SELFIE VAN DE
MAARTENSKERKGEMEENTE IN
DOORN

Dit is een geschreven selfie van de Doornse
Maartenskerkgemeente
Wie ervaren is met social media weet hoe je een goede selfie neemt: kin wat omhoog,
camera op enige afstand zodat je omgeving in beeld is, beetje verleidelijk kijken… Het
verschil met die perfecte selfie is dat wij niet alleen onszelf in onze omgeving laten zien
en vriendelijk lachen. Nee, in deze selfie maak je ook kennis met onze gedachten en
verlangens.

Selfie van de Maartenskerkgemeente in
Doorn
Dit is een geschreven selfie van de Doornse
Maartenskerkgemeente. Wie ervaren is met
social media weet hoe je een goede selfie
neemt: kin wat omhoog, camera op enige
afstand zodat je omgeving in beeld is, beetje
verleidelijk kijken… Het verschil met die
perfecte selfie is dat wij niet alleen onszelf in
onze omgeving laten zien en vriendelijk
lachen. Nee, in deze selfie maak je ook kennis
met onze gedachten en verlangens.
De gemeente
Kon je onze selfie met je vingertoppen
bevoelen, dan zouden je verschillende
structuren opvallen. Dat wil zeggen: de
Maartenskerkgemeente met haar 1140 leden
is een veelvormige gemeente. Die
veelvormigheid wordt door de leden zeer
gewaardeerd. Nieuwkomers noemen ons
gastvrij, uitnodigend, open naar elkaar,
zorgzaam… En dat vinden we eerlijk gezegd
ook van onszelf: we zijn open naar elkaar, de
kerken en wereld om ons heen. Een
verhoudingsgewijs kleine, warme, bloeiende,
actieve, creatieve, betrokken kern springt
misschien het eerst in het oog, maar daar
omheen is een brede rand van betrokken
leden.
Die veelvormigheid is overigens geen
veelkleurigheid in letterlijke zin: we zijn nogal
vergrijsd. We zien veel jongeren in de
pubertijd afhaken, om vervolgens als student
Doorn te verlaten. Er is een beperkt aantal
jonge gezinnen in de kerk. Maar al zijn er
relatief weinig kinderen, er is veel aandacht
voor ze. Crèche en kindernevendienst zijn
altijd verzorgd. In de dienst is aandacht voor
de kinderen voordat zij naar de
kindernevendienst vertrekken en daar staat
meestal dezelfde boodschap centraal als in de
kerkdienst. Twee keer per jaar is er een
gezinsdienst, met het kinderkerstfeest zit ons
kerkgebouw tot de laatste stoel vol en ook
met bijvoorbeeld Palmpasen is er een voor de
kinderen feestelijke dienst. Als je de kinderen
vraagt wat zij wensen in een kerk, zie je een
kerkgebouw met zonnepanelen, muziek, een
kinderkoor, een ‘doos met spullen om naar

andere landen te sturen’. En ze willen elkaar
niet alleen binnen, maar ook buiten het
kerkgebouw ontmoeten en uit de bijbel leren.
Hun ouders en alle andere gemeenteleden
willen eigenlijk hetzelfde. Vraag hen waar ze
behoefte aan hebben en het antwoord luidt:
voeding, onderricht en achtergrondinformatie.
Zowel in de kerkdiensten als in de kringen
waarin zo’n 170 leden geregeld bijeen komen
(pre-corona). Die kringen versterken het
onderling contact en voeden het omzien naar
elkaar.
Je ziet op de selfie een warme blik -we zien
om naar elkaar en onze omgeving- maar kijk
nauwkeuriger en je ziet ook twijfel. Durven we
elkaar ook écht in de ogen te kijken en aan te
spreken? Verschillen mogen en moeten er
zijn, daarvan zijn we overtuigd. Maar hoe gaan
we om met de veelvormigheid in geloof en
geloofsbeleving? Heeft het niet iets
vrijblijvends? We proberen daarover echt met
elkaar in gesprek te gaan. Velen zijn blij dat we
niet dogmatisch zijn. Maar je zou het ook zo
kunnen stellen, zei één van ons: ‘We zijn
tolerant, maar ook verzuild’. We willen ruimte
om te mogen geloven zoals we geloven. Maar
we zijn een geloofsgemeenschap, niet alleen
een ‘knusse club’. Hoe ‘privé’ mag je geloof
daarin zijn? Durven we door te vragen? We
willen geloofsverdieping maar hoe geven we
díe goed vorm, op een manier waarbij
iedereen zich veilig voelt?
En die jongeren, hoe houden we hen vast voor
onze gemeente? We willen zoeken naar
wegen om aan te sluiten op hun leefwereld
maar er lijkt ook huiver bij ons om écht
nieuwe wegen in te slaan. Bovendien vinden
we het gewoon lastig: hoe komen
geloofsvragen goed aan de orde, in gesprek
met pubers. Hoe binden en boeien we hen
meer met de blijde boodschap?
De Maartenskerk
Achter ons op de selfie zie je de Maartenskerk
staan. We voelen ons rijk met ons prachtige
monumentale kerkgebouw, midden in het
dorp. Mét zonnepanelen, inderdaad, we zijn
graag een groene kerk. Kerk op het kruispunt,
zeggen we, en dat slaat niet alleen op de
letterlijke plek van ons kerkgebouw, maar ook

op onze betrokkenheid op wat er om ons heen
gebeurt. Daarover straks meer.
Naast ons gebouw staat de Koningshof, een
ontmoetings- en vergadercentrum dat wijzelf
gebruiken maar ook verhuren. De Nederlands
Gereformeerde Kerk houdt er haar zondagse
diensten.
De kerkdiensten
In ons kerkgebouw genieten we elke
zondagochtend van een goed verzorgde
viering. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven
én ruimte voor kritiek én voor de gevoeligheid
voor die kritiek… de liturgie volgt in grote
lijnen en met veel variatie de eeuwenoude
traditie van de christelijke kerk. Maar de
jaarlijkse Top2000-dienst wordt zeer
gewaardeerd door mensen van binnen en
buiten onze gemeente. We maken gebruik van
andere kunstvormen, genieten van muzikale
bijdragen van onze geëngageerde organisten
en de vaak verrijkende preken van onze momenteel- twee betrokken predikanten.
De coronatijd geeft natuurlijk veel
beperkingen, maar leidde ook tot snelle
aanpassingen. Onder onze gemeenteleden zijn
enthousiaste vrijwilligers met verstand van
zaken over digitale oplossingen voor het
volgen van kerkdiensten op afstand. Onze
online vieringen worden goed bezocht.
Onze activiteiten beperken zich gelukkig niet
tot de zondagochtenddiensten. Er is een
indrukwekkend en divers programma van
Ontmoeten en Verdiepen. Daarin is ruimte
voor informatie, vragen en gesprekken over
theologie, maatschappij, kunst en zo veel
meer.
De omgeving
De achtergrond waartegen we onze selfie
nemen is Doorn. Een dorp met ruim 10.000
inwoners op de prachtige Utrechtse
Heuvelrug. Het is een vrij ‘wit’ dorp, met
relatief veel hogeropgeleiden en waar bijna
een derde van de inwoners tussen de 45 en 65
jaar oud is en nog eens zo’n 25% 65+. Naast
onze PKN-kerk staan een katholieke kerk (de
Martinusparochie), de Nederlands
Gereformeerde Kerk (die dus in de Koningshof
samenkomt), de vrijzinnige Ludenkapel, de

Oud Gereformeerde Gemeente en de
huisgemeente Elim. We organiseren een
jaarlijkse oecumenische dienst en weten de
katholieken en NGK’ers ook te vinden als we
iets voor onze kinderen willen ondernemen.
Wij sluiten ons zeker niet op in ons
kerkgebouw en proberen als kerk naar buiten
te werken. Onze diaconie is betrokken op de
voedselbank, schuldhulpmaatje en
vluchtelingenwerk. De Maartenskerk is
betrokken bij negen verzorgingshuizen, met
drie daarvan is een speciale band: Park
Boswijk, Huize Beatrix en Het Zonnehuis.
We zetten niet alleen een stap naar buiten,
we zetten ook onze deuren open. Elke derde
vrijdag van de maand stellen we de
Koningshof beschikbaar voor het Repair- en
Ontmoetingscafé. Iedereen die iets wil laten
repareren, een spelletje wil doen of gewoon
een kop koffie drinken, kan hier binnenlopen.
En we kijken om ons heen, op wie zullen we
eens afstappen: de scholen, sportclubs, de
muziekschool misschien? We hebben Jezus
lief. Dit betekent voor ons ook dat we de
verbinding zoeken tussen geloof en
samenleving. Zo deden we mee aan het
kerkasiel in de Haagse Bethelkerk. Een aantal
van de deelnemers had nog nooit van hun
leven actie gevoerd. Als Groene Kerk rapen we
maandelijks vuilnis langs de openbare weg.
We zetten ons in voor Vrede en
Gerechtigheid. Al kan dit alles best wat meer
natuurlijk…..
De Toekomst
Zoals dat gaat kijk je altijd zelf het meest
kritisch naar je eigen selfie. We zien gelukkig
wat er mooi opstaat: onze gastvrijheid en
betrokkenheid op elkaar, onze veelvormigheid
en creativiteit. Maar we kunnen nóg mooier,
dat weten we zeker. Als we over een paar jaar
een nieuwe selfie maken, zouden we er wel
wat jonger op willen staan en misschien kan
‘ie wel iets helderder, of de kleuren feller, het
contrast scherper… We zoeken de voorganger
die ons daarbij gaat helpen.

