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Tijding is een gratis kwartaal-
uitgave van de IZB – vereniging 
voor zending in Nederland en 
wordt toegezonden aan de leden. 
IZB-lidmaatschap: aanmelden bij 
de IZB. De contributie is e 10,- per 
jaar. Opzegging lidmaatschap voor 
1 november.
 
De IZB is een missionaire 
organisatie binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland en stimuleert, 
adviseert en ondersteunt 
gemeenten en gemeenteleden in 
het evangelisatiewerk door middel 
van toerusting, materialen en 
missionaire werkers.
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Uw steun
Steun de zending in Nederland 
door uw gebed, door uw IZB-
lidmaatschap of door een gift.
U kunt de IZB ook op laten nemen 
in uw testament. Graag willen we 
u helpen om dat te regelen. U kunt 
hiervoor vrijblijvend een afspraak 
maken via tel. 033-4611949 of  
info@izb.nl
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Er zijn momenten dat ik het geen goed idee vind om te evangeliseren. 

Ik ben ooit eens een lezing begonnen, met: ‘Stop met evangelisatie als 

je niet nagedacht hebt over de gevolgen’. Wie a zegt moet ook b zeggen. 

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van een kerkelijke gemeente 

dat ze degenen die tot (beginnend) geloof komen, een volwaardige  

plek geeft. 

Is die plek er in uw kerk?

In de 12 jaar dat ik in Huizen werk, is mij wel duidelijk geworden dat 

belangstellenden en de prille gelovigen die plek in de ‘gewone’ kerk 

missen. En dan bedoel ik met ‘kerk’ voor het gemak: de kerkelijke 

gemeenschap, zeven dagen in de week, met alles er op en er aan.

Ik ervaar het als zegen dat Huizen al decennia lang een werker buiten de 

kerkmuren heeft. De vrucht daarvan werd en wordt zichtbaar doordat 

velen (!) zich hebben laten dopen en/of belijdenis gedaan hebben.  

Een aantal van hen was ver boven de 50 jaar. Maar daarna? Vonden zij 

een plek in de kerk? Na verloop van tijd zeiden negen van de tien: nee! 

Ik zit er niet ver naast met dat percentage. Vroeger riep ik, als het 

hierover ging: “Als de Here God een mens bekeert, dan…” Nu pas ik 

deze uitspraak wat vaker toe op onszelf, doorgewinterde kerkmensen.

Het heeft mij er jaren geleden toe aangezet om na te denken of er in 

ons dorp niet een plek moet zijn waar zoekers en pasgelovigen elkaar 

op zondag en doordeweeks kunnen ontmoeten op hun eigen niveau. 

Die plek is er gekomen, na jarenlang mensen buiten de kerkmuren te 

ontmoeten en binnenkerkelijke gesprekken te voeren. Sinds november 

2013 houden we Ontmoetingsdiensten met zoekers en pasgelovigen. 

Een gouden greep, het ei van Columbus? Nou, nee… het is meer een 

weg, ook vanwege de gebrokenheid in de kerk. En toch… er zijn 

mensen die de weg vinden naar deze plek en vol trots zeggen: “Dit is 

mijn kerk, hier ga ik nooit meer weg!” Voor mij één van die mysteries 

van God. Daarom: blijf geloven dat God vrucht geeft op het delen van 

het evangelie. Als je dat gelooft, zal je ook (blijven) nadenken over de 

gevolgen: een plek kunnen bieden voor hen die gevonden zijn. Ik ben 

dankbaar dat we als Hervormde Gemeente in Huizen zo’n plek hebben. 

Dat gun ik uw gemeente ook.
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