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Deze nieuwsbrief is geheel samengesteld door leden van de wijkkring Soesterkwartier.
Vindt jouw wijkkring het leuk om een volgende nieuwsbrief samen te stellen met verhalen uit je eigen wijk? Neem contact op.

"Ze huilde. Dat w as een zegening!"
Negen jaar geleden zijn w e n aar h et
Soest er k w ar t ier ver h u isd. Nu gaan w e
er w eg.
In die jaren probeerden we heel
laagdrempelig contact te hebben met
buren. Ze zijn vrijwel allemaal single
(gescheiden, sommigen meer dan eens). Er
is veel eenzaamheid! Men gaat in ons
buurtje niet makkelijk bij elkaar op bezoek.
Ontmoetingen vinden eigenlijk alleen
buiten op straat plaats. Soms worden we
opgewacht als we met de auto aankomen,
of net weg willen gaan. Als het kan nemen
we de tijd voor hen. We merken dat ze het
prettig vinden om hun verhaal kwijt te
kunnen. We luisteren vooral.
Met een aantal buren hebben we het
regelmatig over het christelijk geloof
gehad. Met een aantal anderen (bijna) niet.
Dat wringt soms, vooral nu we weggaan.
Eén buurvrouw vroeg er vaak naar. Ze
wilde veel weten, maar ze werd ook boos
op alle antwoorden die we gaven. Zelf ging
ze vroeger naar een kerk, maar ze is
vroeger ook erg getraumatiseerd door haar
ouders. Er zit enorm veel pijn bij haar. Toen
ze een keer haar sleutel vergeten was en ik
haar binnen uitnodigde, werd ze boos

omdat ik volgens haar bewust zoveel
Bijbels op de bank had gelegd (ik was net
bezig met het voorbereiden van een
bijbelstudie).
Ze gaf eerder al aan dat ze ons zo anders
vond. Dat we klaarstonden voor haar en
voor anderen. Dat was ze niet gewend. We
gaven aan dat we zelf ook veel ontvangen
van God wat we ook weer door willen
geven. Maar dat was volgens haar niet zo.
Zij vond dat het kwam doordat wij een
goede opvoeding gekregen hadden.
Ze vroeg Johan op een dag om een klusje in
huis te doen bij haar. Dat deed hij wel
vaker. Maar deze keer vertelde ze er
meteen bij dat hij een gaatje moest boren
op een bepaalde plek, omdat ze precies
daar een waxinelichtje op moest hangen
voor de Germaanse lichtgod. Zij wilde dat
weekend het lichtfeest te vieren met haar
volwassen kinderen. Johan gaf aan dat hij
altijd wel een gaatje wilde boren, maar niet
nu hij wist dat het hiervoor was. Ze werd
woedend en wilde niets meer met ons te
maken hebben. Ze overwoog te verhuizen,
omdat wij haar niet accepteerden en
omdat onze energiestromen door elkaar
liepen.

We besloten om veel voor haar te bidden.
Daarna hadden we een tijd weinig contact.
Langzaamaan werd dat weer meer. We
hebben het uit onszelf niet meer met haar
over geloof gehad.
Ze vertelde onlangs dat ze veel hulp kreeg
en dat dat allemaal christelijke instanties
waren: studenten van de Evangelische
Hogeschool, stichting Present. 'Die zijn
allemaal zo aardig en behulpzaam.?Dat
soort gesprekjes hebben we wel.
De buurvrouw huilde toen ze hoorde dat
wij gingen verhuizen. Dat raakte ons wel.
Vorige week vertelde de buurvrouw me
een moeilijk verhaal. Ik luisterde alleen. Ik
vertelde haar dat we al jaren voor haar
bidden en dat we dat blijven doen. Ze
huilde en bedankte me daarvoor. Dat was
een zegening!
Je kunt echt een verschil maken voor
mensen door er gewoon voor hen te zijn
en te luisteren. Misschien ben je de enige
die hen de liefde van Jezus kan laten zien!
Corine

Mooie gesprekken dankzij een post-it briefje
Eens per drie weken doen we met de wijkkring
een Bijbelstudie. Ik vind die focusgesprekken
een fijne manier om ook met de mensen uit je
wijk handen en voeten te geven aan het
geloof. Soms sluiten we af met een bepaalde
opdracht, zoals een gesprekje aangaan met
een niet-christen, bidden voor een specifieke
groep, etc. Het gebeurt vaak, dat we drie
weken later bij elkaar zitten en vragen ?Hoe is
het met je opdracht gegaan??Maar ik was die
opdracht de volgende dag alweer helemaal
vergeten, dus dan zat met mijn mond vol
tanden.
Ik heb geleerd dat ik dingen moet opschrijven,
en kleine herinneringen in mijn fysieke
omgeving moet maken die me aan een
opdracht helpen herinneren.

Dat heb ik gedaan na afloop van een
focusavond waarin we de opdracht kregen
om opmerkzaam te zijn naar Jezus?stem en
aanwezigheid in jouw eigen leven. Ik pakte
direct een paar post-it briefjes erbij, plus
fluoriserende oranje pijltjes. Ik plakte het
briefje op de binnenkant van een deurtje in
mijn keukenkast. Dan zag ik het elke keer als
ik dat kastje open deed. Op dat briefje staat
heel simpel: ?Wat merk ik van Jezus?stem en
aanwezigheid in mijn leven? En wat merken
anderen??Dit heeft al voor verschillende
mooie gesprekken gezorgd en geholpen om
de opdracht ook daadwerkelijk te doen.
Willemieke

Zie je het FLUORISERENDE pijltje?

Toegan gspas als r em in der
Het focusgesprek over christen-zijn op de
plek waar God je roept, biedt een
laagdrempelige toepassing: bidden als je je
werkplek binnenkomt.

bij het ontbijt thuis. Met een biddende
houding mijn werkplek binnengaan, dat is
toch weer een nieuwe manier om invulling
te geven aan christen-zijn op mijn werk.

Mijn toegangspas fungeert als reminder. Ik
heb er geen briefje op geplakt of zo. Maar
ik heb mezelf aangeleerd om te denken
aan God en te bidden voor mijn collega?s
op het moment dat ik dat pasje zie. Hoe
simpel wil ik het hebben? Onderweg naar
mijn werk luister ik vaak een preek of een
aflevering van ?pray as you go?. En bidden
voor de dag die voor mij ligt, doe ik vooral

Deur open, lopen naar de lift, wachten, lift
in, omhoog, lift uit, lopen naar mijn
bureau; allemaal routinematige
handelingen die nu worden opgevuld met
gebed. En? heeft het geholpen? Heeft het
concrete resultaten gehad? 2 Kor. 5:7!
Bart

"Focus? Daar doe ik dus niet aan mee."
Toen de ker ken r aad een jaar geleden voor h et eer st
aan kon digde dat w e als Jor isgem een t e zou den begin n en aan
h et Focu st r aject , n am Ger da Beef t in k zich één din g voor : ?Dat
doe ik n iet .?
?Ik zie me nog staan in de Gerfkamer met dat groepje vrouwen op
die zondagochtend toen Focus werd aangekondigd, na afloop van
de preek. Als een stel recalcitrante tieners keken wij, de
oudgedienden van de Jorisgemeente, elkaar aan. Onhoorbaar voor
gemeenteleden om ons heen mompelden we tegen elkaar: ?Daar
doen we niet aan mee.?
Ik dacht: Het zijn weer de nieuwelingen in de kerk die vinden dat
we iets moeten. Ik ken die mensen niet en ze willen alles anders.
En de kerkenraad legt het op. Nou, in de kerkenraad zitten ook
bijna allemaal van die nieuwelingen. Met mijn vriendinnen had ik
het er ook over, en toen zeiden we tegen elkaar: Ze doen maar.
Laat ze maar iets nieuws opzetten. Wij doen niet mee.
Op de vrouwenvereniging Bidt en Werkt gebruiken we die
Focus-boekjes dus niet. Daar volgen we nog steeds de bijbelstudies
en thema?s van 'De Hervormde Vrouw'.
Kijk, ik voel me dan bedreigd. Die nieuwelingen komen de boel
weer opstoken met nieuwe ideeën. Mijn angst is dat het nieuwe
kapot maakt wat we hebben. Net als het hoedje. Ik heb het al
dertig jaar op. En dat blijf ik doen ook. Wat men er ook van vindt.
Zeker bij het Heilig Avondmaal, want dat is wel een heilige plek.
En toen kreeg ik te maken met een periode van ziekte en
lichamelijke problemen. Zonder dat ik erom vroeg, belden er
opeens geregeld gemeenteleden aan die avondeten voor me
hadden gemaakt. Dat vond ik heel bijzonder. En dat waren dus wel
van die nieuwelingen uit de kerk, die in de wijkkring zitten en zo.
En er gebeurde nog iets. De Focus-preken spraken me aan. In die
preken kwam het geloof heel dicht bij mijn dagelijkse leven. Door
die preken werd ik langzaam steeds meer benieuwd. Naar hoe het
was. Naar wat ze met elkaar bespraken in die wijkkring.
Eén van de andere leden van de oude garde ging wel naar de
wijkkring. Toen zij me weer eens meevroeg, dacht ik: Laat ik het
maar eens proberen.
Wat me tijdens die eerste avond het meest aansprak, was dat ik
niets nieuws hoorde. Ik dacht dat die nieuwelingen met elkaar
allerlei nieuwe dingen zouden bespreken. Nieuwe dingen waar ik
afstand van wilde houden. Dat ze andere dingen belangrijk vonden,
dan ik. Maar dat was helemaal niet zo. Het ging die avond gewoon
over omzien naar elkaar. Over dat we christelijk zijn in een wereld
die anders is. Nou, daar hebben wij het bij de oude garde ook over.

Maar ik merk wel dat Focus helpt om er dieper over na te denken.
Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar er worden nieuwe
manieren aangereikt. Dingen die ik wel wist, dus niets nieuws,
maar waar ik toch nooit zo bij stil sta.
Ik heb bijvoorbeeld een buurman met wie het lastig is om over het
geloof te praten. Dan krijg ik het gevoel dat ik dus niets meer kan.
Maar bij een focusgesprek heb ik geleerd dat ik nog wel iets kan:
bidden. Ik kan voor hem bidden. Dat wist ik natuurlijk wel, maar ik
heb er nooit zo bij stil gestaan dat ik het gebed als iets actiefs kan
doen. Dat soort dingen worden dus bij Focus benoemd, en dat
helpt mij. Iets anders is dat je heel bewust anderen kunt helpen,
zonder direct te preken. Dat is ook christen-zijn.
Zo?n focusgesprek in de wijkkring is voor mij een soort oefenplek
om me weerbaarder te maken in de maatschappij. Kijk, het is niets
nieuws. Vroeger zeiden we als oude garde tegen elkaar, en dat
hoorde je ook in de kerk: Ga de wereld in en verspreid je geloof.
Maar hoe je dat deed, moest je zelf maar uitzoeken. Bij Focus
wordt dus ook hetzelfde gezegd, maar wel met gewone taal. Bij
Focus doe je het veel meer met elkaar. Je bespreekt samen hoe je
christen kunt zijn in deze tijd op de plek waar je bent en met de
mensen met wie je bent. Bij de één past een toegangspas om daar
steeds weer aan te denken. Bij de ander is het bijvoorbeeld een
post-it papiertje in een keukenkastje. Ik word me er bewuster van
dat er meerdere mogelijkheden zijn om het christen-zijn, te doen."
Gerda

Voor alle vragen, mail naar: focusteam@sintjoriskerk-amersfoort.nl
Praten kan ook: Nico van den Berge, Jan ten Hoor

