
"Hetgaat om de overtuiging dat de kerk nodig is"

Elco Brinkman luidt de
klokvoor Kerkbalans
LEIDEN - Toen afgelopen zaterdagmid-
dag de ktokken van de Hooglandse
Kerk luidden, duidde dat niet op de
aanvang van een kerkdienst. Elco
Brinkman vroeg op die manier aan-
dacht voor de Actie Kerkbalans: "Er is
geld nodig om dit toevluchtsoord te
behouden."
Nooit eerder vervulde Brinkman
de rol van 'klokkenluider'. "Het is
altijd leuk om iets nieuws te doen",
zegt hij. De senator, lid van de Pro-
testantse gemeente Leiden, ziet het
bovendien als een manier om fris
van start te gaan in het nieuwe jaar.
"2016 was een jaar van zekerheden
die afgebroken leken te worden",
blikt hij terug. "Nu moeten we de
balans opmaken. We merken in
het dagelijks leven dat er veel 'los
zand' is. Het gaat niet allemaal van-
zelf. Dus laten we de groep opzoe-
ken waar we ons happy in voelen of
voelden, die verstevigen en nieuwe
mensen erbij betrekken."

om andere manieren om geld bin- Met de Actie Kerkbalans roepen de
nen te halen? "Ook", denkt Brink- kerken hun ledenop omdeportemon-
man. "Maar het penninkske van de nee te trekken. Voor de kosten van
weduwe' moeten we in ere houden personeel, gebouwen en activiteiten
en de dikke portemonnees willen (Foto: pr/ H.W. Bertram).
we blijven aanspreken. Daamaast
zijn acties op straat en via sociale af en toe door laten betoveren. En
media nuttig, voor mensen die je ervaren: hier ben ik opgenomen,

anders over het hoofd ziet." hier voel ik me geborgen."
Dat het betergaat met deeconomie, De actie is in zijn ogen daarom niet
stemt Brinkman hoopvol over de alleen geslaagd als de opbrengst
opbrengst. "Voldoende is het nooit. hoger is dan vorig jaar. "Meer is de
Maar we moeten niet somberen: mode. Maar het gaat niet alleen om
er is geen rechte lijn naar nul. We guile gevers. Een trouwe schare is
moeten er alleen steeds meer voor minstens zo belangrijk. En de over-
doen, omdat er meer concurrentie tuiging dat de kerk nodig blijft, ook
is." Dat de kerk dichtbij is, is in zijn bij mensen die op afstand staan".•
ogen een voordeel. "Mensen doen :
hun geld liever niet in een grote,
onbestemde bus. Een goed doel
moet aanraakbaar zijn. Daar is de
kerk altijd goed in geweest: activi-
teiten in de buurt, zoals het onder-
steunen van een speciaal pastoraal
project in het ziekenhuis."

De portemonnee trekken
Brinkman luidde de klokken op
21 januari mede namens de (Oud-
)katholieke kerken in Leiden, tege-
lijkertijd met meer dan honderd
anderenelders in Nederland. Metde
Actie Kerkbalans roepen de kerken
hun leden op om de portemonnee
te trekken. Voor de kosten van per-
soneel, gebouwen en activiteiten.
De leden kunnen op een formulier
aangeven welk bedrag zij dit jaar
willen betalen.Steeds meergebeurt
ditdigitaal.Vraagtdezetijd,meteen
afnemend aantal leden, toch niet

De Raad van
Kerken Leiden

Verbindende kerk
’Mijn kerk verbindt' is dit jaar dan
ook het thema van de Actie Kerk-
balans. Dat brengt bij Brinkman de
kerstnachtdienst in herinnering.
"Die was zo fantastisch. Ik merkte
dat mensen echt zaten te genieten
en soms een traantje moesten weg-
pinken. Dit is het verhaal dat we
moeten brengen: er is geld nodig
om dit toevluchtsoord te behouden.
Je weet dat het er is, je moet je er

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.•




