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Zaterdagportret
Evangelist Jan Verkerk maakt geloof
leuker en op maat
za 12 nov, 07:57 · leestijd 6 minuten Mensen  Zaterdagportret   Voorlezen

De kerk opengooien, er WK-voetbalwedstrijden kijken, dat is wat Jan Verkerk wil. Foto: © Bob Awick

D

Nee, hij zet zijn voet niet tussen de deur om het
evangelie te verkondigen. Liever knoopt Jan
Verkerk een praatje aan over het geloof. “Mensen
laten zich niet dwingen en doen het in hun eigen
tempo.”

e wind blaast de van de bomen gevallen blaadjes tegen de muren van de Zenderkerk. Het
waait behoorlijk de dag dat Jan Verkerk (1964) maar liefst twee kranteninterviews in zijn
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agenda heeft staan. In zijn kantoor in de kerk is het behaaglijk. De zon verwarmt zijn tweede
huiskamer waar groene planten welig tieren.

Op de muur achter zijn bureau een groot houten kruis, op het kastje ernaast een religieus beeld. De
kast tegen de andere muur staat vol boeken. Een aangename ruimte waar Jan graag vertoeft. De
laatste maanden is hij er de helft van tijd: een burn-out floot hem terug. 

O ja, hij is er open over, schaamt zich er niet voor. Hij deed te veel, bleef maar hooi op zijn vork
prikken en bezweek uiteindelijk onder het gewicht. Niets ernstigs, maar wel iets waaraan hij moet
werken. 

Altijd aan
Hij houdt van zijn werk als evangelist of ‘missionair werker’ zoals de modernere benaming luidt, het
staat voor wat hij doet, wie hij is. Hij is graag overal bij, helpt mensen, collega’s, geeft cursussen,
studeert, bereidt preken voor en heeft een vrouw en vier kinderen. Altijd ‘aan staan’ eist zijn tol als
daar geen rust tegenover staat.

“Ik dacht voor mijn hobby’s geen tijd meer te hebben”, steekt Jan van wal. Zijn woorden kiest hij
nauwkeurig, zijn stem is zacht aangenaam. “Hobby’s als bierbrouwen, fotografie, wielrennen,
schaatsen, vliegtuigen spotten was ik de afgelopen tien, twaalf jaar gewoon vergeten. Het is funest.
Je hebt je ontspanning nodig, je moet de rust opzoeken.” 

En dus heeft hij zijn fotocamera gepakt en afgestoft en maakt weer foto’s. Het liefst legt hij de
katholieke traditie die terug te vinden is in de kerken vast. Hij is graag in kerken, houdt van de
serene rust die er heerst. 

“Let maar eens op: mensen worden altijd stil als ze in een kerk zijn. Kerken in Zuid-Limburg,
Frankrijk, ze hebben mijn voorkeur. Als ik ze bezoek en de muren aanraak dan voel ik de gebeden
van weleer. Prachtig. Er gebeurt iets met me als ik een kerk in loop.”

(Tekst gaat verder onder de foto)
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In de Zenderkerk. Foto: Bob Awick

Zwartekousenkerk
Jan Verkerk. Geboren in 1964 in Maarssen in een gezin van zeven kinderen. “We woonden ergens
achteraf in Maarsseveen op tien kilometer afstand van Utrecht. Mijn ouders waren Oud
Gereformeerd, zeg maar van de zwartekousenkerk, maar we konden nooit met het hele gezin naar de
kerk omdat de afstand te groot was.”

“Mijn vader had een brommer en dus mochten we om en om mee naar de kerk. Zat ik tussen mijn
vader en mijn moeder ingeklemd. Gelukkig besloot mijn moeder dat we beter naar de hervormde
kerk konden gaan: die was vier kilometer vanaf ons huis. Konden we op de fiets heen. En als het
regende mochten we thuisblijven, mijn moeder was niet zo heel streng.” 

Thuisblijven op zondag betekende tentje bouwen in de woonkamer, dus dat was helemaal geen straf.
De moeder van Jan ging op zondag twee keer naar de kerk en dan ging hij ook mee. Hij genoot van
de aansprekende preken van de dominees en ervoer het evangelie als een blijde boodschap.

Bedrijfsleven
Twintig jaar werkte Jan in het bedrijfsleven als manager bij een uitgever van tijdschriften en
daarnaast rondde hij een vierjarige hbo-studie theologie af. Op de universiteit die hij daarna bezocht,
kreeg hij een black-out en in die tijd viel zijn oog op een vacature van de Hervormde Gemeente
Huizen die een evangelist zocht.

Na lang wikken en wegen en overleg met vrouw en kinderen waagde hij de sprong. Verhuisdozen
werden ingepakt en de familie Verkerk zette koers naar Huizen. Nog steeds is hij blij dat hij de
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switch van manager naar evangelist maakte en naar het Gooi vertrok. 

“Ik wil het evangelie delen en daarbij heb ik een zwak voor mensen die aan de rand van de
samenleving staan, die niet zo goed mee kunnen komen. In Huizen heb ik de kans gekregen om aan
pioniersplek De Brug gestalte te geven.” De diensten die elke zondag worden gehouden in de
Vituskerk zijn laagdrempelig en hoewel de aanpak anders is, blijft de boodschap hetzelfde.

Hard werken
Dat gevoel van rust, veiligheid en vertrouwen geeft hij heel graag door aan anderen. Maar hij weet,
net zoals zijn collega’s in het land, dat het hard werken is om mensen te overtuigen. Te laten voelen
wat hij voelt. Kerken lopen leeg, terwijl er meer behoefte aan verbinding is dan ooit. 

Over de groep mensen die al tientallen jaren de gang naar de kerk maakt hoeft hij zich geen zorgen te
maken, maar waar hij wel veel over nadenkt is de groep ‘nieuwgelovigen’, de mensen die zoeken,
maar nog niet zo goed weten waarnaar. Het is algemeen bekend: een groep mensen die elkaar
misschien wel vijftig jaar kent, heeft minder de behoefte nieuwelingen op te nemen. 

“Daar zie je het soms misgaan. Nieuwkomers voelen zich soms wat
eenzaam, voelen de verbinding niet en hoewel ze vermoeden op de goede
weg te zijn, haken ze dan toch af.” Jan doet er alles aan om nieuwe
gasten warm te ontvangen, door ze positief te benaderen. 

“Ik ontmoet mensen die nauwelijks weten wie Jezus is. Dat betekent dat
ik meer uitleg. Dat ik het over ‘het eerste deel van de Bijbel’ heb in plaats
van het ‘het Oude Testament’ te noemen.”

De Brug
Jan had een lange adem nodig om de plannen voor De Brug erdoorheen te krijgen. En dan nog een
flinke hap lucht nemen om mensen te vertellen over De Brug. “Ik ben gaan nadenken. Hoe krijg je
mensen enthousiast voor het geloof, voor het gevoel waar ik zo blij van word? Ik wil mensen mijn
geloof niet opdringen, ik oordeel en veroordeel niet.”

“Maar ik zie de struggle van mensen, ik zie ze zoeken en ik weet dat ik ze de weg kan wijzen. ‘Ja Jan,
leuk en aardig allemaal, maar als God bestaat waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom
moeten er zoveel onschuldige mensen lijden? Nou? Leg dat maar eens uit’, hoor ik vaak. Ik heb
daarover nagedacht.”

“Want ja, waarom is er zoveel ellende om ons heen? Het antwoord is misschien wel omdat het kwaad
in onszelf zit. Als God liefde is dan kan er geen kwaad bij zitten. Dus je moet het ergens anders
zoeken, wellicht bij jezelf dus.”

“En ook ik schaam me soms. Ik koop een nieuwe iPhone en vraag me later opeens af of er misschien
kinderhanden aan de telefoon hebben gewerkt. We hebben zelf schuld aan dat wat er gebeurt.”

Low level
De Brug groeit. Mensen komen voor de preek van Jan, die hij telkens weer zorgvuldig voorbereidt.

‘Nieuwkomers
voelen zich soms
wat eenzaam,
voelen de
verbinding niet’

+
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Is-ie zomaar tien uur per week druk mee. Hij denkt na over het onderwerp, leest zich in en schrijft
het uit. Jip-en-Janneke-taal gebruikt hij niet, wel woorden die iedereen begrijpt. Low level, net zoals
de activiteiten. 

Hij leert mensen de Bijbel lezen, er zijn cursussen en ontmoetingsgroepen. Iedereen is welkom en
graag wandelt hij mee met hen die zoekende zijn. Maar het tempo bepaalt hij niet, daar gaat hij niet
over. 

“Mensen laten zich niet dwingen en doen het in hun eigen tempo. Dat is
ook goed. Het gebouw waarin De Brug zit, is de huiskamer van God. Niks
geen strakke kerkbanken, maar stoelen en banken die kriskras door
elkaar staan. Vind je de stoel waarop je zit mooi? Echt mooi? Neem maar
mee, we vinden wel weer een andere.”

“Warme kleedjes op de vloer, een groot beamerscherm aan de muur. Een
aantal visueel beperkte mensen in Visio heeft een keramiek
avondmaalstel gemaakt in gebroken wit. Ze maakten bekers, een kan en

een broodschaal. Door hun handicap is het onvolkomen en dat is prachtig. Want dat is juist waar het
om gaat.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Jan heeft vele hobby’s, waaronder wielrennen. Foto: Bob Awick

Zijn ogen stralen en zijn enthousiasme groeit als hij over De Brug begint, hij heeft het zelf ook in de
gaten: hier wordt hij gelukkig van. De kerk opengooien, dat is wat hij wil. Mensen moeten er op
verhaal kunnen komen. Hij wil een warmtedag organiseren: mensen kunnen een dagje hun kachel

‘Vind je de stoel
waarop je zit
mooi? Echt mooi?
Neem maar mee’

+
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Foto: © Bob Awick

Tekst: Karin van Leeuwen

thuis uitgooien en zijn welkom in de warme huiskamer van God. 

Of wat dacht je van deze: voetbalwedstrijden van het WK samen kijken, op het grote scherm dat er
is. Geweldig toch? Dat is wat Jan Verkerk bedoelt: eerst de mens, dan de activiteit. Waaraan is
behoefte? Wat heeft iemand nodig?

Drieduizend gesprekken
Hij heeft de afgelopen jaren misschien wel drieduizend gesprekken gevoerd met mensen. Over
uiteenlopende zaken. Hij heeft een Syrische man onder zijn vleugels genomen en hem de weg
gewezen in Nederland. Toen hij hem in een berichtje ‘broer’ noemde was er niets ander dan
dankbaarheid: de Syrische man had een bro, een Nederlandse nog wel. 

Het zijn de mensen die zich verstappen, net even wegglijden en er niet uitkomen. Hij reikt ze graag
de hand. Kun je geloof leuker maken? En of dat kan. Of misschien kun je het op maat maken. Jan
kan dat en doet dat. Alles haalt hij uit de kast om het geloof voor iedereen begrijpelijk te maken. 

Hij werpt een blik op zijn horloge. Hij moet verder. Het duurt niet lang voordat journalist nummer
twee zich meldt: het Nederlands Dagblad wil zijn verhaal ook graag optekenen en voor die tijd wil hij
nog even lunchen. Zich opladen voor het tweede gesprek. De woensdag die anders een vrije dag is, is
goed gevuld.
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