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Hervormde Gemeente Kralingen West

Beste allemaal,
Vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West in Rotterdam is hier de vierde nieuwsbrief over het
missionaire werk. Op één of andere manier bent u, via uw eigen gemeente of via iemand uit
Hervormd Kralingen West, hierbij betrokken. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! Via deze
nieuwsbrief willen we u graag een aantal keer per jaar op de hoogte houden van wat er hier gebeurt.

In De Esch
‘Vita Nova’, zo moest het lokaal in de Esch maar gaan heten! We hadden de wijkbewoners gevraagd
wat een goede naam zou zijn voor het lokaal, want dat hadden we nog niet. Uit alle suggesties
hebben we gekozen voor ‘Vita Nova’. Voor een lokaal is een misschien een beetje plechtstatige
naam, maar, zo vond de mevrouw die de naam aandroeg, deze plek geeft ons een nieuwe plek in de
wijk waar we samen kunnen komen en leuke dingen doen. Daar waren we het natuurlijk van harte
mee eens! Daarnaast betekent ‘Vita Nova’ nieuw leven en dat geeft ook een diepere betekenis weer,
het wijst op het nieuwe leven dat God ons wil geven door het geloof in Hem.
In de Esch maken we dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het lokaal in de voormalige
basisschool ons biedt. Afgelopen seizoen is
daar heel wat keren kinderclub, tienerclub,
maaltijden, crea-middagen en vergaderingen
gehouden!
Hiernaast ziet u een foto van een crea-middag
voor Pasen, waar mensen een mooi bloemstuk
maken. Aan het bloemstuk zat een hart met
een gedicht over de betekenis van Pasen: er is
nieuw leven, een nieuw begin omdat Jezus
leeft!

Present in de buurt (3D: dagelijks dichtbij dienen)
Hervormd Kralingen West is een ‘pilot plek’ van de IZB waar we het ‘3D’ concept uitproberen. 3D
betekent ‘dagelijks dichtbij dienen’ en is een nieuwe benadering van missionair werk. Eerder
organiseerden we als kerk activiteiten en nodigden mensen uit naar ons toe te komen. Voor
gemeenteleden die meedoen bij de missionaire activiteit, is het weer een extra afspraak in de toch al
volle agenda. Missionair werk is dan iets wat je naast de rest van leven doet.
‘3D’gaat ervan uit dat je missionair kunt zijn in je dagelijks leven, je komt al allerlei mensen tegen die
in je buurt wonen of werken. ‘3D’ is een levensstijl: hoe kan ik God dienen in mijn directe omgeving?
Hoe kan ik leren met de ogen van Jezus naar mijn buurt, mijn buren en wijkbewoners te kijken. Hoe
kan ik iets voor hen betekenen? ‘3D’ is getuige zijn op de plek waar je woont, misschien nog wel
meer door daden dan door woorden.
In Kralingen West denken we hier met een groepje gemeenteleden over na: hoe kunnen we dat in
ons eigen leven vorm geven? Hoe kunnen we onze buurt dienen? Het blijft niet bij denken, we
moedigen elkaar ook aan om daar stappen in te zetten en concreet iets voor de wijk te betekenen.
Stephan en Marije zijn twee jonge mensen die meedoen in
deze ‘3D’groep, zij vertellen waarom:
- Wat spreekt jullie aan in 'dagelijks dichtbij dienen'?
Door in je omgeving beschikbaar te zijn kan je zonder
woorden een getuigenis geven van je geloof. Door er voor
mensen in de buurt te zijn laat je zien dat er naar ze
omgekeken wordt en dat ze waardevol voor je zijn. Spreken
over het geloof of overtuigen van Gods waarheid is niet het
doel, dat gedeelte laten we (graag) aan God over. Als er
gelegenheid is om daarover te spreken merken we dat
vanzelf.
- Jullie hadden al contact met je buren voordat '3D' officieel in de gemeente van start ging. Hoe ben
je met hen in contact gekomen?
Door de gezamenlijke portiek is er gelegenheid voor een praatje. Onze buren zijn open, waardoor het
contact gemakkelijk op gang kwam. Gezamenlijk doen we niet veel met elkaar, maar met elk van hen
apart hebben we contact op verschillende manieren. Daarnaast hebben we een klein voortuintje en
door daarin te werken is er regelmatig een gesprekje en heb je meteen een gespreksonderwerp.
- Waarom is het contact met buren waardevol? Wat neem je ervan mee?
Het maakt ons bewust van onze eigen daden en houding. Ze zijn regelmatig een voorbeeld voor ons
van openheid en kwetsbaar durven zijn. Er zijn soms diepgaande gesprekken en dat is niet omdat wij
nu zo open of kwetsbaar durven zijn. Zij zijn daarin een voorbeeld voor ons. Door het contact met de
buren voelen we ons vertegenwoordigers als christen, en willen we daarin een positief en
representatief beeld geven van hoe christenen proberen te zijn.

- Welke tips of adviezen heb je voor mensen die ook ‘dagelijks dichtbij’ willen dienen?
Probeer dagen of dagdelen te vinden die je beiden thuis bent, en probeer op die momenten contact te
zoeken. Bijvoorbeeld door samen te lunchen, ergens heen te gaan of een klusje te doen voor de ander.
Beschikbaarheid en dat laten weten aan de ander, is waar het om gaat.

Ook als gemeente als geheel leren we om meer op een ‘3D’ manier in de wijk aanwezig te zijn, als
getuige en een goede partner in de buurt. Onder andere door het uitdeelpunt van de Voedselbank
ontstaan er meer contacten met buurtbewoners. In samenwerking met een verzorgingshuis
tegenover de kerk en een organisatie voor kinderwerk
in de buurt zijn er voorzichtig plannen gemaakt om
samen activiteiten voor ‘kwetsbare’ buurtbewoners te
organiseren. De eerste activiteit was op 2e Paasdag;
mensen die klant bij de Voedselbank zijn, konden gratis
komen brunchen met vrienden of familie. Het was voor
hen echt verwennerij: ‘het lijkt wel of ik in een chique
restaurant ben!’.

Daarnaast zijn er contacten met stichting
Ontmoeting, die in Kralingen een
‘thuishaven’ hebben voor dak-en thuisloze
mensen. In en rond een thuishaven
wonen cliënten die extra zorg nodig
hebben en de medewerkers zitten dichtbij. We zoeken naar manieren om elkaar te versterken:
stichting Ontmoeting kan professionele begeleiding bieden, als kerkelijke gemeente kunnen wij een
netwerk bieden en bijvoorbeeld klusjes doen met en voor hun cliënten.
S. is een cliënt van stichting Ontmoeting die, na een jaar in een thuishaven te hebben gewoond, een
eigen woning had gekregen, vlakbij de kerk. Hij is er heel blij mee, want hij wil graag in de wijk blijven
wonen en zijn (vrijwilligers)werk zit vlakbij. Er moet nog wel veel aan het appartement gedaan
worden: behangen, schilderen en laminaat leggen. Zelf overziet hij de klussen niet, gelukkig heeft hij
een zwager die hem een beetje kan helpen. Met een paar handige gemeenteleden hebben we hem
verder op weg geholpen door het laminaat te leggen. Hopelijk kan hij nu snel verhuizen!

Betrokken
We zijn blij met uw betrokkenheid bij het missionaire werk
van Hervormd Kralingen West! Wilt u met ons meebidden en
danken voor het missionaire werk? Hiernaast vindt u een
dank- en gebedspunt.
Wilt u heel direct betrokken zijn bij het missionaire werk in
de Esch? Dat kan, want vooral de kinderclub zou graag wat
meer leidinggevenden hebben!
Eens in de maand op woensdagmiddag is er Spetterclub voor
kinderen van 4 tot 10 jaar in de Esch. Ben jij enthousiast om
eens in de maand mee te doen met kletsen, een Bijbelverhaal
vertellen, zingen en spelen? Laat het ons weten!

Dankpunt:
- Dank voor de goede en groeiende
contacten in de wijk die we als
gemeente mogen hebben.

Gebedspunt:
- Op Pinksterzondag hopen we een
Brunch en laagdrempelige
samenkomst (Esch Meeting) in de
Esch te houden. Beide deden we al,

Hartelijke groeten uit Kralingen West!

Stuurgroep Missionair Werk

maar de combinatie is nieuw. Wilt u
bidden voor een goede ontmoeting
met elkaar waar de Geest kan
‘waaien’?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact
Wilt u meer weten over het missionaire werk vanuit Hervormd Kralingen West? Of hebt u vragen
over iets dat in deze nieuwsbrief staat? Neem gerust contact op!
Ageeth Palland, missionair-diaconaal werker
Email: ageethpalland@gmail.com
Telefoon: 06-57993652
Website: www.hervormdkralingenwest.nl

