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Jan Verkerk en Richtsje Abma voor de PopUp Herberg aan de Kerkstraat in Huizen. FOTO'S ST\JOIO ICASTUMANS/UON OAXJC.US 

PopUp Herberg in hart Huizen 
Initiatief van Huizer kerken * 'Hier is plaats voor iedereen'* 'December moet gezellig zijn' 

Hullen * Na maanden van leeg
stand is er weer volop leven in het 
pand waar jarenlaog drogisterij/ 
parfumerie Oio Beauté Louisa was 
gevestigd. Hier. midden in het Oude 
Dorp, aan de Kerkser.ut opent een 
PopUp Herberg zaterdag baar deu
ren. Het is een initiatief van ver
schillende kerken in Huizen. 
" Ik liep hier een tijdje geleden laogs 
met mijn man. 'Jammer dat er zo
veel panden k eg staan'. merkte hij 
op. 'De sfeer raakt er gewoon uit'. 

Gezellig 
Zo ontstond het idee om hier vaouit 
de kerken. tijdelijk iets op te starten: 
een PopUp Herberg. Een plek waar 
iedereen welkom is. Jong, oud, 
christelijk, moslim, niet-kerkelijk. 
Iedereen mag binnen waaien. Ge
woon voor de gezelligheid, of voor 
een gesprek als daar behoefte aan is. 
De koffie, thee en chocomel staat 
klaar", vertelt Richtsje Abma (voor
ganger in de Oosterlichtkerk, on
derdeel van de Protestantse Ge
meente in Huizen). Farmer in cri
me: Jan Vcrkerk (voorganger van De 
Brug en evangelist van de Hervorm
de Gemeente Huizen . .,Wc stappen 
hiermee uit onze comfonzone, gaan 
nu r buiten, naar de mensen toe." 

Zieltjes 
En nee. zeggen de twee met nadruk, 
dit is geen gevalletje van 'zieltjes 
winnen'. ,, Wij willen er gewoon zijn 
voor mensen die het nodig hebben", 
zegt Vcrkcrk. ,.Het is zo mooi om cc 
zien hoeveel energie ernu vrij komt. 
Het is echt een 'boost'", zegt hij. ,,Ie
dereen is enthousiast, wil een steen
tje bijdragen. Het vrijwilligersroos
ter hadden wc in 'no time' rond, 
winkeliers komen spontaan spullen 
brengen om de boel hier aan te klc-

Ook leuk voor kleine gasten. 

den met lampen en versiering. We 
dachten dat wc voor meubilair nog 
naar de kringloopwinkel moesten, 
maar we hebben alles van Groen
Links gekregen. Die partij had vorig 
jaar een Pop Up Campagnepand aan 
de Havensrr.ut. Het is echt fantas
tisch. Ik vind het ook wel erg bij 
Huizen passen. Heb je een goed 
idcei' Hup, met z'n allen de schou
ders eronder en voor je het weet 
staat het. En met al die kerken sa
men heb je gewoon een gigantisch 
netwerk." 
De dominees zijn ook aangenaam 
verrast over de samenwerking rus
sen de kerken. Niet verschillen zijn 
leidend maar de overeenkomsten, 
vertellen ze.., Wij willen graag licht 
uitstralen omdat Jezus voor ons het 
licht van de wereld is", zegt Abma. 
"Dat staat bij ons voorop. En of je 
daar nu uiting :aan geeft met een 
kruis, of kaarsen maakt niet uit." 
Terwijl enkele vrijwilligers nog aan 
het stoeien zijn met het koffiezetap
paraat, vertellen Abrna en Vctkerk 
dat hun initiatief inmiddels door 
zo'n beetje alle kerken in Huizen is 
omarmd . .,Het past ook zo goed in 
de tijd van het jaar. Kijk, in decem
ber móet het gezellig zijn. Maar fs 
het ook gezellig? Dat is zeer de 
vraag. Sterker; het is niet voor ieder-
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In de 'herberg' is de kerststallenverzameling van Jaap van Witzenburg te zien. 

een gezclligl Er is heel veel een
zaamheid, verdriet, juist in deze da
gen. Denk aan mensen die alleen 
zijn komen re staan door een schei
d ing of door het overlijden van een 
d_jerbare." 
De dominees vinden het hele initia
tief best spannend, maar hopen op 
mooie ontmoetingen. ,,Misschien 
komen we zelfs tot een goed gesprek 
waarin ruimte is om zorgen te de
len, zonder te vervallen in doem
denken." 
Binnenkort gaan de vrijwilligers 
van de PopUp Herberg op de markt 
engelen uitdelen. ,,Hierop kunnen 
mensen hun wens voor het nieuwe 

jaar schrijven en vervolgens hun en
gel in de kerstboom binnen komen 
ophangen. Wc denken ook over het 
uitdelen van hartjes waarop je de 
naam kunt schrijven van de persoon 
die je mist. Nu nog even voor een 
kerstboom zorgen. Die moet nog er
gens worden gekapt'', lachtVerkerk. 

Laagdrempelig 

De dominees en de vrijwilligers bar
sten van de ided!n, zoveel is wel dui
delijk. Abma: ., We hebben een paar 
activiteiten bedacht om de maand 
mee op te vullen. Koffie Creatief bij
voorbeeld op de woensdagmorgen, 
en een Workshop Windlichten ma-

ken. Op 14 december vieren we Sin
tcrKcrst. De Stichting Kerk en 
Vluchteling houdt op 18 december 
de Tafels van Hoop. En alle vrijdag
avonden kan de jeugd komen chil
len. Wc willen er ook voor waken om 
niet alle dagen vol te plannen. Het 
moet gewoon gaan lopen en vooral 
laagdrempelig blijven. De PopUp 
Herberg? Daar is gewoon pick voor 
iedereen." 

PopUp Herberg, Kerkstraat 5 in Hui
zen. Open vanaf zaterdt1g 1 tot en met 
29 december. iedere woensdag, don
derdag, vrijdag en zaterdag open van 
10 tot f7 uur en op vrijdagavond. 


