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GASTVRIJHEID
Kerk in de wijk. Dit is een quote in bijna elk beleidsplan. En
dan wordt wat anders bedoeld dan het gebouw dat in de wijk
staat. Steeds meer mensen zijn de band met de kerk en het
geloof kwijtgeraakt. Maar hebben we dan geen boodschap
meer aan hen? Ja: om te beginnen om te laten merken dat we
tijd en aandacht voor hen hebben. Ik denk aan de Bijbeltekst
uit Hebreeën: “Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben
sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.”
Kerk in de wijk kan vorm krijgen door gastvrijheid zichtbaar
te maken. Enkele wijken hebben daarvoor een concrete vorm
gekozen. De Nieuwe Kerk- gemeente heeft sinds een jaar ‘Koffie
en sfeer’. Andere wijken organiseren bijvoorbeeld een open
maaltijd. Maar een gemeentelid kan ook de gastvrijheid bij een
andere organisatie mee helpen vormgeven. In deze nieuwsflits
leest u daar meer over. Wellicht brengt het u op een idee of kunt
u een ander op een idee brengen.

KOFFIE EN SFEER
NIEUWE KERK GEMEENTE
Sinds een jaar heeft de Nieuwe Kerk-gemeente een
nieuw initiatief gestart. Er werd nagedacht over hoe
de gemeente iets voor de wijk kon betekenen. Daarbij
is onder andere gekozen voor een gastvrije inloopmorgen onder de naam “Koffie en sfeer”. Nel van Hal is
teamlid van het project. Aan haar leggen we een paar
vragen voor.
Wat is ‘Koffie en sfeer’, wanneer en waar is het?

‘Koffie en Sfeer’ is een gezellige open huis-ochtend met gratis
koffie. Het is iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur
in de Rank naast de Nieuwe Kerk, Verlengde Maanderweg 33.
We richten ons vooral op mensen uit de buurt, maar iedereen
die zin heeft is welkom.

Wat wil de Nieuwe Kerk-gemeente bereiken met het
opzetten van ‘Koffie en Sfeer’?

Met ‘Koffie en sfeer’ willen we niet zo zeer iets bereiken, maar
willen we er zijn voor mensen, die behoefte hebben aan gezelligheid en hun verhaal willen vertellen. De koffie is gratis en
de sfeer maken we samen met de bezoekers. Het doel is vooral
een fijne morgen hebben en natuurlijk staan we open voor een
gesprek. Bij de start hebben we in de buurt geflyerd en er blijkt
best behoefte aan ontmoeting te zijn.

Hoe zijn de ervaringen van het eerste jaar?

De ervaringen van het eerste jaar zijn boven verwachting. De
bezoekers zijn erg positief. Sommige mensen komen iedere
week, anderen zien we af en toe. Het aantal bezoekers is tussen
20 en 30 personen. Een deel van de bezoekers is alleenstaand
en ouder. Zij hebben niet zo veel aanloop meer en zijn blij met
‘Koffie en sfeer’.
Door het breed flyeren bereiken we gelukkig ook mensen, die
niet naar de kerk gaan. Zij vinden het mooi dat ze welkom zijn.

Hoe organiseren jullie het?

Per morgen zijn er enkele vrijwilligers. Er is geen vast programma. Gewoon ontmoeten en een praatje kunnen maken is
al voldoende. Soms is er iemand die dia’s laat zien en er iets bij
vertelt. De verantwoordelijkheid van ‘Koffie’ en sfeer ligt bij de
diaconie.

Kun je andere wijken of andere kerken zo’n ontmoetingsplaats aanbevelen?

Ik kan het andere kerken en wijken zeker aanbevelen! Als tip
geef ik mee: zoek een groepje gemotiveerde mensen. En kom
bij ons op de koffie, kun je zelf sfeer proeven en dan geven we
antwoord op al je vragen.

EYE-OPENER

Een gastvrije ontmoeting verrijkt ieders leven,
zowel van de bezoekers als van de vrijwilligers!
- Nel van Hal

GASTVRIJE PLEKKEN
Er zijn in onze wijken meer plekken, waar gastvrijheid en ontmoeting centraal staan. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden,
die voor u als bezoeker interessant kunnen zijn. Of mogelijk wilt
u wel meehelpen gastvrijheid in die plek mee vorm te geven door
een vrijwilligerstaak op u te nemen.
• Meet-Inn: kijk op de website voor de openingstijden
www.meet-inn.nl
• Ouderenmiddag: elke dinsdagmiddag in Rehoboth
van 14:30 – tot 16:30 uur
• Burendag op zaterdag 23 september door de diaconie
Sionkerkgemeente i.s.m. de buurt
• Winterwonderland door de diaconie Sionkerkgemeente i.s.m.
de buurt, tussen Kerst en Oud & Nieuw
• Open maaltijd: 1 keer per 6 weken in De Rank (bijgebouw van
de Nieuwe Kerk)
• ‘Koffie en Sfeer’: elke woensdagmorgen tussen 10 en 11:30 uur
in De Rank (bijgebouw van de Nieuwe Kerk)
• Soos De Vuurtoren: elke 1e en 3e vrijdagavond in De Rank
voor mensen vanaf 14 jaar met een verstandelijke beperking
(bijgebouw van de Nieuwe Kerk)
• Creatief: elke woensdagmorgen om 10.00 uur in
kerkgebouw De Ark
• Buurtlunch in De Boshoek: elke 2e en 4e maandag van de
maand vanaf 11.30 uur.

Colofon
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