
De Marekerk: een gemeente voor de hele stad

De kerkbij u op de hoek
LEIDEN - In deMarekerkwordt een oude
boodschap opnieuw verteld en steeds
opnieuw beleefd. De gemeente wil
kerkzijn voor de hele stad en voor de
kwetsbaren.

door Franfoise Weber

Na een middagdienst kan ik de
predikant Ton Jacobs en twee ker-
kenraadleden interviewen. Op de
vraag: 'Wat is nieuw?', antwoordt
de predikant: "Wat is nieuw? Wat
oud is!" Hij vertelt verder: 'We wil-
len hetevangelievanJezusChristus,
dat is een oude boodschap maar nog
steeds nieuw, vemieuwen en dat
willen we laten horen in deze stad,

dat is een hele belangrijke drive."
Mijn twee andere gesprekspartners,

geamuseerd: "Wat kunnen we nu
daaraan toevoegen?!" Het gesprek
lijkt al op de kerkdienst: niet saai,
wel diepzinnig.

In de Marekerk vinden mensen een
oude, maarvernieuwde boodschap en
voelen ze zich betrokken bij elkaar en
bij de stad (Foto: pr/Ton Jacobs)

de bezinning.Wie zijn we, waar zijn
we meg bezig de hele week in ons
hart en werk? Zondag is een rust-
punt en in de kerk krijg je invulling
aangegeven, een boodschap mee,

let je op God, expliciet met elkaar."
Ze spreken vlot, met helderheid in
de ogen. Een glimlach verschijnt op
het gelaat: "Voor de gemeenschap,

dat we alien samen luisteren, in die
gemeenschap zijn, een gemeente
zijn, daar zit het hem in!"Jacobs:"En
ook zo gemeente zijn dat het een
open groep is zodat iedereen erbij
mag, iedereen die hoortwat wij zeg-
gen over God en over Jezus en zich
daarin herkent, is welkom."
Het wordt beaamd: "Ja, ik ervaar dat
wel zo, dat je hier een soort gezin
bent. Hier kun je jezelf zijn, je hoeft
niet kerkganger te spelen, je hoeft
niet in een keurslijf te stappen. De
gemeente is een gevarieerd gezel-

De kerk als gemeenschap
Ik vraag door: 'Als kerkganger, kun
je vertellen waarom je hier komt ?'

Zijantwoorden:"Voordeverdieping,

schap: jong, oud, student, van alles
wat, Leidenaar."
Dominee Jacobs voegt daaraan toe:
"Een nieuw aspect daarbij: het is
niet nieuw maar we willen het
steedsopnieuwdoen.Wewillen ook
kerk zijn voor de stad en ook voor de
kwetsbaren. Dus de Marekerk doet
mee met de Bakkerij, en dat doen
we samen met alle andere gemeen-
ten van de Protestantse Gemeente
Leiden." Ze leggen uit: "Wij zien de
stad en die is ons lief. Er zijn inza-
melingen voor de voedselbank, de
maaltijd, de kerstviering voor de
daklozen in december. Ook collec-
tes van tijd voor Stichting Present:
de collectezak gaat rond, maar niet
om er geld in te stoppen maar je
doet er een briefje in met wanneer
je wilt helpen als vrijwilliger voor
mensen in nood. Je geeft die tijd,

dat is soms moeilijker dan geld te
geven."
Drie woorden om jouw gemeente te
beschrijven? De ene: "Warm, open
en gelovig", de ander: "Een gezin".
De derde: "Openheid en geloof,

uiteraard. Het is niet een gezellig-
heidsclubje, mensen komen hier-
voor uit hun bed".•

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.•
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