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Remonstranten zien
ledental stabiliseren
•

Reclamespotjes zorgen voor
aanwas van leden en vrienden

Utrecht | De remonstranten hebben
met hun reclamespotjes met als thema ‘Mijn God…’ ervoor gezorgd dat
het ledental van het kerkgenootschap gestabiliseerd is. Dat zegt Joost
Röselaers, remonstrants predikant
en sinds januari algemeen secretaris.
Decennialang liep het ledental alleen
maar terug, zeg hij. ,,Die trend hebben we nu weten te keren.”
Gisteren maakten de remonstranten de ledengroei bekend. Sinds eind
2014 zijn er zeshonderd mensen bijgekomen. ,,Vrijwel iedere nieuwkomer is vriend”, zegt Röselaers. De
drempel is lager om vriend te worden
dan lid. Voor een lidmaatschap dient
iemand zijn eigen belijdenis te schrijven. ,,Wij maken zelf dat onderscheid overigens steeds minder.
Vrienden kunnen bijvoorbeeld ook
gewoon voorzitter van een plaatselijke kerkenraad worden.”
De ‘Mijn God…’-reclames – in
print en op de radio – laten een bood-

schap horen dat de remonstranten
een kerk zijn die homo’s en lesbiennes accepteert en trouwt en dat op
zondag sporten en op woensdagavond verdieping zoeken prima samengaan. ,,Wat we terughoren is dat
het bij gemeenten gezorgd heeft voor
meer zelfbewustzijn. Een positieve
impuls.” Zo kwamen er regelmatig
onverwacht nieuwe mensen in de gemeenten een kijkje nemen. Het aantal leden en vrienden schommelt nu,
inclusief de ledenaanwas – rond de
vijfduizend. Toen de campagne destijds gelanceerd werd, hoopte men te
groeien met 20 procent (op het totaal
van vijfduizend). ,,We zijn er nog

Voor een
lidmaatschap dient
iemand zijn eigen
belijdenis te
schrijven

niet, maar we zijn we op koers. We
gaan de komende jaren door met
campagne voeren.”
Na de printcampagne en de radiospots op de NPO loopt er nu een campagne die is gericht op de kritische en
zakelijke luisteraars. Op BNR
Nieuwsradio horen zakenmannen en
-vrouwen de prikkelende spotjes. Het
is voor het eerst dat een zender als
BNR Nieuwsradio commercials uitzendt van een geloofsgemeenschap.
,,De stap om radiocommercials uit te
zenden op BNR is een logische. Wij
zijn een vrijzinnig-protestantse beweging en wij zijn voor een vrij en
verdraagzaam christendom. We zijn
voor mensen die net iets verder willen kijken dan hun neus lang is, die
nieuwsgierig zijn en die niet meteen
hun mening hebben klaar staan en
deze uiten. Maar die eerst die pas op
de plaats maken en nadenken, vervolgens wikken en wegen.”
De campagne op BNR zal twee
maanden lopen. Daarnaast is de campagne ook te horen op Radio 1 en Radio 4. Met een reclamebureau zijn de
Remonstranten in overleg over een
vervolg na de ‘Mijn God-campagne’.

Paus Franciscus

Kwaliteit van liturgische
muziek kan beter
Vaticaanstad | Volgens paus Franciscus is er nogal eens sprake van middelmatigheid en oppervlakkigheid in
liturgische muziek en gezang. De
kwaliteit ervan zou verbeterd moeten worden. Dat stelde hij volgens Radio Vaticana in een gesprek met rond
de vierhonderd deelnemers aan een
congres over gewijde muziek.
Vijftig jaar geleden had het Tweede Vaticaanse Concilie goed gezien

dat het lastig is te participeren in de
liturgie wanneer je die niet verstaat.
Wanneer iedereen mee kan doen,
komt in het vieren de vreugde beter
tot haar recht. Eenheid van harten
wordt eerder bereikt in eenheid van
stemmen, aldus de paus. Het is daarom belangrijk dat het Woord Gods
zó in gezang, klank en harmonie vertaald wordt, dat het de harten van de
mensen laat vibreren.

Theologenfamilie

Richard Reinhold Niebuhr
overleden
Cambridge | De Amerikaanse protestantse theoloog Richard Reinhold
Niebuhr (90) is vorige week overleden. Dat maakte de Harvard Divinity
School bekend, waar Niebuhr doceerde. Niebuhr schreef onder meer een
uitvoerige studie over de Duitse theoloog Schleiermacher. In 2006 werd
een leerstoel aan de Harvard Divinity
School naar hem genoemd.

Niebuhrs vader Helmut Richard Niebuhr (1894-1962) was hoogleraar
ethiek aan de Yale Divinity School.
Zijn oom Karl Paul Reinhold Niebuhr
(1892-1971) was hoogleraar aan het
Union Theological Seminary. De familie kende nog meer theologen. De
Niebuhrs stamden af van de Duitse
predikant Gustav Niebuhr (18631913), die in 1881 naar de VS kwam.

Bushaltepastoraat in het koude noorden
Kerk en christendom hebben een grote
geschiedenis in Engeland. Tegenwoordig
heeft de kerk het er moeilijk en jongeren
bij de kerk betrekken is pionieren
geblazen.
Standplaats
Henry Schutte

N

oordoost-Engeland is een
prachtig gebied. De kust is
adembenemend, landinwaarts hebben we de rondgetopte
heuvels van Northumberland National Park en de meanderende rivieren van de Schotse borders. Het is
een plek om naast het werk ook
intens van te genieten. Het is gaaf
om te zien dat wij hier een schakeltje in een lange lijn van evangelieverkondigers mogen zijn. Al in de
zevende eeuw werden vanuit Iona
in Schotland zendelingen naar
Northumberland gezonden. Het
spits werd afgebeten door Corman,
maar hij nam het eerste paard terug
naar Iona, omdat de Northumbrians
barbaars en obstinaat waren. Zijn
collega Aidan vroeg toen of hij zijn
taak mocht overnemen en dat bleek
een gouden greep. Op Holy Island
Lindisfarne verrees een klooster van
grote betekenis, in de wijde omgeving kwamen mensen tot geloof en
zijn leerlingen preekten het evangelie tot in Nederland toe.

Vreemde figuren
Maar de kerk heeft het hier tegenwoordig moeilijk. Je vindt in elk
dorp koude, lege kerkjes die in
Nederland al lang gesloten waren.
Maar hier heeft de Church of England een andere plaats in de gemeenschap. Elke inwoner heeft
namelijk bij wet het recht op ‘communion’, oftewel: avondmaal vieren. De kerkjes moeten dus open
blijven, ook al zitten er op zondag
nog maar drie zeventig-plussers...

Jongeren ontmoet je hier niet in de
kerk. Daarom zijn Nora en ik dan
ook te vinden bij de een bushalte in
Scremerston, een kleine gemeenschap. Vanouds was het een ‘mining
community’ – een mijnwerkersgemeenschap – tegenwoordig is het
meer een agrarische gemeenschap.
Het dorp heeft een lagere school,
een rugbyclub en een kerk. Elke
week organiseert de kerk er een
‘After School Club’ voor de kinderen
van de lagere school (Messy Monday). Voor de jongeren die naar de
Middle School (negen tot dertien
jaar oud) of Academy (dertien tot
achttien jaar oud) gaan, is er niet
veel te beleven in het dorp. Er wordt
weinig voor ze georganiseerd, er is
geen ruimte waar ze kunnen samenkomen en de enige speeltuin in het
dorp is eigendom van de lagere
school.
Naar Paulus
Deze omgeving vraagt om (ambulant) pionierend jongerenwerk. De
meeste jongeren gaan met de bus
naar school in Tweedmouth en
Berwick, en dus staan Nora en ik
elke vrijdagmiddag bij de bushalte
de jongeren op te wachten als ze uit
school komen. We luisteren naar
hun verhalen, zij genieten van onze
warme chocomelk en we bouwen
een relatie met ze op. In het begin
keken ze ons wel heel argwanend
aan. Vreemde figuren bij de bushalte! Gelukkig hadden enkele moeders van kinderen die op de ‘after
school club’ zitten de eerste keer
aangeboden om een oogje in het
zeil te houden. Want praten met
vreemden, en nog erger, chocolademelk van hen aannemen, is in dit
land ‘not done’. Inmiddels weten de

De staat van het klooster dat Aidan van Lindisfarne stichtte op Holy Island, mag symbool staan voor de staat
van de kerk in deze regio. Alles moet opnieuw opgebouwd worden. Foto: Shutterstock

Een stevig
fundament voor een
relatie met jongeren
bouw je op
chocolademelk,
slagroom en
marshmallows
jongeren dat we er er elke vrijdagmiddag staan. De chocolademelk
vindt gretig aftrek. Een stevig fundament voor een relatie met jongeren
bouw je met chocolademelk, slag-

room en marshmallows.
Zoals gezegd, wordt er voor deze
jongeren niets georganiseerd in dit
dorp. Een van mijn pionieersopdrachten is om op zoek te gaan naar
nieuwe wegen om met jongeren het
geloof te delen. Natuurlijk hebben
we al wel een aantal ideeën, maar
het is belangrijk dat de ideeën bij de
jongeren zelf vandaan komen. Zo
hebben ze al aangegeven dat ze
graag een jeugdclub willen beginnen. Nu is het aan ons omdat verder
uit te werken. De uitdaging wordt
vooral om een locatie te vinden.
Naast de bushalte staat ‘onze’ kerk.
Dat zou een mooie plek zijn, ware
het niet dat deze kerk geen stromend water, toilet of verwarming
heeft, en hij staat van voor tot achter vol met oude, stoffige kerkbanken, her en der voorzien van kunstig geborduurde kussentjes.

Voorlopig staan we daarom nog
maar even bij de bushalte. Om
Paulus maar eens vrijelijk te citeren:
niets kan ons scheiden van de liefde
van Christus, geen kou, geen
sneeuw of regen. Alhoewel, toen we
een paar weken geleden inderdaad
overvallen werden door een enorme
sneewbui, kon dit van de jongeren
niet gezegd worden: die wisten niet
hoe snel ze hun warme chocolademelk moesten meegrissen om naar
hun warme huizen te vluchten. Ach
ja… Paulus was dan ook aan het
pionieren in het warme MiddenOosten en niet in het koude, natte
Noord-Engeland bij een bushalte...
Henry Schutte werkt samen met
zijn vrouw Nora als Pioneer Youth
Worker voor drie kerkelijke gemeenten in het noordoosten van
Engeland

