
De huiskerken van Crossroads Leiden

Eigenlijdsen heelanders
LEIDEN - Crossroads is 9 jaar geleden
in Leiden begonnen als kerkgemeen-
schap en meteen 00k met huisker-
ken. Nu zijn er vijf huiskerken en het
aantal groeit nog steeds. Ik heb een
huiskerkbijeenkomst bijgewoond en
hoorde hoe de leden dit ervaren.

door Frangoise Weber

"De kerk Crossroads Leiden is een
andere soort kerk dan andere ker-
ken", vertelt Simon. "Om de week
houden we een openbare dienst
en in de tussenweken hebben we
huiskerken. Daar bespreken we de
preekvan deweekdaarvoor om din-
gen een beetje te 'herkauwen' zodat
ze levendiger worden in ons eigen
leven. Je kunt dan dieper op de din-
gen ingaan." Cynthia vult hem aan:
"Het is een hele prettige groep, heel
vertrouwd. Je leert elkaar steeds
beter kennen, je kunt dingen met
elkaar delen. Het is 00k heel gezel-
lig dat we ontbijten met elkaar om
over de week te spreken."

dan allemaal weer weggaat. Het is "De kerk Crossroads Leiden is een
een gemeenschap die de bedoeling andere soort kerk dan andere ker-
heeft om gezamenlijk met elkaar ken", vertelt Simon. "Om de week
iets te doen, 00k in de maatschap-
Pij-"
Simon legt uit: "We doen mee met
Serve the City, een interkerkelijke
organisatie die bijvoorbeeld klus-
sen in huis en een Sinterklaas actie
organiseert. We doen 00k mee
met de fietskliniek in de Mors."
De motivatie daarvoor vinden ze
in de woorden van het Evangelie:
"We doen dat omdat we het zout
van de aarde willen zijn en om ons
geloof te delen met elkaar en met
andere mensen en om mensen die
het moeilijk in het leven hebben te
kunnen ondersteunen."
Guus licht toe: "Dat was het onder- niet dat er dan met een vinger naar
werp van vandaag: hoe wij zout je gewezen wordt of zo, maar je
voor de wereld kunnen zijn, een wordt op een liefdevolle manier

erop geattendeerd. Ik zou dat niet
graag willen missen, ik vind een
huiskerk heel belangrijk." Ik hoor
alle deelnemers dat beamen. "Dat
is het mooie van Crossroads, dat
maakt Crossroads eigentijds en
heel anders, heel uniek".•

houden we een openbare dienst en in
de tussenweken hebben we huisker-
ken" (Foto: pr).

citaat uit de Bergrede uit Mattheus.
Wat ik in de huiskerk ervaar, is dat
je het meer op jezelf betrekt: wat
voor invloed zou dit op jezelf kun-
nen hebben of wat wil je dat het
voor invloed heeft?"

"Je kan hier jevragen kwijt",vultJac-
queline aan, "en als je een bepaald
idee hebt, kunnen anderen je erop
wijzen dat je het 00k op een ande-
re manier kunt zien. Ik heb in de

Elkaar uitdagen
Opvallend vind ik dat deze kerkle-
den zo vriendelijk met elkaar dis-
cussieren, 00k als er tegengestelde
opvattingen zijn. Bemie drukt het
zo uit: "Elkaar over ons geloof prik-
kelen en met verschillende menin-
gen komen en elkaar uitdagen,
zo’n soort gesprek hebben we net
gehad."
"Wat ik opvallend vond als nieuw-
komer", merkt Guus op, "is dat je
niet alleen maar op zondagochtend
als de bel gaat naar de kerk gaat en

afgelopen jaren best veel geleerd,

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
\ Platform Leiden een serie arti-

keien in net Leids Nieuwsblad over
religieus-CLitu'e.e initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




