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Naar aanleiding van de bijeenkomst dinsdag 7 oktober in Vrijenburglaan 61. 
Een ontmoetingsavond met andere christenen in de wijk en in Barendrecht 
 
Evaluatie van 7 Oktober 2014 
Met veel plezier kijken we terug op de avond in Hart van Vrijenburg waarin we in een breder verband 
de toekomst van de kerk hebben kunnen bespreken. Theo Visser heeft ons  in zijn praatje vooral  
meegenomen en  gekeken naar ‘de kerk van de toekomst’.  Daarbij zijn met name modellen en 
vormen van kerk-zijn in het verleden besproken en met elkaar gecombineerd. 
Daardoor komen we bij een soort van kerkmodel 3.0  waarbij de verkondiging van het evangelie 
centraal staat, maar dat in combinatie met contacten uit je persoonlijke netwerk.  Kerk-zijn in een 
“community-vorm” waarbij gelijkgestemden (bijvoorbeeld kunstenaars), maar ook etnische gelijken 
(bijvoorbeeld een groep mensen van Chinese afkomst, en een groep mensen van Iraanse afkomst) 
aan  elkaar verbonden zijn en zo “kerk-zijn” als sloep van LEEF!. 
LEEF! komt elke zondagmorgen  samen van 11.30 tot 13.30 in de Nassauhaven 433. (www.leef.cc) 
Op zondag komen alle communities van LEEF! bijeen om elkaar te ontmoeten.  LEEF! wil op die 
manier de mensen niet alleen aan elkaar, maar ook aan God verbinden. 
 
Het interactieve gedeelte na de pauze was  bedoeld om samen en met elkaar te kijken naar gaven, 
interesses, opleiding en  mogelijkheden. Dat was het uitgangspunt.  
Vervolgens kijken we als EDC/LEEF! daarna naar wat haalbaar is. We willen het graag gezellig 
houden, in alle rust de mogelijkheden afwegen,  van het LEVEN genieten en vanuit die houding bezig 
zijn. 
 
Concrete ideeën en mogelijkheden die geopperd werden zijn: 

·      Het idee van een draagbare tabernakel als ‘kerkzijn’ wordt aangedragen.  Bijvoorbeeld i.p.v. in 

plaats van een middagdienst de wijk in en een dienst/ meeting houden en daarvoor de 

buurtbewoners uitnodigen; 

.      Sluit ook aan op het punt: iedere gemeente zijn eigen ochtenddienst, ’s middags of ‘s avonds een 

dienst in de wijken organiseren. Of bijv. vanuit Vrijenburg; 

·      Het is belangrijk dat we duidelijk zichtbaar, vanuit één vaste plek opereren en zichtbaar zijn. 

Hierdoor wordt het ook meer een punt/ plek van herkenning; 

·      Behoeften van de wijk onderzoeken (evt. via scholen, politie of gemeente). Hierbij moet wel 

rekening gehouden worden dat het veelal om vertrouwelijke informatie gaat, welke mogelijk 

geheim moeten blijven. Je zou het dan ook omgekeerd kunnen benaderen. Dat we vanuit b.v. 

EDC onze initiatieven aanmelden en bekend maken bij de scholen, wijkagent en/of gemeente; 

·      In 2015 worden er vanuit de gemeentes wijkteams opgericht. Misschien goed om daar eens mee 

om te tafel te gaan. Door elkaar goed te kennen en bekend te raken kunnen we makkelijker 

ingeschakeld worden waar nodig. Inspelen op de behoeften; 

·      Nadruk op persoonlijke contacten met mensen leggen. Als je elkaar leert kennen kun je 

vertrouwen winnen en opbouwen; 

·      Continuïteit aanbrengen in de activiteiten. Terugkerende activiteiten zorgen voor herkenning. 

Aandachtspunt hierbij dat je er wel de mankracht voor moet hebben; 



·      Aanwezig zijn als christen op ‘seculiere’ plaatsen (bijv. een sportclub op zondag i.p.v. zaterdag).      
       Ook in zijn algemeenheid gezien worden als christen.  Hoe stel je je op als christen? 
·      Genoemd worden ook een aantal kleine projecten organiseren op regelmatige basis als EDC/     
       LEEF! Waar liggen onze gaven en talenten of juist onze passie of missie?  Te denken valt aan  
       huiswerkbegeleiding, kleine volkstuintjes, een kindermoestuin, vogels kijken o.l.v. een      
       vogelkenner, een wandelgroep; 
.      Als idee wordt aangedragen om 1 keer per maand een activiteit per doelgroep te organiseren  
       (m/v of kinderen) te denken aan bijv. een wandeling, kampvuur of een Ikea ontbijt; 
.      Belangrijk om de plekken te kennen en aanwezig te zijn waar mensen hulp nodig hebben. Zo kan    

je bijvoorbeeld via social media makkelijk in contact komen met mensen die hulp nodig hebben.  
Genoemd wordt de facebook pagina: gratis-prakkie Barendrecht of gratis-prakkie Ridderkerk, 
waar mensen een portie eten wat over is aanbieden i.p.v. weggooien.  

.      Kook/eet groep (n.a.v. Prakkie.nl) opzetten. 
 
Ideeën genoeg en ze zijn allemaal door de zaal aangedragen. 
 
Hoe verder? 
 
Tweemaal per maand samen blijven komen 
Voor de Alpha cursus, gestart op 8 september en duurt tot 24 november,  is het van belang dat we 
een opvolging aanbieden die op een natuurlijke manier aansluit bij de Alpha-cursus (warmte, 
onderling contact, open gesprek, Bijbel open, gebed). 
In januari 2015 willen we eens per twee weken weer verder gaan met de EDC avonden. 
Data: 12 en 26 januari.  Elke 2e en 4e maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur. 
Deze avonden kenmerken zich door een warme en open sfeer, met de Bijbel open en veel aandacht 
voor elkaar en voor de werking van de Geest, onder andere door lofprijzing.  
We willen nieuwe deelnemers wijzen op de zondagse samenkomsten van LEEF! Rotterdam, omdat 
dit nu met name laagdrempelige diensten/ontmoetingen zijn waar mensen zich snel thuis zullen 
voelen. EDC en LEEF! gaan in de toekomst intensiever samenwerken en dit is een logische 
vervolgstap. 
 
Kookgroep opzetten 
Tijdens de avond op 7 Oktober is de facebookpagina gratis-prakkie Barendrecht aan de orde 
gekomen. Mensen die eten over hebben zetten dit op Facebook en mensen die geen eten hebben 
die avond kunnen zich daarop melden en dan wordt het eten bezorgt. Hier schijnt behoorlijk gebruik 
van gemaakt te worden. Dit voorziet blijkbaar in een behoefte en de vraag is of we daarop aan 
kunnen haken en de mensen die er gebruik van maken wellicht kunnen wijzen op een gezamenlijke 
maaltijd ergens in Barendrecht. Bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd elke 1e maandag van de 
maand op een vaste plek. 
In het voorjaar 2015 wil EDC/LEEF! dit  oppakken. Op een bepaalde locatie koken en een vaste groep 
mensen mee te laten eten, zodat er altijd een minimale groep mensen aanwezig is en deelnemers 
zich niet alleen en opgelaten voelen. 
 
Samen met u en jou wil EDC/LEEF! zich inzetten voor de bloei van ons prachtige, veelkleurige en 
unieke dorp BARENDRECHT/CARNISSELANDE/PORTLAND 
 
Reacties, meedenken, meedoen zijn van harte welkom bij Jacomien Glasbergen, 
tel. 0180-618127 of 06-24285538, e-mail: j.glasbergen@everydaychurch.nu 
www.facebook.com/everydaychurch1  
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