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Aan opinies geen gebrek, als het gaat over de 

gevolgen van de coronacrisis voor de kerk. Geen 

wonder dat er gepassioneerd over gesproken 

wordt, want ze ligt ons na aan het hart. 

Eén van de gevolgen van de crisis is, dat je de 

Bijbel met andere ogen gaat lezen. Andere 

accenten, andere gedeelten. Soms lichten 

vertrouwde teksten opeens anders op. Voor 

mij persoonlijk komt daar nog bij dat de 

crisistijd nu al enkele maanden samenvalt 

met een periode van ziekte, waardoor 

ik slechts parttime inzetbaar ben. 

Zoekend naar een typering voor de 

huidige situatie, kwam ik uit 

bij Johannes 15, het 

beeld van de 

wijnstok 

en de wijn-

gaardenier. 

Elke rank die 

wél vrucht draagt 

snoeit Hij terug. 

Zou het kunnen zijn dat we een snoeiseizoen 

meemaken? Dat is niet minder pijnlijk, maar wel met 

meer perspectief dan ‘kaalslag’ en ‘afbraak’. Want 

snoeien is verbonden met vruchtdragen, zelfs méér 

vruchtdragen. Het komt er dan wel op aan ‘in Hem’ 

te blijven, zoals Jezus meerdere keren benadrukt. 

De vorige paus, Benedictus XVI (Joseph Ratzinger), 

omschreef het eens zo: ‘Als Kerk en als persoon 

moeten we steeds opnieuw gesnoeid worden. Heel 

de geschiedenis is getekend door het snoeien. Dat 

doet pijn, maar het is nodig. Alle mensen die zich 

met Christus verbonden hebben, kennen het uit 

eigen ervaring. Het mysterie van dood en opstanding 

is er nauw mee verweven.’

We lezen die laatste zin nu in de lijdenstijd, een 

periode waarin we ons concentreren op de diepe 

lading van Jezus’ oproep: ‘Blijf in mijn liefde.’

Ds. Sjaak van den Berg,

directeur IZB

Aan opinies geen gebrek, als het gaat over de 

gevolgen van de coronacrisis voor de kerk. Geen 

wonder dat er gepassioneerd over gesproken 

wordt, want ze ligt ons na aan het hart. 
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Snoeiseizoen
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Op verschillende plekken in Nederland 
komen Arabisch sprekende christenen bij 
elkaar. Zoals in Goes, waar binnen de 
PKN-gemeente De Levensbron sinds een jaar 
een pioniersplek bestaat, die door de IZB 
wordt begeleid: Huis van Vrede. Met een 
uitstraling die – mede dankzij corona – tot 
ver buiten de landsgrenzen reikt.

Beperkingen of niet: 2020 was een rijk gezegend 

jaar voor deze gemeenschap. Mensen kwamen 

tot geloof, deden belijdenis, een gezin werd 

gedoopt, en velen volgden online bijbelstudie.

Voorganger Sarmad Al-Anbary (hij heeft zijn 

theologiestudie bijna afgerond) komt uit Irak, 

waar hij in 2004 christen werd; vier jaar later 

vluchtte hij naar Nederland. Hij en zijn vrouw 

Azhar, die ook theologie studeert, zijn met hun 

vijf kinderen aangesloten bij de Hervormde 
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‘Als ik een afspraak  
heb met de Heer,  
ben ik op tijd’
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gemeente De Levensbron. Sarmad is hier ouderling met een 

speciale opdracht voor het Huis van Vrede. Het echtpaar 

Al-Anbary bedient hiervandaan vele Arabisch- en Perzischtalige 

christenen. ‘De Heer heeft mijn leven veranderd. Zijn liefde en 

genade wil ik met zoveel mogelijk mensen delen’, vertelt Sarmad 

met een grote glimlach. Azhar knikt instemmend.

Ovezande
Piet de Wolf, voorzitter van het pioniersteam, is missionair 

ouderling in De Levensbron en betrokken bij het pionierswerk 

onder mensen van Arabische herkomst in midden-Zeeland. ‘De 

contacten vanuit de PKN-gemeente (en trouwens ook andere 

kerken) met Arabischtaligen hebben een lange geschiedenis. 

Jaren geleden kwam er een AZC in Middelburg, en ook in Goes. 

Zodoende hebben we in Zeeland inmiddels 2800 mensen met 

een Arabische achtergrond.’

Sarmad: ‘We kregen een huis toegewezen in het plaatsje 

Ovezande. Daarvandaan bezocht ik mensen in de omliggende 

dorpen. We hielden diensten bij ons in huis, en begonnen met 

drie personen. Door Gods genade kwam er een AZC in Goes. 

Daar was een grote groep Arabische mensen en via Vluchtelingen- 

werk Nederland kon ik helpen met vertalen. We organiseerden 

samenkomsten en bijbelstudies. Dat was natuurlijk niet het  

werk van mensen, maar van onze God. Veel mensen stelden hun 

hart open.’

Piet: ‘De pioniersplek bestaat nu officieel een jaar, maar het werk 
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zelf was dus al langer gaande. Het verschil is dat het nu is 

geformaliseerd, met Sarmad en Azhar als betaalde krachten. Het 

werk is ook in de moedergemeente erkend. Natuurlijk is alles 

door corona veranderd. Fysieke bijeenkomsten konden we veel 

minder houden, we missen de maaltijden, de ontmoeting, de 

meerdaagse conferenties. Maar er ontstonden ook nieuwe 

mogelijkheden. Doordat Sarmad online bijbelstudies ging houden, 

kregen we ook een groter bereik. We weten van mensen in onder 

meer Syrië, Irak en Egypte die meedoen aan de bijbelstudies. 

Voeg daarbij de Perzisch sprekenden, niet alleen in Iran, maar 

ook in bijvoorbeeld Afghanistan. Soms gaat het wel om meer 

dan honderd (!) mensen per online bijeenkomst.’

Een afspraak, dus op tijd
Arabische en westerse christenen blijken veel van elkaar te 

kunnen leren. 

Arjan van der Klocht, verantwoordelijk voor de communicatie 

vanuit pioniersteam: ‘Wat ik zo mooi vind aan Sarmad is dat hij  

zo open spreekt over de vrede in zijn hart. Hij benoemt het gelijk.’ 

Ria: ‘Op het gebied van gastvrijheid kunnen we veel leren. Soms 

de dingen waar je mee bezig bent loslaten omdat andere dingen 

op dat moment belangrijker zijn.’

Sarmad kan ook een concreet leerpunt noemen; het heeft te 

maken met het spreekwoordelijke verschil in omgaan met de 

klok. Als Irakees nam hij tijdstippen niet altijd even letterlijk.  

Ook de aanvangstijd van de kerkdienst was rekbaar. ‘Maar ik heb 

geleerd dat het een kwestie van respect is voor de Heer. Als ik 

een afspraak heb met iemand, ben ik er op tijd. Dus ook als ik 

met Hem een afspraak heb.’ Dan, ernstig: ‘In de Bijbel staat 

(Matth. 19:29): “Wie (…) broers of zusters (…) zal verlaten 

hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen 

en het eeuwige leven beërven”. Ik kan zeggen dat ik meer dan 

honderdvoudig ontvangen heb.’ Te
ks
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Ds. Catherinus Elsinga over het 
missionaire werk in Almelo
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Altijd gericht op 
de mogelijkheden 
van de Geest

Een nieuw kerkgebouw, een Focus-traject, 

Alphacursussen, een kinderclub, een 

Kliederkerk, een project voor Turkstalige 

Nederlanders – de lijst met ontwikkelingen 

in wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ in 

Almelo is lang. ‘Alles is erop gericht om de 

gemeente een ‘vindplaats van heil’ te laten 

zijn, waar mensen zich niet afgewezen 

voelen, maar liefde en heling vinden’, zegt 

ds. Catherinus Elsinga. Zijn projectperiode 

als missionair predikant van de IZB zit erop; 

hij blijft er wel gemeentepredikant. 

Acht jaar geleden maakte Catherinus de 

overstap van het dorp Den Ham naar 

Almelo, een stad met 73.000 inwoners en 

een sterk geseculariseerde bevolking.  

Een mengelmoesje ook, mensen overal 

vandaan, indertijd aangetrokken door de 

textielondernemingen in de stad. Grote 

groepen buitenlandse gastarbeiders 

wonen er: Turken en Armenen. ‘De 

Ontmoeting’ heeft in de afgelopen jaren 

de beschikking gekregen over een eigen 

pand, middenin in een arbeiderswijk, een 

relatief arme buurt, waar ook veel mensen 

met een migrantenachtergrond wonen. 

Catherinus: ‘Vaak wordt gezegd: 

Gemeenteopbouw gaat over geestelijke 

zaken. Pastoraat gaat boven stenen, of 

woorden van gelijke strekking. Ik heb hier 

ontdekt dat een gebouw wel degelijk van 

grote betekenis is voor gemeenteopbouw. 

De bereikbaarheid, de laagdrempeligheid. 

Voor wijkbewoners is de kerk als hun 

woning: ze drinken er een bak koffie, ze 

komen er naar de dienst, ze ontmoeten er 

buurtgenoten, etc. Het is als een dorpshuis 

op een dorp. Het is belangrijk om daarin  

te investeren.’

Gebed
Met het oog op jonge gezinnen en buiten- 

staanders – twee belangrijke doelgroepen 

van ‘De Ontmoeting’ – ontstond het plan 

om de kwijnende avonddiensten een ander 

karakter te geven. Er kwamen afwisselend 

leerdiensten, diensten met getuigenis en 

gebed, laagdrempelige ‘Open diensten’ en 

zangdiensten. Catherinus: ‘De belangstelling 

is nu soms groter dan bij de traditionele 

tweede diensten van voorheen. De diensten 
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nieuwe stijl hebben wel een liturgische 

omlijsting, maar zijn interactief. We zitten 

in een kring, er kunnen vragen worden 

gesteld, opmerkingen gemaakt. De invoering 

verliep zonder slag of stoot. Kernpunt bij 

zulke ontwikkelingen vind ik zelf dat we 

leven bij het gebed om de Heilige Geest,  

in het vertrouwen dat Hij mogelijkheden 

opent. Ook dat is kenmerkend voor deze 

gemeente, al decennialang. Gebed heeft 

een grote plaats. Als er een belangrijke 

kerkenraadsvergadering is, zijn er  

mensen bijeen om te bidden. Vanuit het 

gebed nemen we de beslissingen, in het  

vertrouwen dat de Geest ons leidt. 

Gemeenteleden beleven dat ook als een 

essentieel onderdeel.’

Tegenstand
Gebed is nu meer dan ooit nodig, want 

uitgerekend bij de afronding van het 

missionaire project, verloopt de verhouding 

met de algemene kerkenraad in Almelo 

uiterst moeizaam. De orthodoxere wijk- 

gemeente ‘De Ontmoeting’ is altijd een 

buitenbeentje geweest. De Protestantse 

gemeente heeft plannen om alle wijk- 

gemeenten tot één gemeente laten fuseren. 

‘Een onmogelijke route, als je de onderlinge 

verschillen hier een beetje kent. Het is te 

hopen dat we een weg vooruit vinden.  

In de afgelopen jaren ben ik vaak bepaald 

bij deze les van het Koninkrijk van God: 

accepteer dat het werken in Zijn dienst op 

tegenstand stuit. Er zijn maar weinig 

dingen in het Koninkrijk van God bereikt 

zonder lijden. Aanvaard de risico’s, niet door 

roekeloos te worden, maar door het in te 

calculeren. Kijk er niet van op, als je werk 

soms gepaard gaat met lijden. Wees ertoe 

bereid, om dat offer te brengen. It’s all in 

the game. Blijf in alles mensen liefhebben.’ Te
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Roeland Dam, kinderwerker bij wijkcentrum ‘De Bron’

Op de middelbare school speelde hij 
met de gedachte om lucht- en ruimte-
vaarttechniek te gaan studeren. Maar 
het werd theologie. Nu is hij kinder- 
werker bij een missionair pioniersproject 
in wijkcentrum ‘De Bron’ in Rotterdam.  
In een Zoomsessie doet hij kinderen 
voor hoe ze het knutselwerkje in elkaar 
kunnen zetten. Het wordt een raket 
naar Venus… 

We spreken elkaar bij een bak koffie in het 

wijkgebouw aan de Vondelweg, in Rotterdam- 

Crooswijk, aan de rand van de binnenstad. 

Een jaar of 15 geleden gold dit nog als de 

armste wijk van ons land. Dankzij stads- 

vernieuwing is dat behoorlijk veranderd.  

Er zijn welvarende yuppen neergestreken. 

Maar de armere inwoners wonen er ook 

nog steeds; een mix van autochtonen en 

mensen met een migratie-achtergrond.  

De wekelijkse clubs van Roeland richten 

zich op kinderen uit migrantengezinnen. 

Hij aarzelt om een tranentrekkend beeld 

van hen te schetsen. ‘Want, ja, ik kom bij 

mensen die krap behuisd zijn, zodat drie 

kinderen in de woonkamer moeten slapen. 

Mensen die weinig te makken hebben; 

gezinnen waar het oude meubilair bijna uit 

elkaar valt. Zoiets kan je leven tekenen. 

Maar ik ontmoet er vrolijke, spontane 

Gedeelde vreugde als vertrekpunt
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mensen die in armoede leven, maar toch 

rijk leven.’ 

Bijna twee jaar werkt Roeland inmiddels  

in ‘De Bron’. Hij is er min of meer ingerold, 

al gauw ontdekte Roeland dat zijn hart lag 

bij kinderwerk. ‘Kinderen zijn speels, 

leergierig. Maar ook kwetsbaar. Ik vind het 

een uitdaging om met hen op te trekken. 

Als je volwassenen met problemen bijstaat, 

wordt het al snel ernstig. Als je kinderen 

met problemen wil helpen leg je contact 

en doe je samen wat leuks. Het vertrek-

punt is dan gedeelde vreugde.’ Via het 

kinderwerk legt hij ook makkelijk contact 

met ouders. ‘Het is de bedoeling dat we  

op termijn toegroeien naar een geloofs-

gemeenschap. 

kinderen, die het naar hun zinnen hebben 

op de buurtschool en één keer per week 

met een vrijwilliger naar de bieb gaan.  

Wat is armoede? Vergelijk het eens met 

een gezin met tweeverdieners in een 

comfortabel huis; ouders die een gestrest 

leven leiden, van de kinderopvang naar het 

werk… Zowel rijkdom als armoede kunnen 

hun sporen nalaten in hun leven. Maar aan 

beiden valt ook te ontsnappen. Ik ken 

Doe jij Dabar in 010?

Komende zomer kun je ook Dabarwerk doen in wijkcentrum  

‘De Bron’ in Rotterdam. Er zijn kinderclubs en allerlei activiteiten 

voor volwassenen: een naaicafé, bijbelstudie, computerles, 

huiswerkbegeleiding, creatieve ochtenden, en een project voor 

dak- en thuislozen. Dit jaar doet de Bron voor het eerst mee  

met Dabar, dus je hebt met je team de vrijheid om een eigen 

programma te maken. Van 17 juli tot 24 juli 2021. Je kunt 

contact opnemen: roeland@wijkgebouwdebron.nl.

http://www.wijkgebouwdebron.nl/ 

https://www.facebook.com/wijkgebouwdebron.
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Ter bemoediging
De Zuid-Limburgse 

Jacqueline Huth 

doet missionair 

pionierswerk via  

de Sjoelplaats 

(Schuilplaats) in 

haar woonplaats 

Brunssum en zit in 

het netwerk van  

ds. Ron van der Spoel, missionair predikant 

van de IZB. In de coronatijd schreef Jacqueline 

dagelijks korte overdenkingen bij een 

bijbeltekst. Dertig daarvan zijn gebundeld 

in het weggeefboekje ‘Bemoedigen doet 

goed’, dat met hulp van de IZB is uitgegeven.

Noteer alvast 3 juni 
De IZB trekt steeds vaker samen op met 

GZB en HGJB, bijvoorbeeld in de campagne 

#daaromzijnwekerk. Dit jaar organiseren we 

de ledenvergadering met een gezamenlijk 

programma. Daarnaast is er ruimte voor 

huishoudelijke onderdelen per organisatie. 

Centraal staat de ontmoeting en de 

bijdragen die GZB, HGJB en IZB leveren aan 

de (wereld)kerk. Nadere info volgt.

Lichtspoor 
Veel gemeenten 

hebben ‘belcirkels’ 

opgezet om in deze 

coronatijd het 

contact met 

ouderen te 

onderhouden. 

Bezoekwerk is 

beperkt mogelijk. 

Het bezorgen van ‘Lichtspoor’ zou een 

aanvulling kunnen zijn. De IZB-uitgave,  

een bescheiden magazine van 12 pagina’s, 

gericht op ouderen, verschijnt 6 maal  

per jaar. Om een brede verspreiding 

mogelijk te maken is de prijs bewust laag 

gehouden. Er zijn ook individuele abonne-

menten mogelijk. Kijk op www.izb.nl of  

bel (033) 461 19 49.

Waar investeer jij in, komende zomer?
Een kind dat met grote ogen zit te luisteren 

naar een bijbelverhaal. Pubers die bij het 

kampvuur hun faalangst van zich af praten. 

Jongeren die je hun dromen toevertrouwen. 

Een gescheiden vrouw die na de dagsluiting 

nog even wil doorpraten. Ben jij iemand die 

komende zomer tijd en aandacht in 

anderen wil investeren? Dan is Dabar iets 

voor jou! Ga naar www.izb.nl/dabar voor 

meer info en aanmelding.
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Teksten collegereeks over ‘Gewone 
Catechismus’ online beschikbaar

11

Colofon

11

“Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden 

heeft.” Dat is het eerste antwoord in de Gewone 

Catechismus die in 2019 verscheen. ‘Dat heeft 

direct een sterk gereformeerd accent. Niet wat 

ik moet, maar wat Hij doet! Al voordat ik iets kan, 

is Hij mij genadig’, schrijft ds. Gertjan Glismeijer, 

predikant van de Hervormde gemeente in 

Vreeswijk. Hij organiseerde een serie lezingen 

over deze nieuwe catechismus, geschreven door 

drie theologen: Arnold Huijgen, Theo Pleizier en 

Dolf te Velde. 

De teksten van alle lezingen – waar onder andere 

de IZB’ers Sjaak van den Berg en Wim Dekker aan 

meewerkten – zijn terug te lezen op de site van 

IZB-Areopagus. De Gewone Catechismus is 

overigens niet geschreven om de Heidelbergse 

Catechismus te vervangen. De auteurs willen 

gemeenteleden aansporen om na te 

denken over de kernpunten van het 

christelijk geloof. Dat is, ook met het 

oog op missionair werk, van 

wezenlijk belang.

Tijding is een gratis kwartaaluitgave voor leden van de IZB, 

vereniging voor zending in Nederland. De IZB is actief binnen 

de Protestantse Kerk in Nederland en stimuleert, adviseert en 

ondersteunt gemeenten en gemeenteleden bij missionair werk.

Meer info: www.izb.nl. Breestraat 59-61, 3811 BH Amersfoort. 

Tel. (033) 461 19 69. E-mail: info@izb.nl 

Redactie
Afdeling Communicatie IZB. 

Fotoverantwoording
Livestream corona-viering in Het Pand, Groningen. 

Coverfoto: Dineke van der Wouden. Sjaak Boot: pag. 14/15; 

Wouter Muskee: pag. 3, 4, 5 en 9; Koos van Noppen: pag. 2, 

6, 8 en 10; Unsplash: 12/13; Aad van der Valk: pag. 7.

Overname artikelen
Van de meeste bijdragen in dit nummer is een uitgebreidere 

versie beschikbaar via IZB.nl. Overname van artikelen is 

toegestaan met bronvermelding.

Lidmaatschap IZB
Met uw lidmaatschap ondersteunt u de voortgang van 

het evangelie in ons land en blijft u betrokken bij actuele 

ontwikkelingen in missionair werk. De contributie bedraagt 

minimaal € 10 per jaar. 

Uw steun
Steun de zending in Nederland door uw gebed en door uw 

gift. U kunt de IZB ook op laten nemen in uw testament. 

Graag willen we u helpen dat te regelen. U kunt hiervoor 

vrijblijvend een afspraak maken via tel. (033) 461 19 49 of 

via een mailtje naar info@izb.nl.

Bankgegevens: IBAN, NL 26 RABO 0302 2061 91

BIC: RABONL2U
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OMG – de zoektocht rond de ‘werkplaats voor de ziel’

12

Een missionair project zonder eigen ‘honk’ en zonder harde 
kern van betrokkenen. Probeer dan maar eens een paar 
lockdowns te overleven. Ook als er geen coronacrisus was 
uitgebroken, zou het ingewikkeld zijn geweest, zegt missionair 
pionier Arte Havenaar. ‘Met zo’n fluïde, vrijblijvende opzet, 
waarbij je per activiteit weer met totaal nieuwe gasten 
optrekt, lukt het niet om echt te bouwen aan een community. 
En zonder een community is het moeilijk om de kar te trekken.’ 
Dus stopt OMG. Of toch niet?

OMG-Rotterdam was van meet af aan een experiment. Een 

‘werkplaats voor de ziel’, voor zoekers, afhakers en aanhakers, 

ongebonden spiritueel geïnteresseerden, kunstzinnig volk, 

intellectuelen, creatievelingen. Met een losvast programma, op 

wisselende locaties – op straat, in de kroeg, op kantoor zou OMG 

van tijd tot tijd oppoppen. ‘Als nomaden in de stad probeerden 

we steeds nieuwe dingen waardoor we steeds (nieuwe) mensen 

ontmoeten en bouwen aan een OMG community’, vertelt Arte. 

Het is niet geworden wat men ervan hoopte, constateert hij 



nuchter. ‘De doelgroep stelt zich ten aanzien van geloof en kerk 

op als ‘consument’. Ze komen zo nu en dan langs om wat 

‘diepgang’ consumeren. Je kunt daar van alles van vinden, maar 

het is wat het is: zo leven twintigers in Rotterdam nu eenmaal, 

vandaag de dag.’ 

Wandelgesprekken
Daarmee was het geen zinloze exercitie. ‘Uit een telefonische 

enquête en uit diverse gesprekken over de afronding van OMG 

blijkt dat het voor allerlei mensen van betekenis is geweest. Op 

individueel niveau, diepgaande gesprekken. Ook in coronatijd 

heb ik nog heel wat wandel-gesprekken gevoerd, waarbij 

mensen tot laat bleven napraten.’

In de evaluatie staan citaten van deelnemers: ‘De gesprekken 

gaan verder en dieper dan op andere plekken waar ik over geloof 

en het leven praat.’ En: ‘OMG vervult een behoefte die ik in de 

kerk niet vinden kan. Ik denk dat OMG het nieuwe geloven 

wordt: het leven delen, goede gesprekken, open en vrijblijvend 

genoeg om mee te bewegen.’ 

Arte: ‘Ik had niet verwacht te horen dat dat zoveel voor hen 

betekend heeft; het geeft meteen te denken dat ze weinig 

anders op dit vlak kennen, in hun omgeving.’

Vorig jaar is in verscheidene gesprekken verkend of OMG een 

doorstart kon maken, maar toen die verkenningen onvoldoende 

perspectief boden, viel het doek. 

Wie schetst echter Artes verbazing toen een aantal mensen uit 

de doelgroep dáárna toch zelf het initiatief namen om activiteiten 

voort te zetten. ‘Alsof ze zich op slag realiseerden: “Hier dreigt 

iets waardevols teloor te gaan; laten we onze schouders eronder 

zetten”. De kring onderhoudt contact via Facebook en app, de 

website blijft in de lucht als een ankerpunt. Maandelijks plannen 

ze een activiteit. 

Vanuit de betrokken kerken van OMG was al besloten nader 

onderzoek te doen, in samenwerking met Noorderlicht. ‘Veel 

mensen zijn op zoek naar rust, ruimte en richting; de kerk heeft 

in dat opzicht goud in handen. Breng dat goud in op plekken 

waar niemand het verwacht.’
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Ook online waait de Geest

Ik ben inmiddels – vanuit drie verschillende kerken – al weer 17 jaar betrokken bij 

de Alpha-cursus, een cursus om het christelijk geloof te (her)ontdekken. Persoonlijk 

dacht ik 15 jaar geleden al dat de cursus zijn langste tijd wel had gehad en snel 

uitgewerkt zou zijn. Niet dus. En gelukkig maar. 

In de basis is de cursus nog steeds hetzelfde, maar het is allang 

geen ‘introductiecursusje’ meer. Het gaat uiteindelijk veel meer 

om een cultuur van uitnodigen van mensen, verwelkomen van 

zoekers en verwachting van Gods Geest. Als die cultuur er 

niet komt, stokt vaak ook de aanwas van nieuwe zoekers.

Een nieuwe ontwikkeling is, sinds het begin van de 

Corona-tijd, de Alpha Online. Ik dacht dat het niet zou 

gaan werken. Wel dus. En gelukkig maar. In Noorderlicht-

Rotterdam zijn we ook overgestapt op deze online 

variant. Dat blijkt veel kansen te bieden. We kunnen nu 

bijvoorbe eld elke maand starten met een groep. Er 

kunnen nu mensen meedoen die eerder niet mee 

konden doen, zoals bijvoorbeeld die alleenstaande 

moeder-met-dreumes. Of die Nederlandse expat in 

Schotland. En de drempel is nog lager. Je hoeft 
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mensen zijn die je niet kent (iets dat de meeste mensen 

bijzonder spannend vinden). Je kunt gewoon inloggen en 

lijkt het je niets, haak je weer af. 

Het grappige is dat het makkelijker is om af te haken, maar 

minder mensen dat lijken te doen. Mijn ervaring was dat na een 

start van een gewone Alpha er altijd wel 10 tot 20 procent van de 

mensen ergens aan het begin afhaakt. Bij de online Alpha lijkt bijna 

niemand af te haken (al kan dat er ook mee te maken hebben dat 

niemand iets anders te doen heeft ’s avonds...). 

Ik ben nu al een heel aantal keer te gast geweest om een inleiding 

te houden voor zo’n Alpha groep die online samenkomt. Ik log 

steeds weer verwonderd uit. Die jongen die vanaf zijn 18e geloof 

en kerk had laten verwateren en nu op zijn 31e via de Alpha ‘het 

geloof eigen had gemaakt’, zoals hij dat zei. Of die dame van 50 zich 

nu voor het eerst verdiept in geloof en bijbel. Of die studente die 

alleen de kinderbijbel had gelezen en via een huisgenootje op de 

Alpha was terecht gekomen. Ze doen samen een online zoektocht. 

En de Geest waait. Zoals altijd gaat Hij zijn verrassende gang door 

deze wereld. Gelukkig maar! 

Niels de Jong

(Pionier-predikant Noorderlicht Rotterdam)
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GEEF KLEUR AAN JE ZOMER

DOE DABAR!
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Twee minuten inhoud die je dag betekenisvoller maken

Inzichten en verhalen van medegelovigen kunnen je helpen. 
Daarom maken we IZB Connect voor je.

Meer weten? Download 
gratis de app via deze 
QR. Ook te vinden in de 
app store.

IZB

Download
voor iOS

Download
voor Android

Gebedsvlogs met
ds. Ron van der Spoel

De Binnenkamer

Verhalen en tips over het zichtbaar maken 
van Gods werk en het delen van je geloof 

#zokanhet

Podcastserie over christen-zijn
op je werk

Woord voor de werkweek

Prikkelende columns die je eraan 
herinneren dicht bij Jezus te leven

FirstLove

Wat ons opvalt in de media dat 
relevant is voor een leven met God

Gezien?

Vanuit geloof zorg dragen voor
Gods Schepping

Groen doen

LIEFDE DELEN, IN JEZUS NAAM
DABAR IS GELOOF, HOOP EN“ “


