Hier is brief 19 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,
Ik schrijf deze brief een week te vroeg, want de voorjaarsvakantie ligt
voor de boeg, Het is, terwijl ik dit schrijf, vrijdagavond 17 februari en ik ga
er een weekje uit. Niet zomaar een weekje weg, want ik blijf grotendeels
thuis. Nee, ik wil een weekje zonder mobiele telefoon of computer. Het is
een nieuwe, wereldwijde trend, en ik las erover in de krant. Een week
lang alleen direct contact, in levenden lijve. Geen afleidingen, geen email,
niet even snel iets opzoeken op het internet. Echt tijd voor elkaar. Voor
iemand die altijd online is, ook voor mijn werk, wordt het wel even afzien.
Ik ben nieuwsgierig hoe het zal gaan. Je hoort het nog.
Ik heb met de kinderen leuke vakantieplannen gemaakt. We willen
eigenlijk kamperen, maar omdat het er wat regenachtig en koud uitziet
zetten we de tent binnen op. Compleet met slaapmatjes en slaapzakken,
campingservies en onze campingstoelen. We gebruiken we onze mooie
badkamer en keuken. Eigenlijk wordt het Glamping, ofwel glamorous
Camping, de nieuwe term voor kamperen in een luxe tent. Of, in ons
geval, een tent in onze eigen, luxe huis. We zijn echt bevoorrecht.
Die luxe viel me ook op tijdens de gemeenteavond van 16 februari. Wat
een opkomst! Ruim 250 mensen die bij elkaar kwamen om te horen en te
zien wat de plannen zijn voor de Waterstaatskerk. Mensen die mee willen
helpen, gastvrouw of gastheer willen zijn, de communicatie willen doen,
mee willen denken over de kerkdiensten. Ik was onder de indruk van de
mooie presentaties die gegeven werden. Hoe inspirerend waren de
sprekers. En ik was onder de indruk van de betrokkenheid van de
gemeenteleden. Geweldig! Wat een luxe!
Nou Peter, ik ga offline. We zien elkaar wel als we de
viering voor Stille zaterdag.
Met hartelijke groet, Janine

Hallo Janine,
Het laatste woord uit je brief heeft het niet gehaald. Past natuurlijk na
een zin over “Stille” zaterdag en “offline”. Geweldig, dit plan met je
kinderen! Ze zullen het nooit vergeten. Spannend hoe het zal gaan. Vast
gezellig. Maar ook: lukt het je, om je tussendoor niet ongemerkt af te
laten leiden? Bijzonder dat je enkelen van ons aan het eind van deze
week toelaat in jullie tent. Voor inderdaad dat weggelaten woord in jouw
brief: “voorbereiden”.
Eigenlijk zijn we dit hele seizoen met dat woord bezig: ons voorbereiden.
De “gewone” groepen, bijeenkomsten en kerkdiensten. Daarbij nu dus de
grote overstap naar de gezamenlijke kerk in het centrum, straks. Zo
spannend als dat in het afgelopen najaar nog was, zo inspannend de
gesprekken, onderhandelingen en bijeenkomsten eromheen, zo
ontspannend was de gemeenteavond op 16 februari. De inleiders kregen
alle vrijheid hun verhaal te doen. Toen de inrichtingscommissie een
liturgische opstelling presenteerde in een cirkel, was er bij ieder zelfs de
bereidheid zo’n opstelling eens te overwegen. Al wist iedereen natuurlijk:
alles is straks verschuifbaar. Je voelde in de zaal vooral dit: het gaat mooi
worden, dit komt goed! Zo’n sfeer van vertrouwen in turbulente tijden,
het is geweldig om dat te ervaren. Een grote luxe, dat brede “wij” gevoel.
Misschien wel tekenend: uit de zaal kwam niet één vraag over financiën.
Daar was best reden voor en er zou beslist antwoord op zijn gekomen.
Eigenlijk zou er een presentatie over zijn, die avond. Uiteindelijk werd die
uitgesteld tot een volgende gemeenteavond. Enkele getallen waren nog
te onzeker. Ben benieuwd hoe ver dat is als de Stille Week in april begint.
Waarschijnlijk hebben we dan de volgende gemeenteavond al weer
achter de rug. Dus blijf vanaf nu “online”!
Hartelijke groet, ds. Peter Hendriks

