
Wat bezielt je om ambtsdrager te zijn?

“De aanleiding om diaken te worden was 
een heel praktische. In 2011 ben ik met 

mijn man in Assen komen wonen. In de 
kerk die we uitzochten, was men op 

zoek naar ambtsdragers. Binnen een 
paar maanden al kwam de vraag of 
ik diaken wilde worden. In mijn 
familie is het heel normaal om 
kerkenwerk te doen, het voelde 
alsof de lijn zich doorzet. De 
diaconie spreekt me aan omdat 
het heel praktisch is. Het is 

handjes uit de mouwen. Daar houd 
ik van. Het heeft me ook geholpen 

om mensen te leren kennen in de stad 
waar ik nog onbekend was.”
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Favoriete bijbeltekst:

Mijn plan met jullie staat 

vast - spreekt de HEER. Ik 

heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk: ik zal je een 

hoopvolle toekomst geven.

(Jeremia 29 vers 11)

“Deze tekst gaat al mijn hele leven 

met me mee en geeft me steeds 

houvast, ook op momenten dat het 

minder makkelijk is. Het feit dat God 

alles in Zijn hand heeft, dat is voor 

mij de boodschap.”

‘Van U is de toekomst’ is de titel 

van de visienota 2020 waarin 

‘leven van genade’ centraal staat. 

Wij hoeven de kerk niet te redden, 

stelt de visienota; God zelf draagt 

zorg voor zijn zending. Durven we 

ons als christenen steeds weer te 

laten roepen, en God te volgen 

op Zijn weg door de wereld? 

woord&weg vraagt het jonge 

ambtsdragers.

‘leven van genade’ centraal staat. 
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“Geloven gaat 

niet vanzelf, ik 

moet er nu wat 

meer voor doen”

“Corona heeft me 
geleerd dat ik het geloof 

altijd bij me heb”
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Wat betekenen geloof en kerk voor jou? 
“Toen we nog gewoon iedere zondag naar 

de kerk konden, waren kerk en geloof voor mij 
één. Dat is aan het veranderen. Ik heb minder 
gevoel bij online kerkdiensten, kerk is voor 
mij elkaar ontmoeten en God groot maken 
in woord en lied. Ik heb ontdekt wat ik echt 
belangrijk vind: tijd en ruimte maken om me 
te voeden aan de Bron. Ik luister podcasts van 
andere wijkgemeenten, ik lees de Bijbel of een 
goed boek, luister naar christelijke radio, of 
naar muziek. Geloven gaat niet vanzelf, ik moet 
er nu wat meer voor doen. Corona heeft me 
geleerd dat ik het geloof altijd bij me heb, daar 
heb ik de kerk niet voor nodig. Mijn geloof is 
er alleen maar door gesterkt. Het is de Bron 
waaruit ik leef, ik kan elke dag met ver-
trouwen tegemoet treden.” 

De aanwezigheid van 
mensen onder de 40 jaar 
wordt gezien als de sleutel 
tot toekomstbestendigheid. 
Hoe zit dat in jouw 
gemeente?

“Hoewel we kerk zijn in 
een nieuwbouwwijk waar veel 
jonge mensen wonen, hebben we 
maar weinig jonge mensen in de kerk. 
Vóór corona hadden we bruisend jeugdwerk, 
met tientallen jongeren in het clubwerk. In de 
zondagse diensten zag je die helaas niet terug.”

Spreken jullie in de kerkenraad over de 
toekomst van de gemeente? 

“Zeker, we denken druk na over hoe we 
kerk kunnen zijn voor de middengeneratie. En 
ook op een gemeenteavond kwam het aan bod. 
Door corona hebben we er al een tijdje geen 
vervolg aan kunnen geven maar in de komende 
periode willen we hier weer mee aan de slag. 

De komende 
jaren gaan we ons 
focussen op wat voor 
kerk we in 2030 willen zijn. 
Ik vind het leuk om daarover mee 
te denken, maar ook spannend en lastig. Wij 
kunnen wel iets bedenken, maar geldt dat voor 
de ander dan ook zo?”

Ben jij het type dat de kerk 
wil redden of laat je je mee-

nemen in de beweging van 
Gods geest? 

“Ik geloof niet dat wij 
mensen de kerk kunnen 
redden. Dat staat ook in 
Psalm 127: als de Heer het 
huis niet bouwt, vergeefs 

zwoegen de bouwers. Bid 
en werk, samen komen we 

verder. Zonder God lukt het 
niet, maar we moeten er wel de 

schouders onder zetten.”

Het is 2051 en jij bent 63 jaar. Wat hoop 
je op zondag in de kerk aan te treffen?

“Ik hoop op een bruisende kerkgemeen-
schap met alle generaties en vooral veel jonge 
mensen. Ik ben zelf erg nieuwsgierig hoe 
bijvoorbeeld een evangelische gemeente of de 
christelijke gereformeerde kerk dit voor elkaar 
krijgt. Die laatste kerk heeft in onze wijk veel 
jonge mensen. Wat is hun geheim? We hebben 
de oren en ogen open naar buiten.” 

“Ik geloof niet 

dat wij mensen 

de kerk kunnen 

redden”

Kerkdienst in De Ontmoeting, 
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