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HONDERD KEER EFFECTIEVER
Traditionele kerken versus pioniersplekken
De zendingsgemeenten van de Christelijk Gereformeerde Kerken
(CGK) zijn honderd keer effectiever in het bereiken van nietchristenen dan hun traditionele geloofsgemeenschappen. Dat
onderstreept opnieuw het belang van kerkplanting.
Het onderzoek kwam recent uit. In een traditionele kerk komt
gemiddeld één buitenkerkelijke op 1000 kerkgangers tot geloof. In
een nieuwe gemeente is dat één op de 10 kerkgangers. Dat zou iets
kunnen zeggen over de slagkracht van de traditionele CGK; maar het
is ook een sterk argument voor kerkplanting.
Afgelopen paaszondag zagen we daar een mooie illustratie van in
LEEF!, de pioniersplek waar we als gezin bij betrokken zijn en waar
BLEND ook bij is aangesloten. Er werden drie nieuwe gelovigen
gedoopt: een Iraanse vrouw met een islamitische achtergrond, een
Indiase man van Hindoestaanse komaf en een Nederlander die tot
een jaar geleden atheïst was.
Binnenkort mag ik het vak gemeentestichting geven (zes uur) op het
Evangelisch College. Dan begin ik met het waarom van kerkplanting
en dit zal één van mijn argumenten zijn. Het is de meest effectieve
manier om de Grote Opdracht vorm te geven: discipelen maken uit
alle volken (Mat.28).
Mooi dat we dit niet alleen uit de boeken leren, maar van dichtbij
meemaken. In een eerdere doopdienst werd ook iemand met een
seculiere achtergrond gedoopt; ze woont nu boven de zaak en het is
prachtig om het geloof samen met haar te verkennen. Kerkplanting
is niet gemakkelijk, maar hierdoor meer dan de moeite waard!
Jocelyn werkt sinds de opening in BLEND. Ze leefde vier jaar op straat,
maar is door God uit de goot gehaald. Daar vertelt ze graag over aan
klanten uit de daklozenopvang of mensen die via de voedselbank bij
ons komen. Bekijk het filmpje op https://openrotterdam.nl/jocelynwas-verslaafd-en-dakloos-werd-kapper-en-verzorgt-nu-lotgenoten/

Twee zonen
Een gesprek in BLEND
“Hé Hans, vertel nog eens dat
verhaal van die twee zonen.” Op
de bank zit een vaste klant met
wie ik eerder praatte over
Rembrandts schilderij dat in de
zaak hangt. Nu is zijn vriendin
erbij. “Zij kent het niet.”
Wat een kans om ongedwongen
te vertellen over de vader die zijn
beide jongens verwelkomt.
“In wie herken jij je het meest?”,
is mijn voor de hand liggende
vervolgvraag. En dan komt er een
eerlijk verhaal over een
zoektocht. “Vroeger was ik Jehova
Getuige, nu weet ik het niet meer
zo goed. Maar ik ben wel
benieuwd.” Het gesprek komt op
de Alphacursus. Momenteel
hebben we er geen, maar zodra
we die organiseren wil ze
meedoen. Hoe mooi dat we koffie
en Koninkrijk kunnen verbinden
op deze plek.

DE REGENBOOG OP BEZOEK
Inspiratie opdoen bij BLEND
Een paar weken geleden werden we benaderd door
Regenboog Noord, de gemeente die ons heeft
uitgezonden voor het werk dat we doen. Of ze met
een grote groep mogen langskomen om ideeën te
verzamelen voor de missie in Veenendaal.
Uiteraard zijn we graag bereid om uit te delen van
de lessen die we hebben geleerd. We beginnen met
een rondleiding door BLEND. Daar zal kapster
Jocelyn haar verhaal vertellen aan de groep.
Vervolgens gaan we naar een andere ruimte bij ons
in de straat waar de bijbel opengaat en we samen
aan de slag gaan rondom een aantal principes.
Uiteraard volgt er een wandeling door de wijk en een
heerlijke lunch in de zaak. Wij zijn er klaar voor!
Wil je erbij zijn? De groep verzamelt op 14 mei om 9
uur bij de Regenboog en is rond 16 uur terug. Je kunt
je aanmelden bij: henkenmiriam@gmail.com

Help je mee?

“
Gisteren kon ik na lange tijd weer
een dagje BLEND draaien. Ik
ervoer Gods aanwezigheid en
hoorde dat ook terug van
bezoekers die het ‘zo’n heerlijke
plek’ vonden!

”
Carolien

We vragen je gebed voor alles wat we hebben geschreven en ook voor de
gezondheid van Carolien; het gaat momenteel best goed, maar de MS is
natuurlijk niet weg. Bid ook om een nieuwe medewerker voor BLEND.
Praktisch kun je ook helpen. BLEND is op zoek naar iemand die de pompfunctie
van onze kappersstoel kan repareren. En we zouden heel graag hulp hebben
bij de administratie (uurtje per week, kan vanuit huis).

