Presentatie Kerk in het Dorp
Jolanda Tuma
I have a dream
ik heb een droom
Dat die fantastisch mooie kerken op ons Groninger Land
De deuren openen voor alle inwoners van de dorpen
Dat mensen de kerk ervaren als een open huis, een eigen thuis
Als een ruimte die anders is.
Waar de dagelijkse sleur even wordt onderbroken.
Ik heb een droom
dat de hokjes en de grenzen
Van wel of niet kerks
Van wel of niet gelovig
worden afgebroken.
Dat we, welke achtergrond we ook hebben
Elkaar ontmoeten
Als mensen onder mensen
Die allemaal zoeken naar zin, troost en perspectief.
Ik heb een droom
Dat spiritualiteit, zingeving en omzien naar elkaar
Vanzelfsprekend deel uitmaken van het leven in de dorpen
Dat rituelen en verhalen van verschillende religies ons zullen inspireren
Dat het Woord van God blijft klinken op de zondagmorgen.
Ook in die oude Groninger kerken
Ik heb een droom
dat de kerken in de Groninger dorpen
Een gastvrije plek mogen zijn
Voor dorpsbewoners en voorbijgangers
Dat de deuren open zijn, dat er een kaars brandt
Dat er altijd een kan met water klaarstaat en een appel
Dat het even stil is
Of er juist mooie muziek klinkt
in die bijzondere akoestische ruimten
Dat mensen gevoed, lichamelijk en geestelijk,
Hun weg weer kunnen vervolgen.
Ik heb een droom.
Iets van die droom is werkelijkheid geworden
Dankzij heel veel mensen
Kerks of niet-kerks
Gelovig of niet gelovig
Die zich inzetten voor de kerken in

onze dorpen Eenrum, Den Andel en Westernieland.
In het kader van het project Kerk in het Dorp
Concerten, lezingen, de klok die luidt op zaterdagmiddag
De deur die open staat,
Galmen in de kerk
Een pelgrimstocht, een Sint Jans viering
Een kerkdienst, een Open Poort.
En nog veel meer.
Ik zie een droom werkelijkheid worden
Ik zie veel vriendelijke gezichten,
Mensen die genieten van wat kerk en dorp te bieden heeft
Dromen moet je blijven houden
En soms komen dromen al een beetje uit.

Tot zover de dromerij.
Nu met beide benen op de grond
De Grond waarop we staan

We staan hier in de kerk van Eenrum
Een plek met oude papieren
Al voor het jaar 0 hadden mensen hier een wierde opgebouwd
Een veilige plek in een land dat regelmatig werd overstroomd door de zee
Op deze Wierde, die u net hebt beklommen
Toen u hier naar toe kwam
Hebben mensen lang geleden een houten kerk gebouwd
Het centrum van het dorp, een toevluchtsoord
Een plek waar men veiligheid vond, troost en bemoediging.

De tijden veranderden, hout werd vervangen door Tufsteen
Tufsteen werd vervangen door baksteen.
Een losse toren werd gebouwd en ook weer afgebroken
Een immense toren, baken in het land
Werd daarvoor in de plaats gezet

De roomse traditie werd verdreven door Luther en Calvijn
Precies 500 jaar geleden

De zee stroomde op kerstavond het land binnen
En mensen vluchtten opnieuw naar deze plek
Precies 300 jaar geleden

Bach gaf een enorme boost aan de kerkmuziek
En Lohman bouwde hier een fantastisch orgel
Precies 200 jaar geleden.

Industriële revolutie, verlichting en tijdgeest
Veranderden maatschappij en kerk
Kerkgangers kwamen en gingen
En gingen steeds meer
Krimpende kerken, heet dat dan

Protestantse gemeente Halfambt
werd Protestantse gemeente Winsum-Halfambt
En dan schrijven we inmiddels 2016

Op 1 januari 2016 fuseren twee protestantse gemeenten
Tot een nieuwe gemeente.

De kerkleden van Halfambt waren bereid om te fuseren
Op tenminste één voorwaarde:
De middeleeuwse kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland
Open en levend houden, links om of rechtsom.

Deze voorwaarde klonk mij als muziek in de oren.

Vooral dat ‘linksom of rechtsom’

We zijn gaan nadenken, contacten gaan leggen
We hebben onszelf uitgenodigd bij vergaderingen
Van school, van dorpsbelangen, van buurtzorg,
We gingen in gesprek met mensen die wars waren van de kerk.
Steeds met de vraag: hoe kunnen we de kerk in het dorp
Dat baken van Eenrum, die mooie kleine kerkjes van Den Andel en Westernieland
Open en levend houden.
Hoe kan de kerk, dat zo vertrouwde gebouw,
dat toevluchtsoord, van en voor alle inwoners van het dorp zijn?

Er werd een pelgrimstocht georganiseerd
Van kerk naar kerk, dwars door het magnifieke Groninger landschap
Een Sint Maarten feest op 11 november hier in deze kerk
Met een heus paard, Sint Martinus en een bedelaar

In de dorpen Den Andel, Westernieland en Eenrum
Gingen mensen, kerks of niet kerks
Samen nadenken over hoe de kerken in de dorpen
Open en levend te houden.

Elk dorp is anders, elke kerk is anders,
Inwoners zijn anders
En zo ontstonden in elk van de drie dorpen
Den Andel, Westernieland en Eenrum
Ideeën
En werden ideeën werkelijkheid

Een concert, een lezing of een filmavond in Den Andel,
Een Sint Jans feest, met midzomernachtwandeling, vuur en muziek

In Westernieland
‘Galmen in de kerk’ in Eenrum.

Om maar wat te noemen

Elke maand een kerkdienst in één van de middeleeuwse kerken
Een doopdienst op paasmorgen in Eenrum
Elke zaterdag klok luiden in Eenrum en Westernieland
Elke eerste vrijdag van de maand een Open Poort
Met koffie, thee, appeltaart en een thema

Waar mensen worden geïnspireerd, zijn de wonderen de wereld nog niet uit
Bij lange na niet!

Afgelopen donderdag, 2 november, Allerzielen, alle drie de kerken open

En zo wordt langzamerhand een droom werkelijkheid
Kerk in het dorp
Kerk in het Dorp zoekt nieuwe wegen op oude gronden
en verbindt daarbij spiritualiteit, natuur, muziek, kunst en cultuur.
Door middel van lezingen, muziek, exposities, pelgrimages,
of zomaar een stil moment
worden de kerken in de dorpen plekken waar velen zich thuis voelen.
Kerk in het Dorp is ook: omzien naar elkaar, aandacht en ruimte voor zingeving en spiritualiteit.
Kerk in het Dorp is van en voor het dorp.
Kerk in het Dorp is een project,
van de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt.

Vandaag willen we markeren dat een kerk in een dorp
Door de eeuwen heen

Kerk in het dorp was, is en blijft

Dat de ideeën veranderen, dat de tijdgeest verandert
Maar dat de grond waarop we staan
En de inspiratie die ons aanvuurt
Altijd zullen blijven
Of dat nou is in muziek, in stilte,
In een psalm, in de natuur of in kunst.

Dat de kerken op het Hoogeland
Bijdragen aan het welzijn van mensen
Van welke kleur, afkomst of snit dan ook
Dat zal een droom zijn
En soms komen dromen een beetje uit.

