Twee jaar verder

Pioniersplek De Brug
Deze maand bestaat De Brug 2 jaar! Op 3
november 2013 vond de eerste dienst plaats
in gebouw Silo aan de Keucheniusstraat. In
december 2014 ontving De Brug de status
van pioniersplek van de Protestantse Kerk in
Nederland. Een verrijking omdat er daardoor veel uitwisseling is van ervaringen met
andere pioniersplekken. Ook zijn er extra
financiën beschikbaar, begeleiding vanuit de
IZB, studiedagen en impulsen om scherp te
blijven. Ik vind het fijn dat ik via dit artikel
het één en ander met u kan delen over de
pioniersplek van onze Hervormde Gemeente.
Teams
De pioniersplek wordt aangestuurd door
een stuurgroep. Teamleden zijn: Mirjam
Berends-Meijer (beheer en catering), Inger
Hoegee-Bout (PR en communicatie), Loek
Alta (muziek), Bram de Jong (ambtsdrager),
Martijn Molenaar (financiën), Tom van der
Poel (cursus- en kringwerk), Peter Visser
(voorzitter) en ondergetekende. Daarnaast
zijn er diverse teams actief, zoals: beamer-,
koster-, liturgie- muziek- en een pastoraal
team. Bij elkaar opgeteld zijn er zo’n 40
bevlogen en enthousiaste mensen betrokken
bij De Brug.
Ontmoetingsdienst
De Ontmoetingsdienst als onderdeel van de
Brug is een ambtelijke dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. In iedere dienst zijn een ouderling en
een diaken aanwezig. Doorgaans hebben
beiden een taak in de dienst. Voor zover
mogelijk betrekken we de aanwezigen bij
de dienst. Bijvoorbeeld door de Bijbellezing
te verzorgen, vragen te stellen tijdens de
verkondiging, aandragen van gebedspunten, een bloemengroet te verzorgen, samen
gaven te delen en elkaar te helpen bij klusjes. De Ontmoetingsdienst is een levendig
geheel waar van alles gebeurt.
Gast-vrij-blijvend
De Brug wil een gastvrije plek zijn voor
iedereen. Tijdens de Ontmoetingsdienst
ontmoeten zoekers en pasgelovigen God
en elkaar. Het is een plek voor iedereen die
nieuwsgierig is naar Jezus en op een vrijblijvende manier meer van Hem wil weten en
ervaren. De bezoeker bepaalt zelf wat hij
oppakt en meeneemt van wat er in de dienst
wordt aangereikt. Aanwezigen zijn vrij om
mee te zingen, te luisteren, mee te bidden
of om een moment voor zichzelf te nemen.
Elke zondag is er een Ontmoetingsdienst.
Of iemand elke week komt, bepaalt men
zelf. Dit betekent dat er mensen zijn die een
enkele keer komen en gaan zonder dat we
hen vaker ontmoeten. Wie er ook komt en/
of hoe frequent, we zeggen altijd: ‘Welkom,
fijn dat je er bent’. Dus geen insinuaties: ‘We
hebben je gemist’ of ‘Dat is lang geleden’.
Aanwezigen
In de 2 jaar dat er Ontmoetingsdiensten
worden gehouden, is er een groep van 20-25
bezoekers die zeer regelmatig aanwezig is.
Daarnaast zijn er mensen die zo nu en dan
komen aanwaaien. Er zijn tot nu toe ongeveer 260 unieke bezoekers geweest. Opvallend is dat er relatief veel jonge mensen komen, om zo maar te zeggen uit de categorie:
‘hij gelooft, zij niet’.
Af en toe komen er gemeenteleden uit de
wijken naar de Ontmoetingsdienst. Dat zijn
momenten van meeleven en bemoediging.
Ook ontmoeten wij gemeenteleden die met
iemand meekomen die belangstelling heeft
voor het christelijk geloof en de kerk.
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Brunchdienst
Op de eerste zondag van de oneven maand
is er een Brunchdienst. Tijdens deze dienst
komt een gemeentelid iets vertellen over een
onderwerp dat een link heeft met het christelijk geloof. Tijdens de dienst eten, drinken
en zingen we en staat ontmoeting met elkaar
centraal. Tijdens de Brunchdienst gaat de
bijbel open in de Psalmen. We zijn begonnen
bij Psalm 1. Afgelopen 1 november hebben
we iets gedeeld uit Psalm 12 en daaruit een
‘Woord voor onderweg’ meegegeven.
Zegen
Terugkijkend op de afgelopen 2 jaar, ervaren
we het als zegen van God dat de Ontmoetingsdienst een plek is geworden waar een
(kleine) gemeenschap groeit van mensen die
naar elkaar omzien en samen God zoeken. Er
is daarbij geen onderscheid tussen hen die al
(vele jaren) geloven of hen die God pas net
hebben leren kennen. Samen vormen we een
gemeenschap van zoekers die elkaar de weg
wijzen naar de Heiland van de wereld, Jezus
Christus.
Doorstroom
Er wordt weleens gevraagd hoeveel personen
er al doorgestroomd zijn naar de wijkkerken.
De visie van de stuurgroep is dat dit niet het
primaire doel is. Daarbij is het ook wel voor
te stellen dat als je je thuis voelt in een kleine
en liefdevolle gemeenschap, je daar niet zo
snel vertrekt. Wie na verloop van tijd de stap
maakt naar een wijkgemeente wordt daarbij door iemand van de Ontmoetingsdienst
begeleid.
Huwelijk, belijdenis, doop en avondmaal
De Hervormde Gemeente heeft - alweer
geruime tijd geleden - voor ondergetekende
bevoegdheid aangevraagd om de sacramenten
te mogen bedienen, huwelijken in te zegenen en belijdenis af te nemen. Ondanks dat
ik geen predikant ben, heeft de Protestantse
Kerk in Nederland mij bevoegdheid verleend
om ambtswerkzaamheden van een predikant
te mogen verrichten. Hierdoor konden we
positief antwoorden op de vraag van bezoekers om belijdenis te doen, gedoopt te worden
of hun huwelijk in te zegenen. Op 10 september j.l. was de eerste trouwdienst en op DV 6
december hopen we de eerste belijdenis- en
doopdienst te hebben. We kijken hier met
dankbaarheid op terug en naar uit!
Activiteiten
Een nieuwe activiteit is ‘Eten bij De Brug’.

Iedere 14 dagen is er voor wie wil de mogelijkheid om met een groepje van zo’n 12
personen lekker te eten.
Een andere nieuwe activiteit is ‘@home Ik
geloof het wel’. Dit is een leerkring ter voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis
en/of het ontvangen van de heilige doop.
Als laatste noem ik ‘Ná-praten’. Ná-praten
vindt om de 2 maanden plaats na een
Ontmoetingsdienst na de koffie. Het is een
halfuurtje verdieping op het thema.
Zorgen
We willen naast bovengenoemde zegeningen, ook een aantal zorgen met u delen.
In de Ontmoetingsdienst komen kinderen,
maar er kwamen meer kinderen. Voor de
kinderen hebben we momenteel geen eigen
ruimte met als gevolg dat de ouder(s) zich
opgelaten voelt als het kind huilt, geluid
maakt tijdens het spelen, naar de WC moet
of zit te praten. We dromen van een soort
Pipo-wagen of unit bij gebouw Silo om op
zondag meer ruimte te bieden en aandacht
te geven aan kinderen.
Een andere zorg is hoe de wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente zich de
komende tijd/jaren ontwikkelen. Blijft er
voldoende ruimte om ons samen in te spannen voor De Brug?
Na deze eerste 2 jaar valt te constateren
dat er minder gemeenteleden betrokken
zijn dan verwacht. Af en toe komt er een
gemeentelid die iemand uit zijn netwerk
meeneemt naar De Brug. Wij vragen ons
af of De Brug wel voldoende aantrekkingskracht heeft en zichtbaar is naar zowel
de moederkerk als de doelgroep. Heeft u
ideeën? Tegelijk moeten we ook zeggen dat
er soms nogal negatieve geluiden klinken.
Onze vraag is hoe we hiermee om kunnen
gaan. Al met al is er dus de zorg in hoeverre
de moederkerk De Brug heeft omarmd en
vanuit de volle breedte betrokken is.
De laatste zorg voor dit moment is de zorg
om de continuïteit en taakbelasting van de
teamleden. Het blijkt een forse taak te zijn
om de Ontmoetingsdienst, de Brunchdienst
en de activiteiten te organiseren. Is dit vol
te houden en hoe? We geloven dat de Here
ons geroepen heeft dit intensieve, dankbare
en mooie werk te doen. Om vol te kunnen
houden, vragen we om uw gebed en betrokkenheid.
Jan Verkerk
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