Beste Peter,
Ik zit midden in allerlei voorbereidingen: De landelijke
verkiezingen: op wie moet ik stemmen? Dat gebeurt
vandaag en na lang wikken en wegen ben ik er eindelijk
uit. De voorbereidingen voor de stille week zijn in volle gang! In kleine en
grote groepen maken we er een prachtig geheel van. Je wordt er stil van.
De voorbereidingen voor het kinderfeestje van Simone… ze wil een
feestje waarin alle kinderen als geheim agenten missies moeten
voltooien. Als je twee wetenschappers als ouders hebt zit het er blijkbaar
al vroeg in, dat onderzoeken. Zo is er in 1 periode voorbereiding voor iets
groots, de landelijke verkiezingen: voor elke Nederlander, iets kleiners:
onze kerkgangers, en iets heel kleins: 6 meiden bij elkaar. Het vergt
allemaal veel tijd, en toch krijg ik er energie van.
Ik voelde die energie ook op onze gemeenteavond afgelopen week. Met
een lach en een traan stonden we stil bij wat wij, individueel of als groep,
meegemaakt hebben in de Bethelkerk. Wat vinden wij er eigenlijk? Het
samenzijn, het gehoord worden, het kunnen delen van blijdschap en
verdriet, het gevoel dat er altijd Iemand voor je is? Het werd een blije
avond. Maar hier eindigt het niet, toch? Gaat er de komende maanden
nog meer gebeuren om onze herinneringen aan de Bethelkerk vast te
leggen?
Ik hoorde je zeggen dat de handtekeningen voor de koop van de
Waterstaatskerk nog niet gezet zijn. Maar onze (bouw)plannen zijn in
volle gang. Ik vroeg me af of het wel haalbaar wordt om dit jaar nog te
verhuizen? En gaan we dan in een keer helemaal over, alle 3 de wijken?
Heeft deze vertraging financiële gevolgen? Wie heeft hierover eigenlijk de
leiding? Is er 1 iemand die alles, vrijwilligers, kerkenraad,
kerkrentmeesters, beheerder, coördineert? Iemand die de leiding neemt?
Ik ga nog even wat voorbereidingen doen: een vioolstuk instuderen voor
Stille Zaterdag. Ik wens je een hele fijne week toe.
Hartelijke groeten, Janine

Dag Janine,
Wat leuk, zo met je kinderen op onderzoek! Dat vraagt veel tijd, maar is
wel top. Samen aan het puzzelen voor een belangrijke missie. Het was me
trouwens het weekje wel, die landelijke verkiezingen. Mooi om te zien
hoe miljoenen mensen beseffen echt mee te tellen, er toe te doen. Niet
voor niets was er zo’n grote opkomst. Mensen voelden zich betrokken en
deden dus mee. Dat is voluit democratisch en tegelijk voluit protestants.
In onze kerk wordt principieel de uiteindelijke keuze bij mensen zelf
gelegd. Het gaat om waar zíj voor staan (latijn: protestant) en gaan. Het
gemeenteproces van de afgelopen zeven jaar in Protestants Hengelo
zette bij hèn in. De Algemene Kerkenraad hakte dan de knopen door,
maar altijd pas na terugkoppeling met gemeenteleden. Sinds de
samenvoeging van de drie wijken, per 1 januari 2017, doet dat de Kleine
Kerkenraad, in opdracht van de Grote Kerkenraad.
Afgelopen zomer stelde zij drie overstapcommissies in voor de
Waterstaatskerk: één voor de bouw en inrichting, één voor het
beheersplan en één voor het kerkelijk leven. Zij doen voortdurend verslag
aan elkaar en aan de kerkenraad. In alle drie zit een predikant, dus lopen
er ook contacten via hun werkteam. Tenslotte kreeg één van hen, ds
Arent Weevers, vanaf de zomer 2016 extra uren beschikbaar. Hij ziet er
op toe dat de coördinatie ook echt goed gebeurt. We zien hem overal
opduiken. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt dus bij de Kleine en
Grote Kerkenraad. Met daarin, als het om financiën gaat, een belangrijke
stem voor het College van Kerkrentmeesters. Zij moeten ervoor zorgen
dat alles betaald kan worden en de begrotingen voor de komende jaren
kloppen.
Klinkt ingewikkeld, en dat is het soms ook. Maar ja, we zijn geen topdown organisatie. We betrekken zo veel mogelijk mensen bij de overstap.
Pijnmomenten in dat proces slaan we daarbij niet over, je beschrijft het
zelf al. Mooi om te zien hoe meer en meer gemeenteleden zich er
misschien juist wel daardoor bij betrokken weten. We doen het samen.
Iedereen telt mee en iedereen doet ertoe. Zo democratisch
mogelijk dus, of beter nog: echt Protestants.
Hartelijke groet, Peter Hendriks

