Kerk-zijn-in 2020: de digitale
kerk biedt een lage drempel
LEIDEN - Maarten Boersema, voor-

ganger van de Herengrachtkerk,
werkt aan verbinding met zijn leden
en andere Leidenaars. Hij omarmt de
digitale mogelijkheden voor kerken
op afstand en kijkt vooruit.

Boersema: "Kerk-zijn in 2020 is
anders dan in 2019. En toch weer
niet. Corona beperkt vormen die
we tot op heden gewend waren
en biedt nieuwe kansen. Een Italiaanse pastor inspireerde me. Hij
ging voor in een prachtige kerk
met selfies van gemeenteleden op
de kerkbanken. Naast predikant
ben ik journalist en fotograaf. Die
talenten samen ontstaken de passie
voor zijn idee. Een kleine honderd
leden van onze gemeente tonen
hun gezicht op de stoelen. Tijdens
de erediensten brandt een kaars.
Het licht verbindt mij met ieder van
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hen en zo zie ik ze. Hoewel ik in het
zwart gat van een camera kijk voel
ik me toch met hen verbonden. En
samen zijn we verbonden met God,
zoals die kaars symboliseert."
"Onze kerkdiensten worden digitaal uitgezonden. In de afgelopen
maanden waren enkele musici, een
ouderling en de kosters aanwezig.
Ik was blij met die paar mensen. Ze
verrassen me met mooie muziek en
na de dienst was er even de gelegenheid om met elkaar te spreken.
Anders was het allemaal wel heel
kaal. De digitale kerk biedt een lage
drempel. Even op zondag aanschuiven. Het is niet perse nodig je nette
pak aan te trekken. Lekker samen
aan de ontbijttafel kerken kan ook.
Voor anderen is deze vorm te vrijblijvend. Zij maken zich zorgen of

....

we de gemeenschap op deze manier
wel bij elkaar houden. Beide reacties snap ik. Ik kan niet voorspellen
waar het toe leidt. Wei weet ik dat
we samen moeten zoeken naar een
vorm om op afstand verbonden te
blijven met elkaar."
"Deze tijd vraagt om samen zoeken. Afgelopen week stuurde ik
de 70e psalm naar de app-groep
in onze gemeente. Deze psalmen
kwamen terug in de erediensten
op zondag. Na Pinksteren zijn we
met een dagelijks appje met daarin een tekst uit het Bijbelboek
Handelingen begonnen. De eerste
christenen vertellen ons daar hoe
zij samen proberen in de geest van
Jezus gemeenschappen te vormen.
Een manier om met elkaar verbonden te blijven is ook het fotoproject 'Liefde op anderhalve meter
- - -afstand'. Mensen schrijven deze
liefde in hun taal op voor anderen
met een foto, quilt of knuffel. Misschien is dat wel een mooie oogst
van deze crisissituatie. Niet alleen
praten over de goddelijke vonk.
Elkaar aansteken met het evangelie en werken aan een samenleving
met meer verbinding, compassie,
liefde en respect voor elkaar. Wij
dragen daar graag aan bij". •

