
zaterdag 13 september 2014

AD

20

Jarige Protestantse Kerk zoekt gelovigen op

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) viert morgen zijn 10-jarig bestaan
met een dienst die wordt bijgewoond door koningWillem-Alexander en
koningin Máxima. Feest, maar de kerk loopt leeg. PKN zoekt nieuwe gelovigen.
Op internet, in de kroeg of de kelder van een tapasrestaurant.
MARTIJN VAN BEETEN

De dominee
preekt nu ook
opYoutube

Mirjam Oosterhoff-De Bruijn (33)
was jongerenwerker in Woerden,
ook voor de kerk. Ze zag dat de jon-
geren die zij ontmoette, vooral afscheid
namen van de kerk. ,,Maar als ik ze dan
in de kroeg tegenkwam, hadden we
mooie gesprekken over zingeving en
het geloof. Kijk om je heen bij een kerk-
dienst en je ziet amper twintigers. Het
is een compleet nieuwe generatie, op-
gegroeid in het digitale tijdperk, mon-
dig. Een uur naar een dominee luiste-
ren en niets terug mogen zeggen, is
geen optie.’’
Ze begon 2 jaar terug in Woerden een
netwerk voor twintigers. ,,Ik wist dat er
iets nieuws moest komen, buiten de
kerk. Maar ik begon zonder plan, wilde
ontdekken waar die jongeren behoefte
aan hebben. We hebben geen kerkge-
bouw, wel een flink netwerk. Een harde
kern van 35 twintigers, waarbij zo’n
200 anderen af en toe aanhaken. Fees-
ten, bijeenkomsten, we doen van alles.
Maar je hoeft geen lid te zijn. Er zitten

jongeren tussen die niet gelovig zijn,
maar wel graag anderen willen ont-
moeten. Prima.’’
Sommigen vinden dat het netwerk niet
bij de kerk hoort. ,,Er is geen predikant,
er worden geen sacramenten toege-

diend. We
komen samen
in de kelder
van een tapas-
restaurant, bij
mensen thuis
of spreken af
in de kroeg.
Maar ook jon-
geren in ons
netwerk heb-
ben ervarin-
gen met God.

Het is nodig om nieuwe wegen te zoe-
ken, want je kunt jong en oud, hoog- en
laagopgeleid, niet allemaal met één
kerkvorm bedienen. God is niet afhan-
kelijk van kerkvorm, dat geeft ruimte
om te experimenteren.’’

‘Feesten,bijeenkomsten,wedoenvanalles’
DETWINTIGERS

Fred Omvlee hield al een
kerkdienst op LinkedIn, or-
ganiseerde de Social Sun-
day en is predikant bij de
marine. Logisch dat hij de PKN
over het internet mag gidsen.
Trots draagt hij zijn stola met de
logo’s van Facebook en Twitter.
,,Er zijn zo veel mensen die geen
kerkbezoekers zijn,’’ zegt de in-
ternetdominee, ,,maar wel zor-
gen hebben op het gebied van
gezondheid, werk of financiën en
zoeken naar troost of bemoedi-
ging. Die willen wij bereiken.’’

Dat gebeurt heel laagdrempelig.
Virtueel een kaarsje branden en
een tekstje achterlaten op de
website mijnkerk.nl, op zondag-
ochtend een preek van 3 minu-
ten via het eigen Youtube-ka-
naal. Een besloten groep op Fa-
cebook, vragen stellen via Twit-
ter of e-mail.

Olievlek
,,Het moet een olievlek worden,’’
zegt Omvlee, ,,een plek waar
mensen graag willen zijn, elkaar
steun geven.’’

Er worden ook activiteiten in de
échte wereld georganiseerd. Tij-
dens de uitzending van de Top
2000 op de radio een kerkdienst
met veel muziek, in het weekend
van Dierendag een viering waar-
bij je je eigen huisdier mag mee-
nemen. ,,De één wil een traditio-

nele, soms stemmige dienst, de
ander hoort er liever Nick en
Simon bij. Het één is niet beter
dan het ander.’’
Het werkt, merkt Omvlee. ,,Een
vrouw van 40 jaar, niet kerkelijk
opgevoed omdat ze van haar ge-
lovige ouders de vrije keuze
moest hebben, meldde zich via
de mail en later de telefoon. Ze
heeft nu haar plek gevonden in
een kerkgemeenschap. Voor an-
deren is het al genoeg als blijkt
dat wij hun levensverhalen her-
kennen.’’

INTERNETDOMINEE

‘MuziekvanNickenSimon,waaromniet?’
In het weekend
van Dierendag
mag je je huisdier
meenemen

‘Een uur
luisteren
en niets
terug
mogen
zeggen is
geen optie’

Z Mirjam Oosterhoff-De Bruijn zette een net-
werk voor twintigers op. FOTO RIANNE DEN BALVERT

(en is in3minutenklaar)

FeestjevanPKN
liveoptelevisie
De viering van het 10-jarig bestaan van
de Protestantse Kerk in Nederland, in de
kerk De Fontein in Nijkerk, wordt morgen
vanaf 14.30 uur rechtstreeks uitgezonden op
NPO2.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima
zijn aanwezig. Muziek komt van artiesten die
aan het religieuze muziekspektakel The Pas-
sion hebben meegedaan, zoals Anita Meyer en
musicalster René van Kooten.
In de kerken wordt gecollecteerd voor nood-
hulp in Syrië en Irak.


