Wie zijn wij als wijkgemeente Immanuel

deel 2

Als we iets gaan vertellen over wie we zijn, dan hoort daar ook het verleden bij. De
gang door het leven en de kerk maakt ons ook tot wie we nu zijn: wat heeft ons
gevormd, waardoor zijn we gegroeid, maar ook: wat heeft ons pijn gedaan en
beschadigd?
Tot de fusie van de Protestantse Gemeente Driebergen in 2007 vormde de huidige
wijkgemeente Immanuel een levendige Gereformeerde Kerk waarin alle generaties
zeer goed vertegenwoordigd waren. Het evangelie van Jezus Christus, Heiland en
Heer, stond centraal. Er was ruimte voor verscheidenheid in denken, geloven en
vieren – van uitbundige jongerendiensten tot klassieke leerdiensten. Van evangelisch
‘angehaucht’ tot midden-orthodox vond er onderdak.
Rond 2010 komen er spanningen aan het licht in de gemeente over de te volgen
koers en ontstaat er verdeeldheid: er is een groep die een meer uitgesproken
evangelische kant op wil en daarvoor ruimte wil.
Na vele gemeentevergaderingen en grondige bijzondere visitatie van de classis
beslist uiteindelijk de wijkkerkenraad dat het tot een splitsing van de gemeente dient
te komen. We schrijven dan het jaar 2014, nog maar 7 jaar geleden.
Hieruit ontstaat dan het huidige Traject24, eerst geleid als een
kerkenraadscommissie en nu een zelfstandige wijkgemeente binnen de PGD.
Het is overbodig om te zeggen dat in deze scheuring gemeenteleden elkaar over en
weer pijn hebben gedaan en dat ze wonden heeft achtergelaten.
Naast mensen die kozen voor Traject24, was er eigenlijk een hele grote groep die
helemaal niet wilde kiezen tussen het een of het ander. Daarnaast is een flinke groep
mensen teleurgesteld afgehaakt. Sommigen stapten over naar een andere gemeente
maar anderen kwamen op grote afstand van de kerk te staan. Er was geen
vertrouwen meer.
In 2015 beslist dan de Algemene Kerkenraad dat de Immanuelkerk aan de Engweg
verkocht gaat worden vanwege de financiën. De gescheurde wijkgemeente neemt
haar intrek in ’t Hoge Licht, het huidige kerkgebouw. Hier ontstaat voor gemeente,
wijkkerkenraad en predikant langzamerhand gewenning aan een nieuwe situatie. Is
toen een proces van heling van wonden, geslagen door de scheuring begonnen?
Dat wordt duidelijk als in 2017 door de Algemene Kerkenraad ook aan Traject24 ’t
Hoge Licht als kerkgebouw wordt toegewezen. Het proces van samen delen van het
kerkgebouw verliep moeizaam en met enige regelmaat rispt dat weer op
(koffieschenken en keukengebruik; als een dienst uitloopt; als er een voorstel uit
Traject24 komt etc. etc.)
In het voorjaar van 2018 komt er in wijkgemeente Immanuel en in Traject24 een
nieuwe voorganger die beiden geen deel uitmaken van deze geschiedenis.
Daarnaast is het goed te vermelden dat er ook in onze wijkgemeente mensen
aanhaken die ook geen onderdeel geweest zijn. Er komen mensen over uit de
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, uit de Gereformeerde Bond, uit andere plaatsen.
Ook zijn er mensen die op afstand stonden voorzichtig teruggekeerd.
Toch merken beide voorgangers dat sommige gemeenteleden boos worden en heftig
reageren, zodra het over de scheuring gaat of over het delen van het kerkgebouw of
als er een voorstel gedaan wordt door een van beide kerkenraden. De spanning
loopt snel op. Het woord ‘trauma’ is hierbij op zijn plaats. Een open houding lijkt dan
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ver weg. Daarnaast is er een groep die de scheuring zo snel mogelijk wil vergeten en
het er niet meer over wil hebben. Ook dát is een kenmerk van trauma: het
wegstoppen of zeggen dat het wel meevalt.
In de zomer van 2020 komt het in Traject24 tot een verandering van bestuur en
koers. De groep die in 2010 de leiding nam in het oprichten van eerst Project2010 en
later Traject24, doet welbewust een stap naar achteren. Een jongere garde neemt
het over en de voorganger die twee jaar de gemeente gediend heeft, gaat weg.
Door het nieuwe bestuur wordt contact gezocht met onze wijkkerkenraad. De
kerkenraad staat positief tegenover dit contact en in het najaar van 2020 vindt er een
eerste kennismaking plaats. Er wordt wederzijds vreugde ervaren aan deze
kennismaking. Open kan er gedeeld worden over het geloof dat ieder drijft en waar
men voor staat. Een oefening in vertrouwen dus.
Overigens werd vanuit het oude bestuur in het voorjaar van 2019 contact gezocht
met onze voorganger met de vraag of hij in ernstige pastorale situaties beschikbaar
zou willen zijn voor Traject24. Na overleg en met instemming van de wijkkerkenraad
heeft de voorganger daar ja op gezegd. Dit pastorale consulentschap werd door het
nieuwe bestuur in de zomer van 2020 opnieuw bekrachtigd. Tegelijk werd onze
wijkpredikant gevraagd om voor te gaan in een bijeenkomst, waar hij in overleg met
de kerkenraad ook ja op zegt.
Na de eerste bijeenkomst tussen het bestuur en de wijkkerkenraad volgt een tweede
bijeenkomst. Hier worden pijnlijke zaken uit het recente verleden benoemd en wordt
de hoop uitgesproken op verbetering van de betrekkingen. Ook komt de vraag aan
de orde waar er vergeving en verzoening dient te worden uitgesproken en hoe dat
vorm zou kunnen krijgen.
Begin dit jaar 2021 krijgt Traject24 toestemming te zoeken naar een voorganger voor
30%. In de sollicitatiecommissie heeft een lid uit onze wijkkerkenraad zitting.
Daarnaast worden er rond Pasen en de Nacht van gebed voor vervolgde christenen
gezamenlijke initiatieven ontplooid. Tevens wordt de wens neergelegd om samen
naar de inrichting van de kerkzaal te kijken.
Vragen ter bezinning:
1.Waar speelt in uw, jouw denken, geloven en kijken naar de gemeente de scheuring
uit 2014 een rol? Hoe gaat u, ga jij daar zelf mee om? We kunnen het verleden niet
ongedaan maken, maar we hebben wel een keuze in het daarmee omgaan. Welke
wilt u, wil jij maken?
2.Waar ligt uw, jouw verlangen als het gaat om de verbinding en relatie met
Traject24?
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