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De foto op de voorzijde is gemaakt in St. Paul’s Onslow Square, bij het inrichten van 
de kerkzaal, voorafgaande aan de ‘informal service’. 
 
De foto’s in dit document zijn afkomstig van drs. H.J. Jansen te Dalfsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een interne uitgave, gemaakt ten behoeve van de protestantse wijkgemeenten 
van ‘De Bron’ en de Goede Herderkerk in Alphen aan den Rijn, door Klaas-Willem de 
Jong. December 2008 
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Voorwoord 
 
In het kader van een landelijke cursus over missionair werk maakte ik onlangs een 
reis naar missionaire projecten in Londen. Tot op heden had ik er wel eens iets over 
gelezen, maar kende ik ze nog niet uit eigen ervaring. De kennismaking met de ge-
meenten en projecten was indringend. Ik heb geaarzeld of ik nu al iets met deze er-
varingen moest doen. De landelijke cursus is nog maar net begonnen. Toch leek het 
me goed u alvast wat bij te praten. Bepaalde vragen en gedachten moeten eerste 
een tijdje in de week liggen. Sommige zullen als vanzelf oplossen, terwijl andere aan 
kracht zullen blijken te winnen. In dit boekje hoop ik u een stukje mee te kunnen ne-
men. Ik wil u vragen mee te denken over de vragen die de reis heeft opgeroepen. Elk 
hoofdstukje besluit met enkele. Waarschijnlijk kunt u daar zelf ook andere aan toe-
voegen. 
 
Het is niet toevallig dat men in Engeland – en in het bijzonder in Londen – veel ver-
der is in het missionaire denken dan wij. De secularisatie is in het Verenigd Koninkrijk 
al veel eerder ingezet dan bij ons. Plaatselijke kerken dreigen nu echt te verdwijnen. 
Zover is het onder ons niet, nog niet tenminste. De urgentie om iets te doen is daar-
mee groter dan bij ons. Laten we ons echter ook in ons land niet vergissen. In een 
Fries dorp bijvoorbeeld bestond tien jaar geleden 1,5 predikantsplaats. Nu is er nog 
ruimte voor 0,6. De terugloop is niet overal zo groot, op sommige plaatsen is zelfs 
sprake van groei, maar we kunnen hem ‘over all’ niet ontkennen. Ook wij zullen over 
dit thema na moeten denken. We dragen daarbij flink wat bagage uit het verleden 
mee. Het zal zaak zijn de ballast achter ons te laten en creatief te zijn in het ontwik-
kelen van nieuwe ideeën. De bevrijdende boodschap van het evangelie verdient het 
ook in deze tijd brede bekendheid te krijgen, maar daar zullen wel andere vormen 
voor nodig zijn. Eén ding is me in ieder geval duidelijk geworden: er is veel mogelijk, 
meer dan wij vaak denken. 
 
De werkgroep Missionaire Presentatie heeft tot op heden al aardig wat in gang gezet 
in onze gemeente. Toch is het goed te beseffen dat de werkgroep eigenlijk nog maar 
net begonnen is. Helpt u mee om een of meer nieuwe stappen te zetten? 
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1. Grace in Ealing 
 
Ealing ligt in het Westen van (Greater) Londen, in de richting van vliegveld Heathrow. 
Grace (letterlijk: genade) is een zelfstandig 15 jaar oud project, ondergebracht bij een 
Anglicaanse parochie, St. Mary’s. 
Centraal in Grace staan de tweewekelijkse vieringen op zaterdagavond. De ene keer 
is het eenvoudig en geleid door één persoon, de andere keer gedegen en voorbereid 
door een groep. Het gaat voor zover ik kan nagaan steeds om leken. Wij maken een 
uitgebreide viering mee met buiten onze groep zo’n 35 bezoekers, een goede door-
snee. De viering heeft wel wat weg van een ontmoetingsdienst, zoals die in De Bron 
gehouden wordt. Toch is het karakter van Grace alternatiever. Zo is er geen ge-
meentezang. Wel is er gedurende de hele viering muziek (CD), ook als er gesproken 
wordt. Dat is voor de verstaanbaarheid wel eens lastig. In de dienst wordt veel ge-
bruikt van beamerbeelden. Die versterken de thematiek. Dit keer is dat ‘Clean’, 
schoon. De ruimte in het centrum van de kerk is leeg gemaakt: dikke zitzakken ne-
men de plaats van de stoelen in. Het is echter ook mogelijk gewoon te zitten, voor 
wie dat wil. Typerend voor Grace is dat de aanwezigen actief bij de dienst betrokken 

worden. Zo worden we 
uitgenodigd om onge-
makkelijke zaken en ei-
genschappen die we lie-
ver kwijt zijn op bladeren 
te schrijven. Vervolgens 
vindt daarover gesprek 
plaats. Gaandeweg wordt 
duidelijk dat het bij veel 
zaken maar net is, hoe je 
het hanteert. Haast is niet 
alleen maar negatief, 
soms kan het levens red-
den. Hoewel, in ons 
groepje konden we met 
het woord wreedheid op 

geen enkele manier uit de voeten. Later worden de beschreven bladeren aan een 
nieuwe, verlichte boom gehangen. Beeldend werken is een belangrijk kenmerk. 
De Bijbel heeft een duidelijke plaats in de viering. Als uitgangspunt lazen we Hande-
lingen 10, over Petrus die in een visioen duidelijk wordt gemaakt dat het oude onder-
scheid tussen rein en onrein relatief is. Later worden teksten gebruikt om onze situa-
tie te verhelderen. Klassieke begrippen als zonde, schuldbelijdenis en absolutie krij-
gen zonder gêne een plaats. Het godsbegrip is vrij algemeen. De naam van Jezus 
wordt in ieder geval in deze dienst niet genoemd. 
Er is niet alleen in maar ook na de dienst ruimte voor ontmoeting: in een caféachtige 
ruimte direct naast de kerk.  
Naar aanleiding van dit project komen bij mij de volgende vragen op: 
a) De vieringen van Grace trekken zo’n 30 à 40 bezoekers. Wij zouden daarbij kri-
tisch kijken: al dat werk – want er zit heel veel werk in – voor zo weinig mensen. 
Loont dat wel? Bij Grace vinden ze echter de intensieve voorbereiding wezenlijk, een 
onderdeel van de eredienst zelf. De vraag is dan: moeten wij niet anders leren aan-
kijken tegen aantallen als het gaat om een (wijk)gemeente en om kerkdiensten? 
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b) Grace noemt dit een kerkdienst, ‘service’. Wat is eigenlijk een kerkdienst? Aan 
welke criteria moet die voldoen? Is er aanleiding om daar anders naar te gaan kijken 
dan wij gewend zijn te doen?  
c) De Bron heeft fantastische faciliteiten voor ontmoeting. Maken we daar genoeg 
gebruik van na vieringen en activiteiten? Zijn er mogelijkheden om het gebruik dat er 
al mogelijk is verder te stimuleren? Of is de behoefte aan ontmoeting in onze Hol-
landse cultuur een wezenlijk andere dan de Engelse? 
 
Grace op internet: www.freshworship.org 
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2. St. Paul’s Onslow Square 
 
Menig toerist in Londen zal de bekende St. Paul’s bezoeken, of Westminster Abbey. 
Wie muzikaal geïnteresseerd is, zal een ‘evensong’ bij willen wonen. In deze majes-
tueuze gebouwen komt de kathedrale muziek volledig tot zijn recht. Kerkelijk georiën-
teerde toeristen hebben voor de zondag een royale keus uit tal van gemeentes. Lon-
den is veelkleurig, niet alleen in raciaal maar ook in kerkelijk opzicht. Voor de evan-
gelicaal is HTB, ofwel Holy Trinity Brompton, een goede keuze. In deze gemeente 
onder leiding van Nicky Gumbel is onder meer de Alpha-cursus ontwikkeld die we-
reldwijd tallozen heeft bereikt en nog steeds bereikt. HTB heeft een grote uitstraling 
in (Greater) Londen, onder meer door een eigen theologische opleiding en een tien-
tal kerkplantingen in bijna verdwenen gemeentes.  

Wij bezoeken op 
zondag om 9.00 en 
11.00 uur de dien-
sten in St. Paul’s 
Onslow Square, een 
kerkplanting van 
HTB, hemelsbreed 
nog geen mijl van de 
stamgemeente ver-
wijderd. De kerk was 
zes jaar buiten ge-
bruik en is schitte-
rend opgeknapt. De 
bakstenen muren 
aan de binnenzijde 
zijn wit gepleisterd. 
Op de vloer ligt tapijt. 
Banken zijn vervan-
gen door stoelen. 

Deze inrichting is typisch voor HTB-kerken. Bij de ingang worden we hartelijk welkom 
geheten. Wie wil, kan terecht in de bescheiden boekwinkel. De ruimte doet prettig 
aan. De eerste dienst is een klassiek Anglicaanse ‘Holy Communion service’, al heeft 
de voorganger de traditionele gewaden in de consistorie laten hangen. Hij is gekleed 
in een net pak. Dat sluit naadloos aan bij hetgeen in deze wat rijkere buurt gewoon 
is. Een goed zingend koor met jonge stemmen ondersteunt samen met cello en pia-
no/orgel de gemeentezang. De preek is eenvoudig, het vertrouwen op God wordt op 
geen enkele wijze geproblematiseerd. Naast ons zijn er zo’n vijftig meest wat oudere 
kerkgangers. Koffiedrinken na de dienst is vanzelfsprekend. Contact maken verloopt 
soepel, dat merken we eigenlijk steeds deze reis. 
Na de dienst worden de stoelen weggehaald. Overal verspreid worden dunne kus-
sentjes neergelegd, tegen de muur nog één rij stoelen. Een groot scherm in het koor 
van de kerk wordt neergelaten. Zo tegen elven begint een beamerpresentatie met 
mededelingen te draaien. Wie wil kan – tegen betaling – eenvoudig brunchen, met 
gratis koffie en thee. Langzaam loopt de kerk vol met vooral jonge mensen, twinti-
gers, dertigers, maar ook wat ouderen, uiteindelijk zo’n 125 à 150 mensen. Her en 
der staan bordjes en kopjes van de brunch. We zien jonge kinderen op hun buik lig-
gen te tekenen. Omstreeks 11.30 uur begint de eigenlijke dienst. Een band met twee 
zangers – een man en een vrouw – verzorgt de muziek. Met drie liederen wordt ruim 
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een half uur gevuld, hoewel het door de wijze van zingen niet eens direct merkbaar is 
dat het maar drie nummers zijn. Hier en daar gaan handen omhoog. Aandacht. Con-
centratie. Een (eind?) twintiger in spijkerbroek en een wit overhemd heeft vervolgens 
de leiding, ook bij de Schriftlezing (Romeinen 5) en gebeden die volgen. De preek 
blijkt een DVD-opname te zijn uit een dienst eerder op de morgen in de moederkerk. 
Duur: zo’n 35 minuten. De voordracht is beslist niet spectaculair – de ‘beweging’ in 
deze dienst komt duidelijk van de muziek – maar de preek wordt verlevendigd door 
plaatjes. Tot de dienst behoort ook een moment van ontmoeting: ‘praat met iemand 
in je omgeving die je nog niet kent’. Deze ‘informal service’ draagt een geheel ander 
karakter dan wij gewend zijn, maar is zeker qua muziek zeer toegankelijk. 
Uiteraard roept ook deze dienst een aantal vragen op. Ik denk aan de volgende. 
a) HTB heeft gekozen voor een ‘mixed economy’: twee (of meer) geheel verschillen-
de diensten in één kerkgebouw. In andere plaatsen kiest men er zelfs voor een 
nieuwe (wijk)gemeente te starten in hetzelfde gebouw. De gedachte hierachter is dat 
de samenleving snel verandert en nieuwe vormen van eredienst vraagt. Het duurt te 
lang en zou voor alle partijen zelfs schadelijk zijn als oud en nieuw samen zouden 
moeten gaan. De vraag is of ook wij de tekenen van de tijd niet zo zouden moeten 
verstaan, dat we een nieuwe (wijk)gemeente starten, naast de oude, waarin structu-
reel een nieuwe en eigentijdse vorm gehanteerd zou worden? 
b) Zouden ook wij niet na moeten denken over de mogelijkheid van een (betaalde) 
brunch in de kerk, een eenvoudige boekwinkel met goede lectuur, enzovoort? Net als 
bij Grace in Ealing is de vraag of wij ons gebouw wel optimaal gebruiken. 
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3. Grace Church Hackney 
 
Eastenders is een bekende BBC-soap over het leven in een Londense volkswijk in 
het Oosten van de stad. Het Oosten is vanouds het armste deel van de stad, dicht bij 
de havens. Hackney ligt direct ten Oosten van de City, de binnenstad. Het is een wijk 
in verval, maar een nieuwe generatie kunstenaars en hoger opgeleiden zorgt ervoor 
dat de situatie langzaam verandert, verbetert ook. Op deze groep richt Grace Church 
Hackney zich in de eerste plaats. Het is een planting van een Anglicaanse gemeente 
die verder naar het Oosten ligt: de voorganger nam enkele tientallen leden mee uit 
de moedergemeente. Zij vormen de basis. 
Het vervallen kerkgebouw wordt ’s morgens gebruikt door de oude gemeente, ’s 
avonds door de nieuwe. Bij de ingang hangt een bord met namen van priesters. De 
oudste naam dateert van het begin van de 12e eeuw. Bij het binnenkomen wordt ie-
der hartelijk begroet, koffie of thee wordt aangeboden. De liturgie is min of meer tra-
ditioneel, met Heilig Avondmaal, dat hier iedere twee weken gevierd wordt. De liede-
ren zijn dat eveneens, al valt op dat ze een licht piëtistisch karakter hebben. Dat is 
niet toevallig. Bij het laatste lied waarschuwt de voorganger ervoor dat het makkelijk 
een tranentrekker kan worden. Hij weet wat hij doet.  
Langzaam stroomt de kerk vol. In vier jaar tijd is de gemeente gegroeid tot zo’n 150 
geregelde kerkgangers. Ook hier overwegend twintigers en dertigers. De preek valt 
in meer opzichten positief op. Er is duidelijk sprake van zorgvuldige exegese. Dat 
hadden we eerder deze zondag zo nog iet meegemaakt. De voorganger, gekleed in 
een gewone, alledaagse outfit, speelt in op de reacties van aanwezigen. Als hij een 
naam noemt, waarbij de wenkbrauwen van met name ons als Nederlanders fronsen, 
legt hij snel uit om wie het gaat. Zoiets gebeurt vaker. Toch blijft het een helder ver-
haal. Het gaat om Jezus Christus, geloof en vertrouwen in Hem.  
Na de dienst worden volop contacten gelegd. Wij worden aangesproken door een 
vrouw in de bank voor ons. Zij blijkt de predikantsvrouw te zijn. Als wij haar vragen 
wat er nog ontbreekt, noemt zij de sociale verworteling in de wijk. Als de gemeente 
nu zou verdwijnen, zou ze niet gemist worden. De gemeente heeft ook een eigen 
diaconaal project lopen onder prostituees, maar dat is onvoldoende. We komen deze 
insteek tijdens ons bezoek vaker tegen: de kerk heeft de mogelijkheid in haar aan-
wezigheid verschil te maken, zij kan de samenleving veranderen. Wij zijn daar in Ne-
derland een stuk sceptischer over. Deze constatering leidt bijna als vanzelf tot de 
vragen die deze kerkplanting oproept.  
a) Hoe zou het komen dat wij in Nederland sceptischer staan tegenover de diaconale 
mogelijkheden die de kerk heeft? De overheid heeft veel voor haar rekening geno-
men, maar is dat het enige? Geloven wij er niet meer in? Of hebben wij simpelweg 
de fondsen niet voor dit soort projecten? 
b) Als we naar onze eigen wijken kijken, wat zou er bij ons dan nodig zijn? Weten we 
dat eigenlijk wel? Zo nee, hoe zouden we het te weten kunnen komen? 
 
Grace Church op internet: www.gracechurchhackney.org.uk 
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4. Fresh expressions 
 
Op de zaterdag en zondag van onze studiereis maakten we in totaal zes kerkdien-
sten mee. Op maandag en dinsdag schakelden we moeiteloos over op voordrachten 
en ontmoetingen. We hebben om alle adressen tijdig te bereiken heel wat uren onder 
de grond doorgebracht. De enkele keer dat we met de bus moesten, ontdekten we 
direct waarom dat beslist niet aan te bevelen is: het kost gigantisch veel tijd.  

Op deze maandag-
morgen kregen we 
een introductie in 
‘fresh expressions’, 
een initiatief van Me-
thodisten en Anglica-
nen. Komend jaar zal 
ook de URC – United 
Reformed Church, een 
kerk die in diverse op-
zichten verwant is met 
de PKN – zich bij het 
project voegen. Op de 
website van het pro-
ject staat als uitleg van 
het begrip: ‘A fresh 
expression is a form of 
church for our chan-

ging culture, established primarily for the benefit of people who are not yet members 
of any church.’ Het gaat in ‘fresh expressions’ dus kortweg om nieuwe vormen van 
kerkzijn. Dat klinkt nog redelijk vaag en abstract. Bij kerk denken wij doorgaans aan 
het bestaande instituut, met een ambtelijke structuur – predikant, ouderling, diaken, 
ouderling-kerkrentmeester, samen de kerkenraad – een kerkgebouw, kerkdiensten, 
sacramenten, enzovoort. Bij ‘fresh expressions’ worden al deze door de traditie be-
paalde structuren vooralsnog los gelaten. Dat gebeurt bewust. Onderzoeken laten 
zien dat in plaats van de kerk tal van andere netwerken gekomen zijn, bijvoorbeeld 
op sportgebied. Deze netwerken bestaan zelden ‘voor het leven’, ze zijn qua binding 
vrij ‘licht’, enzovoort. Ze passen in de consumentencultuur. Nu zouden we kunnen 
stellen dat de kerk  dit alles juist niét wil zijn. Dat kan, maar het is dan wel zeker dat 
we een belangrijk deel van de mensen nooit zullen bereiken. Overigens kan de ‘tradi-
tionele’ kerk gewoon blijven bestaan naast de ‘fresh expressions’, zij heeft haar eigen 
bereik.  
Het is wel aardig om te horen, hoe de ‘fresh expressions’ Bijbels en theologisch wor-
den gefundeerd: de kerk is een ‘fresh expression’ van het 1e eeuwse Judaïsme (D.G. 
Dunn). Persoonlijk zou ik bij deze ene zin wel een kanttekening willen plaatsen. Als ik 
het goed begrijp zijn de ‘fresh expressions’ een reactie op de veranderende cultuur. 
In hoeverre kan dat gezegd worden van de kerk? Is er niet veeleer sprake van dat 
aan het klassieke Judaïsme een nieuwe inhoud wordt gegeven? Het wordt al iets 
scherper voor me, als er op gewezen wordt dat in de vroege kerk het optreden van 
plaats tot plaats kon verschillen, omdat de context verschilde. Het maakte nogal wat 
uit of de gemeente in Jeruzalem of in Antiochië gevestigd was. Dit neemt niet weg 
dat het me bij de tegenwoordige ‘fresh expressions’ opvalt dat de vorm wel anders is, 
maar de geloofsinhoud redelijk traditioneel.  
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Het is waarschijnlijk het beste enkele voorbeelden te geven. Er bestaan in Engeland 
zogenaamde kerkcafés: groepen mensen komen samen in een ‘pub’, lezen uit de 
Bijbel, bidden, delen hun zorgen, enzovoort. Wij zagen in de presentatie een filmpje 
van een politiedistrict waar christelijke gespreks- en gebedsgroepen zijn opgezet. Tot 
deze groepen behoren mensen die duidelijk gelovig zijn, maar niet bij een kerk aan-
gesloten. Voor hen is deze groep kerk. Zo is er meer te noemen. Uitgangspunt is 
steeds de context: wat is in deze specifieke context nodig en mogelijk. Dat vereist 
een luisterhouding. Vervolgens is de vraag, hoe in deze situatie gemeenschap te 
vormen. Gemeenschap gaat over in discipelschap om uiteindelijk kerk te worden. 
Enzovoort. De ontwikkelde creativiteit is indrukwekkend.   
a) Dé vraag die bij ‘fresh expressions’ opkomt is die naar de kenmerken van de kerk: 
wat is kerk, wat zijn criteria voor wat (nog) wel en wat niet kerk is?  
b) Vervolgens: hoe voegt een ‘fresh expression’ zich in het geheel van de kerk? In de 
Anglicaanse kerk is dat hiërarchisch opgelost: er loopt, eventueel via verschillende 
tussenpersonen, een lijn naar een parochiepriester. Hoe valt dat in ons vaak strope-
rige collegiale stelsel op een werkbare manier aan te pakken?  
c) Fresh expressions staat of valt met een min of meer omlijnd geloof en een vermo-
gen om daarover te spreken. Zijn wij wat dat betreft vaak niet verlegen geworden? 
Zou dat moeten veranderen? Hoe dan? 
d) In het verlengde van het voorgaande: hoe ‘bewaak’ je de inhoudelijke kant van de 
zaak? Juist bij laagdrempelige ‘fresh expressions’ is de kans immers groot dat het 
experiment opgaat in de samenleving en zijn eigen, christelijke identiteit verliest. 
 
Fresh expressions op internet: www.freshexpressions.org.uk 
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5. St. Paul’s Shadwell 
 
In de afgelopen decennia heeft zich in het Oosten van Londen een eigen tak van het 
OV-netwerk ontwikkeld: de DLR, ofwel de Docklands Light Railway. De DLR-treinen 
rijden voor een belangrijk deel op de voormalige spoorlijnen die in dit gebied de ha-
vens bedienden. Wie in Shadwell de DLR verlaat, wordt direct geconfronteerd met 
een rommelig beeld: oude en nieuwe huizen, hoge flats, bedrijven, braakliggende 
stukken grond, van alles door elkaar. Direct wordt duidelijk dat dit niet het meest wel-
varende gebied van de stad is. 
In deze wijk ligt St. Paul’s Shadwell, een kerkplanting van HTB (Holy Trinity Bromp-
ton, zie ook hoofdstuk 2). De planting is enkele jaren geleden begonnen met onge-
veer honderd leden van HTB. Tachtig van hen woonden al in deze wijk, maar kerkten 
in HTB. De resterende twintig woonden in het beter gesitueerde Westen van de stad, 
maar verhuisden omwille van deze kerkplanting naar Shadwell. Dat moet geen ge-
ringe opoffering zijn geweest. Een kerkplanting als deze, met een stevige basis, 
wordt ook wel een comfortabele kerkplanting genoemd. Wie met weinig of geen ba-
sis moet beginnen, heeft het heel wat ruiger. Inmiddels ligt het aantal leden op 250 à 
300.  
In de directe omgeving van St. Paul’s liggen ook andere Anglicaanse parochies. Bij 
de plannen zijn deze bezocht, zodat er niet onnodig concurrentie of jaloezie zou ont-
staan. Dat is ook niet nodig. De aanpak van St. Paul’s is wezenlijk anders dan die 
van traditionele parochies. 
De praktijk lijkt op die van andere HTB-plantingen. Het kerkgebouw van St. Paul’s 
was verschrikkelijk vervallen. Met vereende krachten wordt het langzaam opgeknapt. 
Het beeld van het interieur begint ons bekend voor te komen: tapijt op de grond, los-
se stoelen. In het koor staat een drumstel. De traditionele kerkdienst op zondagmor-
gen is gebleven. Bij de ‘overname’ waren er nog zo’n tien kerkgangers over. Inmid-
dels zijn dat er een stuk of dertig, deels ook jongeren. Om 11.00 en 18.00 uur zijn er 
‘informal services’, waarbij er een subtiel verschil bestaat tussen ’s morgens en ’s 
avonds: ’s avonds is er minder licht en is de muziek luider.  
In het gesprek met de eerstverantwoordelijke priester, Ric Thorpe, gaan we wat na-
der in op de theologie van deze gemeente. Die is evangelicaal, maar het is niet zo 
dat bij het minste of geringste direct naar voren komt dat een mens om behouden te 
worden moet kiezen voor Jezus. Het accent ligt veeleer op de komst van het Konink-
rijk, waarvan Hij Koning is. De kerk is geroepen de samenleving te veranderen. Dat 
begint met gemeenschapsvorming in en vanuit de kerk. De kerk moet aan mensen 
duidelijk maken dat God ook met hen bezig is, een plan heeft. In het kerkzijn speelt 
het gebed een belangrijke rol.  
De staf van de gemeente is uitgebreid: de gemeente heeft voor uiteenlopende taken 
10 à 12 mensen in dienst, zij het niet allen fulltime, en voor salarissen die duidelijk 
onder het Nederlandse niveau liggen. De inkomsten per jaar bedragen ongeveer 
500.000 Euro. Dat is een gigantisch bedrag, zelfs als we bedenken dat in deze ge-
meente vrijwel alle leden actieve leden zijn. Elk jaar wordt er op een of twee zonda-
gen expliciet aandacht besteed aan het geven.  
Ric Thorpe is zich ervan bewust dat hoe hard er ook gewerkt zal worden, uiteindelijk 
maar een klein deel van de bevolking kerkganger zal worden. Er valt op dat gebied 
nog heel wat te winnen, maar Thorpe wil nadenken over andere mogelijkheden men-
sen bij de kerk en de boodschap van de kerk te betrekken. Hij werkt dat uit vanuit 
een drieslag: UP (gebed, maar ook eredienst), IN (gemeenschap) en OUT (naar bui-
ten).  
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Een kerkelijke gemeente moet in haar totaalpakket van activi-
teiten recht doen aan deze drie punten. Eigenlijk geldt dit 
voor iedere activiteit op zich, al zijn er natuurlijk verschillen in 
accent. Veel klassieke kerkelijke activiteiten beperken zich tot 
de lijn UP-IN. In de jaren zeventig en tachtig werd men zich 
bewust van de noodzaak ook aan OUT te werken en zijn ac-
tiviteiten ontwikkeld volgens het presentiemodel: het is be-
langrijk dat de kerk present is (lijn: IN-OUT). De vraag naar 

de motivatie, de lijn met God zou dan als vanzelf komen. In de praktijk blijkt het resul-
taat van deze aanpak beperkt. Religieuze TV-programma’s zitten sterk op de lijn UP-
OUT: de lijn met de gemeenschap ontbreekt. De uitdaging is nu het terrein verder te 
verkennen, maar steeds alle drie de elementen in het oog te houden. Een voorbeeld. 
Je kunt een naaicursus starten, als daar in de buurt behoefte aan is. Je werkt daarbij 
direct aan de elementen IN en OUT. Maar ook is het zaak op de een of andere ma-
nier het UP een plaats te geven. Het is volgens Thorpe niet nodig dat ‘de kerk’ zoiets 
organiseert. Het is voldoende als er (eventueel via tussenpersonen) een lijn loopt 
naar de eindverantwoordelijke geestelijke. Ik proef hier de sfeer van de ‘fresh ex-
pressions’. 
Als ik het verhaal van St. Paul’s Shadwell op me in laat werken, komen de volgende 
vragen en kanttekeningen boven.  
a) Sterker dan bij andere ontmoetingen worden we geconfronteerd met de hiërarchi-
sche structuur van de Anglicaanse kerk. Thorpe maakt duidelijk dat de moderne 
mens zich weinig laat gezeggen, ook niet in en van de kerk. Nu overlegt ook hij veel, 
maar als het erop aan komt, is duidelijk wie het laatste woord heeft. Wat betekent dat 
voor de inzet van ‘gewone’ gemeenteleden? Hoeveel ruimte en initiatief wordt aan 
hen gelaten? Of hebben we het hier over een model dat wezenlijk anders is dan het 
onze? Het valt op dat er een grote professionele staf is, van 10 à 12 personen. 
b) De inkomsten van St. Paul’s Shadwell uit kerkelijke bijdragen zijn naar onze maat-
staven enorm. Dat is ook nodig, gelet op de omvang van de staf. Ik heb geen idee, 
hoe hoog de belastingen in Engeland zijn, wat de overheid precies aan sociaal werk 
verzorgt en subsidieert, enzovoort. Toch geven deze inkomsten te denken over ons 
geefgedrag.     
c) Net als bij andere projecten, blijkt gebed een belangrijk element te zijn in deze 
gemeente. Bij een ander project noteerde ik al eens iets over verlegenheid in onze 
geloofsovertuiging. Dat geldt misschien nog wel sterker voor het gebed. Kunnen, wil-
len, moeten we daar iets aan doen?   
 
St. Paul’s op internet: www.stpaulsshadwell.org 

UP 
 

 
IN 
 

OUT 
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6. Departure 
 
Het café, annex tweedehandsboekwinkel, annex cursuscentrum Departure ligt in het 
Oosten van de stad. Het ligt niet ver van St. Paul’s Shadwell, één station met de DLR 
verder. De leider van dit project, de Nederlander Henk Bouma, woont al jaren in Lon-
den. Hij typeert het project als rechts-evangelicaal: geloof in Jezus Christus is nood-
zakelijk om behouden te worden. Zo duidelijk hebben we dat voorgaande dagen niet 
gehoord. Het staat daarmee qua uitgangspunt wat verder van me af. Betekent dat 
ook dat er minder te leren valt? Dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Op de een 
of andere manier was dit project ook erg ‘menselijk’.  
Het gaat bij Departure primair om zending onder moslims. Daarnaast komt men in 
aanraking met autochtone Oost-Londeners. Het trefwoord dat bij de benadering van 
Departure past, is trouw, trouw aan mensen in hun eigen omgeving. In de loop der 
jaren heeft Henk Bouma mede door het cursuswerk tal van contacten opgebouwd. 
Het aantal mensen dat tot geloof komt, is beperkt. Toch wil hij de contacten blijven 
onderhouden. Typerend voor Departure is ook dat men degenen die tot geloof ko-
men niet weg wil halen uit hun eigen cultuur en omgeving. De kerk is toch al gauw 
een eilandje van middenklassers. Er moet voor gewaakt worden dat dat zich zou 
versterken. Voor veel moslims zijn geloof en cultuur nauw met elkaar verweven. De 
culturele elementen wil Departure zoveel mogelijk respecteren. Zo is het eten in het 
café halal. Er bestaat een genuanceerde visie op de wijze waarop iemand van islami-
tische achtergrond christen kan zijn. Naar een traditionele kerkdienst gaan betekent 
in de praktijk in feite dat iemand zich losmaakt van zijn cultuur. Dat is nu net niet de 
bedoeling. Daarnaast bestaan er ook andere manieren om het christelijk geloof te 
belijden, zonder ontrouw te worden aan de oorspronkelijke cultuur. 
De grote vraag die dit project aan me stelt is toch die van het uitgangspunt. Wat is de 
kern van het geloof in Jezus Christus? Individueel behoud? Daarnaast noteer ik dat 
het risico altijd erg groot is dat in een project als dit een verborgen agenda aanwezig 
is. Het werk richt zich sterk op mensen in de wijk, op solidariteit met hun situatie. 
Maar eigenlijk, als het erop aan komt, gaat het om bekering. 
 
Meer: www.depart.in (Departure); www.lcm.org.uk (overkoepelend) 
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7. Terugblik 
 
In het voorgaande heb ik vrij onbevangen een aantal observaties opgeschreven, vra-
gen en kanttekeningen genoteerd. De suggestie kan daardoor ontstaan dat ideeën 
vanuit Londen zo een-op-een kunnen worden overgezet op onze Nederlandse situa-
tie. Dat is niet het geval. Kopiëren is uitgesloten. Wel kunnen de Engelse voorbeel-
den ons aan het denken zetten en inspireren. Het huiswerk dat daarbij op ons bordje 
ligt, is om eerst naar onze eigen situatie te kijken. In welke context leven wij? Wat is 
er nodig in de omgeving waarin wij leven? Hoe kunnen wij daar op een gepaste ma-
nier op aansluiten? En niet te vergeten: welke mogelijkheden hebben we daarvoor in 
huis, zowel financieel als qua menskracht?  
Het voorgaande is misschien op zich al een stap te ver. De inhoudelijke vragen mo-
gen zeker ook niet vergeten worden. Sommige stelde ik al bij de stukjes. Wat gelo-
ven wij eigenlijk? Wat willen we delen, doorgeven, overdragen? Hebben we het ver-
mogen om daarover te praten? Zo nee, hoe zouden we dat kunnen ontwikkelen? 
 
U merkt, vragen te over. Teveel misschien zelfs. Laten we maar gewoon ergens be-
ginnen. We moeten er maar op vertrouwen dat God het ergens uit doet komen. On-
willekeurig moet ik daarbij denken aan enkele verzen uit de Filippenzenbrief die we 
op dit moment met elkaar lezen: ‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, tel-
kens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste 
dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag 
van Jezus Christus.’ (1: 3-6). 
 
Klaas-Willem de Jong 
 
Alphen aan den Rijn, Advent 2008  
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BIJLAGE: een moderne gelijkenis 
 
Aan een gevaarlijke kust, waar vaak schipbreuk plaats vond, bestond eens een red-
dingsbrigade. Het station bestond uit niet meer dan een  eenvoudige hut en een en-
kele reddingssloep, maar de leden van de brigade werkten toegewijd. Ze tuurden 
voortdurend de zee af of hun hulp ergens geboden was. De brigade wist zo heel wat 
levens te redden. Ze kreeg gaandeweg meer en meer bekendheid. Mensen die ge-
red waren, maar ook anderen, wilden bij de brigade horen, gaven tijd en geld. De 
reddingsbrigade groeide. 
Sommige leden waren ongelukkig met het feit dat de behuizing van de brigade er zo 
armoedig uitzag. Ze vonden dat dit geen plaats was om drenkelingen op te vangen. 
Ze ontwierpen een nieuw gebouw, dat niet alleen groter maar vooral ook mooier was 
dan het oude gebouwtje. Ze richtten hun nieuwe opvang smaakvol in. Het nieuwe 
reddingsstation werd op deze wijze een populaire ontmoetingsplaats. Het kreeg trek-
ken van een verenigingsgebouw. De mensen die er kwamen waren niet meer zo ge-
interesseerd in het oorspronkelijke doel, het redden van mensen op zee. Het ge-
beurde nog wel, maar daarvoor huurden ze anderen in. De reddingsboot had nog wel 
een plek in het gebouw, maar dat was meer symbolisch. 
 
Op een dag gebeurde het dat er een storm met orkaankracht woedde. De zee ging 
heftig tekeer. De ingehuurde reddingsbrigade bracht een groot aantal drenkelingen 
aan land. Ze waren vies, ziek, spraken onbekende talen, sommigen hadden een tot 
dan toe onbekende huidskleur. Paniek in het verenigingsgebouw, wat nu te doen? 
Deze mensen konden toch niet zo naar binnen? Snel werd een mobiele doucheruim-
te neergezet, zodat ze zich konden wassen voor ze binnen kwamen.  
Op de volgende vergadering van de reddingsvereniging ontstond verschil van me-
ning. Het ene deel van de leden wilde liever stoppen met het reddingswerk. Het werk 
werd te zwaar en verstoorde de verenigingsactiviteiten al te zeer. Anderen vonden 
dat het reddingswerk juist de bestaansgrond van de vereniging was. Zij wilden een 
reddingsstation blijven en zich actief voor dat doel inzetten. Helaas moesten zij bij de 
stemming het onderspit delven. Ze kregen te horen dat ze natuurlijk vrij waren elders 
zelf een nieuw station te bouwen om schipbreukelingen te redden en op te vangen. 
Zo gebeurde het.  
Na verloop van jaren herhaalde de geschiedenis zich. Het nieuwe station veranderde 
geleidelijk aan ook in een gezelligheidsvereniging. Als je vandaag de dag langs de 
kust loopt, dan zul je een reeks van exclusieve gezelligheidsverenigingen aantreffen. 
Nog altijd lijden er schepen schipbreuk aan deze kust, maar een groot deel van de 
bemanning verdrinkt. 
 
Mark Bagnall – TDO Methodist Church – Northern Region – 2005    
 


