
Raad van Kerken: Hoe kijken we tegen 2016 aan? 

II 

LEIDEN - Hoe kijkt de gemiddelde Leid
se kerkganger terug op het afgelopen 
jaar met zijn dramatische ontwikkelin
gen en pijnlijk nieuws? Is zijn of haar 
geloof daardoorveranderd, aangepast 
of bijgesteld? Waar haal je voor 2016 

je inspiratie en hoop vandaan? 

"Ik heb geen idee wat ons te wach
ten staat, maar ik heb wel een soort 
rustig vertrouwen in de toekomst." 
Nina is een drukke jonge moeder. Ze 
is al ruim ti.en jaar verbonden aan 
de Leidse Binnenstadsgemeente en 
werkt in de geestelijke gezondheids
zorg, vooral met kinder~n. "2015 
was voor mij een jaar vol contrast: 
binnenshuis een mooi rijk jaar met 
de geboorte van onze zoon, maar 
buitenshuis zag en zie ik een wereld 
vol onrust. Een wereld die op drift 
is geraakt."Ze wordt vooral geraakt 
als ze in het nieuws het leed van 
die vluchtelingenkinderen ziet. Als 
kersverse ouder vraagt ze zich dan 
bezorgd af in wat voor wereld haar 
eigen kind terecht komt. 

Onderliggende problemen -
Nina werkt zelf niet met vluchtelin
gen, maar als de diaconie een oproep 
doet en het is iets waar zij aan kan 
bijdragen, helpen zij en haar echtge
noot mee. "Als ik me het afgelopen 
jaar van iets bewust ben geworden, 
is het hoe snel een gevestigde orde 
verstoord kan raken. Maar ook hoe 
zo'n ontwrichting van de samenle
ving, ergens in de wereld ver van 
ons vandaan, consequenties heeft 
voor iedereen. Dus ook voor Neder
land. De vluchtelingenstroom zagje 
eerst alleen op de televisie, nieuws 
dat op duizenden kilometers van 
ons vandaan gefilmd werd. Nu voel 
en zie je een stuk van die ontwrich
ting met de komst van talloze AZC's 
bij wijze van spreken om de hoek 
van je eigen straat of bij de super
markt." Ze schrikt niet het meest 

• 

• 

van het grote aantal vluchtelingen 
als wel van de heftigheid waar111ee 
veel Nederlanders hierop reageren. 
"Ik wijt <lat ·vooral aan de emoties 
die eraan ten grondslag liggen: 
eigen angsten en wantrouwen en 
een dwingende behoefte om ieders 
eigen welvaart en stabiele leven 
kost wat kost te bescher1nen." 

• 

Als antwoorden er niet zijn 
Zelf zoekt en vindt Nina steun en 
kracht in haar geloof en in de kerk. 
"Ik heb ervaren hoe je van tegenslag 
veerkrachtiger kunt worden, hoe 
mijn geloof mij juist innerlijk een 
vrijer mens maakt. Van kinds af aan 
heb ik in de kerk een taal ontvan
gen die me helpt om te gaan met 
levensvragen, om woorden te geven 
aan moeilijke ondetwerpen als zin
geving." Wekelijks bezoekt ze met 
haar gezin de Hooglandse Kerk. "Ik 
ben dat uur vooral bezig met wat ik 
'trage vragen' noem. Nadenken en 
de tijd nemen om vragen te stellen. 
Niet eens om er een antwoord op te 
vinden, merk ik. Het gaat meer om 
het denk- en voelproces dat daar-
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door op gang komt. Dat geeft al een 
soort rust. Eigenlijk is dat misschien 
al een antwoord. Het geloof helpt 
mij daarbij. Die rust als antwoord 
zegt mij dat het wel goed komt, dat 
we er niet alleen voor staan, dat we 
hulp en kracht zullen krijgen van 
God, ook in 2016." • 

De Raad van 
Kerken Leiden 
De Raad van Kerken verzorgt in 
overleg met het Levensbeschouwe
lijk Platform Leiden een serie arti
kelen in het Leids Nieuwsblad over 
religieus-culturele initiatieven en 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
met ruimte voor informatie vanuit 
alle religies en maatschappelijke 
stromingen. Reageren? Mailadres: 
RvKLeidenNieuws@gmail.com. • 




