
Buurtkerk 

Christa doet de deur open van de buurtkerk, een gebouw tussen de winkels en de woonhuizen. Ze stapt 

de open ruimte in. Op deze vrijdagmiddag in het voorjaar van 2030 heeft ze afgesproken met Patrick, 

iemand uit de buurt. Patrick zit al achterin op haar te wachten. In de ruimte staan meerdere tafels, 

onder andere een grote leestafel. Meerdere mensen zitten er wat te drinken, sommigen lezen de krant. 

Aan de linkerkant twee deuren naar bijruimten. Een van de deuren gaat even open. Je kunt zien dat er 

knielkrukjes staan en matjes liggen. Boven de deur staat “inspiratie”.  

Een man in een pak komt naar buiten, groet haar vriendelijk. “Even de week van me af laten glijden, nu 

even een dag rust”.  

Christa loopt door naar Patrick, die de woorden van de man had opgevangen en  zegt “die wekelijkse 

rustdag was nog zo gek nog niet. Wat mij betreft mag het terugkomen. Een soort rustdag voor iedereen, 

maar dan zonder dat je naar de kerk moet zoals vroeger. Daar heb ik nooit wat mee gehad.”  

Christa: “En toch zit je nu in een kerk”  

“Ja dat klopt, maar dit is toch anders. Hier kan ik even tot 

mezelf komen. Je hoeft hier niet groot  te doen en als je wil 

kun je toch een echt gesprek aangaan” zegt Patrick.  

Christa reageert “Dat geldt ook voor mij, het is een plek waar ik 

me thuis en veilig voel. Als er iets heftigs gebeurd, zoals een 

maand geleden met die gruwelijke overstroming in Pakistan, 

gaat ik hier heen. Ik kan klassiek een kaarsje opsteken en ik 

weet dat er dan meer mensen zijn om dezelfde reden.  Als er 

mensen zijn die iets willen ondernemen voor een ander dan  

kun je hier meer informatie krijgen in een gesprek. Dat is 

prettiger dan alleen via internet.”  

Patrick reageert met “ja dat geldt ook voor mij, via deze buurtkerken kan ik altijd aan betrokken 

vrijwilligers komen, mensen die geoefend zijn in wat te doen voor een ander. ”  

Ze vragen om een drankje en kijken rond. In een hoek achterin zitten vier jongeren druk met elkaar te 

overleggen.  

Patrick zegt “die zijn een tv programma aan het maken voor de lokale tv over hoe het nu in Hilversum 

gaat . Wat leuk is dat de burgemeester mee doet”  

Ze horen in de verte een kerkklok luiden. Patrick zegt dat hij eerder op de middag de oproep tot het 

vrijdagmiddaggebed van de moskee van hieruit kon horen.  

“Met die kerkklok erbij voel ik me helemaal thuis”  

Christa vraagt aan Patrick “Weet je dat als de kerkklok door de week klinkt er het “onze vader” gebeden 

wordt. Dat ken ik nog van thuis”  

“Nee dat wist ik niet maar het is best een mooie gedachte, al heb ik er zelf niet zoveel mee”.  

Een vrouw komt binnen en kijkt zoekend om zich heen. Patrick wuift naar haar. “Dat is Eva, die is hier 

net komen wonen in de wijk. Leuk dat ze hier ook binnenloopt”  

 



Hij nodigt de vrouw uit om bij hen te komen zitten. Ze stellen zich aan elkaar voor en vragen een extra 

drankje.  

Dan pakt Christa Patrick bij de arm “Ga je met mee naar de preek van de leek volgende week 

zondagmiddag in de nieuwe buurtkerk in Hilversum Noord. Er komt dan iemand die actief meegeholpen 

heeft bij die overstroming. Hij gaat vertellen wat hij er van geleerd heeft.”  

Patrick kijkt een beetje sip “Helaas volgende week heb ik dienst, mijn dag vrij valt even niet samen met 

die van jou”  

Dan keert ze zich naar Eva “Is het misschien iets voor jou? “ 

 

Een droom opgepikt door de Verdenkers, zie https://www.pknhilversum.nl/dromen-over-kerk-2030 

 


