijkheid gezicht kreeg. Daar hebben
de maandelijkse voorgangerslunches
op donderdag een heel belangrijke rol
in gespeeld. De hartelijke ontmoetingen die daar plaats vonden, het samen
bezinnen en bidden, het ontdekken
van elkaars passie voor Jezus Christus – dat was allemaal heel verrijkend
en heeft mij geholpen om veel meer
interkerkelijk georiënteerd te raken dan
ik vóór Haarlem was.
Mensen bij Jezus brengen
Voor de geloofsgemeenschap van de
Fonteinkerk was de periode 20032013 ook de tijd waarin we ons samen
oefenden in het centraal stellen van
Christus. Zomaar staan onze persoonlijke wensen en belangen centraal, of
de eigen kerkelijke denominatie, of de
zuiverheid van de leer. Maar kerk zijn
is vóór alles: een geloofsgemeenschap
vormen rondom Jezus Christus. Alles
wat er in de kerk gebeurt, moet zijn
gestempeld door dit ene verlangen:
mensen bij Jezus brengen, te beginnen
bij onszelf.

Pastoraal en missionair
In de tien jaren Fonteinkerk heb ik ook
steeds meer ontdekt hoe belangrijk het
is dat een gemeente pastoraal is. Er is
heel veel aandacht voor missionair zijn,
en dat is ook echt belangrijk. Maar de
missionaire uitstraling van een gemeente wordt niet zozeer door allerlei
relevante programma’s en aantrekkelijke events bepaald maar vooral door
persoonlijke en pastorale bewogenheid
voor elkaar. Gastvrijheid is daarin zó belangrijk: dat we ruimte scheppen voor
de ander die zo anders is, of dat nou je
zuster of je broeder is of een zoeker.

Wens
Ik wens Haarlem toe dat de bestaande
kerken én de nieuwe geloofsgemeenschappen (die gaan ontstaan) veilige
plekken van bewogenheid mogen zijn.
Een thuis voor de eigen leden en een
nieuw thuis voor zoekers. En uiteindelijk is het maar op één plek veilig: bij
Jezus.
Jos Douma
www.josdouma.nl

COLOFON
Medewerkers aan dit nummer:
Arianne Raamstijn (eindredactie) • Arnold Vaandering • Astrid Prins • Bert Grotenhuis • Charlotte Bach • Doortje Grotenhuis • Drukkerij
Omniprint (drukker) • Hans Luttik • Jannick Vercamer • Joke Slootheer (vormgeving) • Jos Douma • Martijn Arnoldus • Paul Abspoel •
Ramona vd Hoed • Risanne Ruger • Vera Prins
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