Hier is de vijftiende brief met vragen van Janine Vermeij-Post,
pastoraal ouderling, aan ds. Peter Hendriks over de zaken rond de
verhuizing naar de Waterstaatskerk, maar ook over dagelijkse
dingen. Heeft u ook nog vragen of opmerkingen? Laat het Janine
weten, na de kerk tijdens de koffie, of via Facebook.

Beste Peter,
Het dagelijks leven vliegt aan veel van ons voorbij. Druk als we zijn met
werk, gezin, vrienden. “Waar blijft de tijd?” hoor ik iemand verzuchten.
Het grappige is dat tijd een heel relatief begrip is. Toen ik nog op de
lagere school zat, leek de tijd helemaal niet snel te gaan. Er was tijd
genoeg! Maar nu?
Einstein zei het al: ‘tijd is relatief.” Dit werd geïllustreerd met de
zogenaamde tweelingparadox. Dit gaat over een tweeling van wie de ene
helft op reis gaat naar een ster op lichtjaren afstand, terwijl de andere
helft op aarde blijft. De tijd gaat langzamer voor de reizende tweeling dan
voor de tweeling die stilstaat op aarde.
Zo verschillend is het nu ook met mijn tweeling: Simone ligt ziek op de
bank, voor haar gaat tijd langzaam, staat soms zelfs even stil, maar voor
Dianne gaat de tijd veel te snel. Tot haar grote frustratie kan ze niet alles
doen wat ze wil op een dag: de dag is haar te kort.
Ik vraag me weleens af hoe langzaam de tijd gaat voor iemand die
eenzaam is. En of iemand die eenzaam is, nog wel durft te vragen om
aandacht, te vragen of iemand misschien langs kan komen. Of wachten
ze, tot het tijd is om, ja, om wat? Ik hoop dan altijd dat het geluid van de
de kerkklokken op zondag hen bereikt. Dat het geluid hen uitnodigt en de
kerk hen toch even uit hun isolement haalt.
Dat doet me eraan denken: Heeft de waterstaatskerk eigenlijk nog wel
kerkklokken? En mogen we die zomaar luiden op zondag, midden in de
stad? In veel steden mag dit helaas niet meer. Omwonenden klaagden
over het geluid. Maar hoe mooi zou het zijn als we de kerk niet alleen een
eigen gezicht, maar ook een eigen geluid zouden kunnen geven.

Ik wens je een fijne week.
Hartelijke groet, Janine

Dag Janine,
Wat sneu, Simone ziek op de bank. Zo moe als je kunt zijn, nergens zin in,
alles is je teveel. Wat kruipt de tijd dan langzaam voorbij. Van harte
beterschap gewenst met haar! Wat zal ze blij zijn als er weer iemand
thuis komt. Wat je schrijft klopt. Er zijn heel wat mensen voor wie de
dagen als maar leger raken en als maar langer duren. Door vertrek van
kinderen, kwijtraken van werk, verlies van partner. Door gemis aan
energie, ziekte of ouderdom. Wat goed als iemand dan even binnen
komt, aandacht heeft, alles een moment anders maakt.
Daarom ben ik blij met de nieuwe impuls van het pastoraat in Zuid.
Tientallen bezoekers erbij. Bezoek kan zo belangrijk zijn. Het besef dat je
gezien wordt, erbij hoort. Zeker als je familiekring, of vriendenkring of
buurt klein is geworden. Het besef lid te zijn van een kerk kan dan veel
betekenen. Je hoort er gewoon bij, ook in deze fase in je leven. Kerk niet
als instituut of gebouw. Het gaat om mensen, netwerken van mensen. In
het visiedocument van onze gezamenlijke Protestantse gemeente in
Hengelo staat het voorop: het besef er te zijn voor elkaar. Met zoveel
mogelijk netwerken tussen mensen. Oude en nieuwe, op menselijke
maat. Kleine, warme groepen, met voor iedereen plek en aandacht, over
en weer. Zou toch wat zijn als het lukt zelfs voor de oudste, meest
beperkte gemeenteleden ruimte te scheppen om daarin zelf actief te zijn,
Zelf initiatief kunnen nemen, hoe oud of beperkt je je ook voelt. Aandacht
hebben voor elkaar kan altijd.
Zo willen we ook de Waterstaatskerk inrichten. Met open, warme,
kleinschalige plekken waar je je als vanzelf thuis weet. Door de week en
op zondag. Wat betreft jouw vraag: In de zeventiger jaren zijn de klokken
vanuit de Waterstaatskerk overgebracht naar de Ontmoetingskerk. Zo
oud als ze zijn, er ligt al een aanbod om ze terug te brengen. Ik denk dat
het met de vergunningen wel los loopt. Ze hebben er al meer dan
honderd jaar geluid. Hoe dat bouwtechnisch zit gaan we
vast nog wel horen…….
Hartelijke groet, ds. Peter Hendriks

