Jeugdwerker in de Leidse Binnenstadsgemeente

Lisette Crew: "Ik wil de volgende
generatie bij de kerk betrekken"
LEIDEN - Enkele weken geleden is Lisette Crew aangesteld voor het jeugd -

werk binnen de protestantse Binnenstadsgemeente. Een mooie reden voor
een kennismaking. Wie is Lisette, wat
bezielt haar en wat zijn haar plannen
met het jeugdwerk? Crew: "Ik ben
geboren in Waddinxveen. Mijn jeugd
en maatschappelijke en kerkelijke
vorming heeft daar plaatsgevonden.
Ik ben getrouwd met Ruan. Hij is
dominee in de Anglicaanse Church of
St. James in Voorschoten. Gemeentewerk en de internationale zendingsorganisatie liggen dicht bij mij."

In het gesprek met Lisette klinkt
veel passie door. Het deel uitmaken van een Britse expatgroep in
Nederland vomit haar. Duidelijk is
te merken welke sociale functie de
kerk heeft in haar leven. Het huis
van haar en haar man is tevens de
pastorie van de kerk, him kinderen
trekken veel op met vrienden uit
de kerk. De onderlinge betrokkenheid in hun gemeente is sterk. Dit
enthousiasme brengt Lisette mee
naar de Leidse gemeente.
Is de kerk nog betekenisvol? Crew
vervolgt: "De huidige gang van
zaken in de kerk roept bij mij vragen op. Is de huidige vorm nog
aantrekkelijk voor kinderen en
jeugdigen , past de kerk nog in het
leven van jonge gezinnen, lukt het
ons als kerk betekenisvol te blijven?
Deze vragen heb ik in een enquete
onder jonge ouders uitgezet. Bij het
zoeken naar antwoorden put ik uit
kennis en ervaring van anderen.
Onderzoek in Engeland vertelt dat
de jaren tussen zeven en twaalf vormend zijn voor je moreel en ethisch
kader. Ik kijk ook goed naar de Fresh
Expressions-beweging. Deze beweging daagt kerken uit haar essentie
opnieuw en anders vorm te geven.
Weg uit de huidige comfortzone
en op zoek naar nieuwe vormen.
Deze inspiratie wil ik meenemen
naar Leiden. De antwoorden in de
enquete bevestigen de behoefte
hieraan."

Kliederkerk
Crew stroomt over van ideeen:
"Ik wil de doopouders betrekken. Dopen voorziet in een grote
behoefte. Actief deelnemen aan het

gemeenteleven is daama niet vanzelfsprekend. Na de doop nodig ik
de ouders uit tot enkele verdiepen-

de gesprekken. Bijvoorbeeld over
opvoeden vanuit je geloof, omgaan
met de dood en samen lezen in de
bijbel."
Crew vertelt verder: "Een initiatief
waar ik erg enthousiast over ben
en ervaring mee heb is de KLiederkerk. Het geeft ouders en kinderen de gelegenheid samen 'kerk te
beleven’. Het is laagdrempelig en je
kunt samen met je kind vieren, ontdekken en beleven. De doelgroep
is ouders met kinderen van nul tot
twaalf. De basis is een bijbelverhaal. Het verhaal wordt uitgebeeld
in een spel of knutselwerk. Daama
een korte dienst met verhaal, zingen en bidden. Dit eindigt met een
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Lisette Crew: "De huidige gang van
zaken in de kerk roept bij mij vragen
op. Is de huidige vorm nog aantrekke lijk voor kinderen en jeugdigen, past
de kerk nog in het leven van jonge
gezinnen, lukt het ons als kerk betekenisvol te blijven?" (Foto: pr).

zegen voor alle kinderen onder een
prachtige regenboogkleurige doek.
"
.
En tot slot samen eten
Crew sluit af. Ik hoop dat de Khederkerk in de Hooglandse Kerk plaatsvindt. Zo houden we de begrippen
Kerk en Kliederkerk bij elkaar. Ze
bestaan immers naast elkaar. Zo
betrekken we de volgende generatie bij de kerk".
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