
Na Pinksteren 

Zeven mensen zitten in een ruime kamer waar het zonlicht via het raam binnen schijnt. Het is 

dinsdagochtend na het pinksterweekend van 2030. Het is een kamer met twee overlegtafels en een 

kitchenette. De geur van vers gezette koffie vermengt zich met de geur van de kruidenthee. Aan één van 

de tafels zitten een aantal mensen, terwijl een hond rustig in de hoek ligt. Het zijn vier vrouwen en drie 

mannen van verschillende leeftijden, waarbij twee van de mannen duidelijk wat ouder zijn.  

Pieter, één van de wat oudere mannen, begint te spreken  

“Zullen we beginnen, er staat veel op de agenda, maar allereerst terugkijken op afgelopen twee dagen”  

Thea, één van de jongere vrouwen “Ik ben zowel zondag als maandag geweest. Ik vond het fantastisch. 

De kerkdienst van zondagochtend was echt een feest met liederen die mijn moeder nog kende en 

liederen die mijn dochter in de afgelopen weken geleerd heeft. De kerk zat helemaal vol. Ik voelde mij 

helemaal opgenomen in het volk van God en dat samen met heel veel mensen uit ons dorp. Ik heb 

mensen uit de buurt gezien die anders nooit kwamen, 

maar het blijkbaar nu aandurfden”  

Theo, de andere wat oudere man vraagt “Waar denk je 

dat dat aan ligt”  

Christa, een vrouw van rond de veertig zegt “Nou dat 

weet ik wel. Door onze activiteiten door het hele jaar 

heen en dan zeker ook door de weeks, is de drempel 

naar het kerkgebouw lager geworden. Zeker nu een 

aantal jaren het hek weg is en je bij wijze van spreken 

per ongeluk binnen kunt lopen als je de geur van de 

koffie ruikt of muziek hoort. Ook de taal is heel 

toegankelijk”  

Pieter reageert instemmend “Ja we hebben de tijd 

achter ons gelaten waarin de taal ons nog onderscheidde van elkaar, nu is de taal gericht op de 

verbinding”  

Thea “wat weet je dat weer mooi ouderwets te zeggen, maar het klopt wel”  

Pieter “Dank je wel, je bent ook gisteren geweest, hoe was het toen? Helaas had ik 

familieverplichtingen” 

Thea “De pinkstermarkt werd druk bezocht. We hadden ook een mooie diversiteit aan kraampjes en 

activiteiten. Tot mijn verbazing hebben heel veel mensen zich meteen ingetekend op veel programma’s. 

We hebben dit jaar ook een zeer gevarieerde zingevingskalender” 

Theo “En mijn inspiratie-dialoog-groepen zijn meer dan vol. Ik mag nu weer mensen bij elkaar plaatsen 

vanuit verschillende wijken en groepen, altijd leuk.  Ik zoek trouwens nog meer begeleiders voor de één 

op één studiekeuze gesprekken. Weten jullie daar nog mensen voor”  

Christa ”Kom maar op met je vragen, ik heb het overzicht van nieuw aangemelde vrijwilligers, maar 

misschien eerst nog een rondje koffie” 

Een klein meisje steekt haar hoofd om de deur en vraagt “mijn oma zegt dat Jezus hier woont, klopt 

dat?“ 

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


