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Vindt jouw wijkkring het leuk om een volgende nieuwsbrief samen te stellen met verhalen uit je eigen wijk? Neem contact op.

Nacht licht : Hoe ongelovigen in jouw st raat
t roost vinden in jouw geloof
Op zon dag 17 n ovem ber von d op de
Leu sder w eg een er n st ig on gelu k
plaat s.
Drie fietsers werden aangereden.
Hulpdiensten, waaronder twee teams
van traumahelikopters, gaven hulp
aan de slachtoffers en ook de
veroorzaakster van het ongeluk.
Enkele dagen later kwam het trieste
nieuws dat het meisje van 4 het
ongeluk niet had overleefd. De schok
werd nog groter toen bleek dat het
om een moeder en dochter ging die
vijf huizen bij ons vandaan woonden.
Enkele dagen vóór het ongeluk liep ik
nog met haar en haar dochtertje door
de straat te keuvelen over wat we die
avond zouden eten.
Janet hoorde het trieste nieuws van
onze buurvrouw. Die buurvrouw was
een beetje radeloos, omdat ze iets
wilde doen, maar ze wist niet wat.
Janet reageerde door te zeggen dat
bidden op dat moment het enige was
wat we voor het getroffen gezin
konden doen.
Deze opmerking maakte bij de
buurvrouw iets los. Enkele dagen later
viel een flyer door onze brievenbus. In
die flyer stond een oproep om als
inwoners van de straat samen naar
iets nieuws te gaan: Nachtlicht. Dat
was een bijeenkomst op de
vrijdagavond van diezelfde week in de
Joriskerk. Janet vroeg aan de
buurvrouw of zij dat georganiseerd
had. "Ja", was het antwoord, "en dat
komt door jou. Want jij kon bidden,
maar ik wist niets te doen."
De buurvrouw was op internet op
zoek gegaan naar de kerk om daar
troost te vinden. Al zoekend vond ze
de informatie van de eerste
Nachtlicht-bijeenkomst op 22
november. En zo was het idee
ontstaan om er als buurtbewoners
naartoe te gaan.
Die bewuste vrijdagavond liepen we
met 40 à 50 mensen vanuit onze
straat (veelal mensen die nooit in een

kerk komen) eerst langs de plaats
waar het afschuwelijke ongeluk had
plaatsgevonden. We bleven er even
staan. Vervolgens liepen we verder
naar de Joriskerk. Daar brachten we in
de geheel met kaarsen verlichte kerk
een poosje in rust met elkaar door.

het kleine meisje. Voordat we naar
huis gingen, mocht Janet met de
buurvrouw bidden om Gods
ontferming over de slachtoffers: het
gezin, de chauffeur van de auto, de
hulpverleners en de inwoners van
onze straat.

Zo zochten en vonden we steun bij
elkaar. Er was ook gelegenheid om op
een hele eenvoudige manier te
vertellen wat kerk, God en Zijn dienst
betekenen voor ons. In de kerk lag een
verlicht kruis op de grond. Daar stond
edereen op zijn of haar eigen manier
stil bij het verdriet over de dood van

We vroegen God om ons allemaal te
helpen deze tragische gebeurtenis te
verwerken. Maar we dankten God ook
voor de liefde en betrokkenheid die
we in de straat hebben ervaren.
Janet en Gerbrand Middelkoop

Doe aanstaande vrijdag
ook mee met Nachtlicht
Stel je voor: de Joriskerk verlicht met
bijna alleen maar kaarsen.
Prachtig toch?
Op initiatief van stadsdominee
Diederiek van Loo wordt aanstaande
vrijdag 6 maart voor de tweede keer
Nachtlicht georganiseerd.
De kerk is open van 20.00 - 23.00 uur
voor iedereen die even in de stilte wil
zijn om te zitten, te bidden of voor
een gesprek. Kom helpen bij
opbouwen, en/of de avond zelf
en/of opruimen.
Meld je aan bij Diederiek:
stadsdomineeamersfoort@gmail.com

Ou der lin gen gaan in gespr ek m et w ijk k r in gen
Binnenkort bellen er een paar ouderlinen
aan bij de wijkkring: of jullie even willen
meedenken met het nieuwe beleidsplan.
Het Focustraject is nog niet gelopen of we
kijken alweer verder. Tja, regeren is
vooruitzien.
De kerkenraad schrijft dit jaar een
beleidsplan voor de komende paar jaren.
We willen graag horen van zoveel mogelijk
Jorisleden wat belangrijk voor hen is.
Als kerkenraad vinden wij de wijkkringen
van groot belang.

We vinden het prachtig dat er op
maandag- en vrijdagavonden zo veel
kinderen en jongeren naar Filalethes
komen voor catechisatie of voor de clubs.
Dat is echt een grote zegen. Er zijn veel
Jorisleden die daar keihard aan
meewerken. Prachtig.
Het mooie van de wijkkringen is dat daar
de kerk een stuk meer bij je thuis komt,
zoals het hoort. Dankzij de wijkkringen is
de kerk niet meer alleen iets van dat
mooie, eeuwenoude gebouw in de
binnenstad, maar van thuis.

In de meeste wijken vindt de wijkkring
afwisselend plaats bij verschillende
mensen thuis. Op die manier kom je
geregeld bij elkaar over de vloer. Kinderen
leren in welke huizen er 'mensen van de
kerk' wonen. Ongemerkt krijg je zo een
warm kerkelijk netwerk in je eigen wijk.
Mensen waar je op terug kunt vallen.
Dat willen we als kerkenraad versterken.
Hoe? Daar hebben we best wel ideeën
over, maar we horen het ook graag van
jullie zelf. Daarom willen we binnenkort in
gesprek met de kringen. Wanneer en hoe
dat hoort u binnenkort.

?Werk is veel te belangrijk geworden.?
Het m in isym posiu m Geloof w aar dig Wer k
w er d zat er dag 15 f ebr u ar i door opvallen d
veel n iet -Jor isgan ger s bezoch t .
De bijeenkomst was een cadeau van ons als
Jorisgemeente aan iedere gelovige van
Amersfoort. We wisten van tevoren dat niet alle
duizenden leden van de PGA op
zaterdagochtend om 09.00 uur naar de
binnenstad zouden fietsen, dus we waren best
tevreden met de ruim vijftig geïnteresseerden
die Het Koor voor ruim de helft vulden. En er kwam ook
nog een journalist van het Reformatorisch Dagblad. Opzet
geslaagd dus.
Twee wijze sprekers, Govert Buijs en Jan van der Stoep,
daagden bezoekers uit om na te denken over zin en onzin
van betaald werk. Werk is veel te belangrijk geworden, was
een van de conclusies waar beide heren op uit kwamen.
Buijs: ?Waarom hebben we eigenlijk zoiets als een
economie? Dat is omdat mensen in tegenstelling tot dieren,
gedwongen zijn samen te werken. Kijk, een veulen hobbelt
binnen enkele uren na de geboorte al mee met de kudde.
Daar hoef je bij een mensenkind niet mee aan te komen.
De mens is als individu veel minder zelfvoorzienend dan de
meeste dieren. Maar de mens is wel creatief. Die talenten
zijn echter divers. We kunnen allemaal iets verschillends en
dus moeten we samenwerken, want anders lijden we
honger of we hebben het koud. Boven dien zijn m en sen in
st aat om w aar de t oe t e k en n en aan de vr u ch t van een
t alen t . Daarom geven we geld of een compliment voor een
brood of een dienst. Ziedaar de economie.?
In de wereldgeschiedenis zien we volgens Buijs een trieste
tendens waarbij steeds weer nieuwe elites de lagere
regionen van de bevolking onderdrukken: Ze halen voedsel
weg bij boeren, zonder zelf het boerenwerk te doen. De
arme onderlaag van de bevolking voorziet de rijke
bovenlaag van luxe en overvloed. Buijs noemt dat een
onderdrukkingseconomie en hij trekt opvallende lijnen over
hoe God steeds weer deze menselijke economische orde
onderuit haalt. ?Abraham wordt uit zo?n
onderdrukkingsmaatschappij gehaald. God wil met hem
een nieuw volk beginnen. Later komt het volk van Israël
toch weer terecht in de onderdrukking, de slavernij,

van Egypte. Ook daar haalt God Zijn volk weg. En we zien
dat Jezus wordt geboren als de zoon van een timmerman,
en dus niet als zoon van iemand die lid is van de elite. Elk
m en s t elt . Dat is h et kon in k r ijk van God.?
Na koffie en koek betoogde Van der Stoep dat we na de
Tweede Wereldoorlog nauwelijks nadachten over de zin van
werk. Nederland moest worden opgebouwd en dus moest
iedereen aan de slag. Na twintig jaar zwoegen eiste de
jeugd in de jaren zestig dat we opnieuw gingen nadenken
over de zin van alles. ?Tegenwoordig vind ik dat we zijn
doorgeslagen naar de andere kant. Vooral mensen die geen
kerk en gezin hebben, moet alle zin van het leven uit hun
werk halen. Dan wordt werk te belangrijk. Daar kun je op
afbranden.
?We kunnen dus ook te veel bezig zijn met zingeven. De
m en s is m eer dan zijn w er k . We moeten ruimte scheppen
voor zinvolle relaties, want een mens bestaat in een
diversiteit van relaties, niet alleen maar werkcollega?s.
?En christelijke werknemers hoeven zich niet af te vragen
waarin zij anders zijn dan ?ongelovigen?. Ongelovige
verpleegkundigen zorgen net zo goed voor patiënten als
gelovige. Richt je meer op Christus als bron van je leven.
Bid, zin g, lees je Bijbel, leef in r elat ie t ot Hem . Daarvoor
ben je Christen.?
Dit minisymposium was een manier om als wijkgemeente
uit te reiken naar mensen om ons heen. We willen
bezoekers van dit symposium benaderen om te vragen of
ze verder willen praten over de zin van werk. Bijvoorbeeld
in groepjes van mensen die ongeveer hetzelfde werk doen.

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

