Een historisch ‘samen-vieren’
Inleiding
Zondag 2 december 2018 zal de Barendrechtse kerkgeschiedenis ingaan
als de dag waarop, ruim 130 jaar na de Doleantie, de van oorsprong
Hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de van oorsprong Gereformeerde
wijkgemeente Zuid-Oost voortaan hun eredienst samen gaan vieren in de
506 jaar oude Dorpskerk.
Aan dit historisch gegeven werd bijzondere aandacht besteed. Beide
wijkkerkenraden hebben getracht hun eerste gezamenlijke viering op
deze 1e Adventszondag van 2018 een heel bijzonder karakter
te geven. Zo wapperde de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland
aan de toren van de Dorpskerk, als blijk van verbondenheid met de PKN.
Vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur van de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht en van de
Kerkenraad van de Immanuëlkerk Gemeente waren als gasten aanwezig.
Een bijzondere gast was Barendrechts Burgemeester Jan van Belzen.

Antoinette Jansen maakte
weer een prachtige
Orde van Dienst.

Liturgische attributen overgebracht vanuit de Triomfatorkerk
Op de laatste zondag van het oude kerkelijk jaar hebben de leden van de wijkgemeente Zuid-Oost en vele
anderen afscheid genomen van ‘hun’ Triomfatorkerk. Daarbij werd de kerk officieel ‘uit de eredienst genomen’
door het uitdragen van de liturgische attributen. Dit betrof, de Bijbel, het avondmaalsstel, het antependium,
het doopboek, de rouwkaars en het rouwboek,. Ook werd een windlicht, dat werd geschonken door de
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), uitgedragen. De paaskaars en de kanselbijbel bleven in de Triomfatorkerk
achter als een gift van de wijkgemeente Zuid-Oost aan de nieuwe eigenaren van de kerk.
Nadat de Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente de kerk was binnengekomen, stelden zij zich op in de
dooptuin voor de kansel. Vervolgens kwam – onder klokgelui – de Kerkenraad van de wijkgemeente Zuid-Oost
de kerk binnen. Zij droegen de eerdergenoemde attributen de Dorpskerk binnen en plaatsen die voor in de
kerk, als een symbool dat de Dorpskerk voortaan ook hun godshuis is geworden.
Zij stelden zich vervolgens op tussen de leden van de kerkenraad van de Dorpskerk, waarna men elkaar
verwelkomde.

De kerkenraden komen van twee kanten de Dorpskerk binnen,
en dat onder het feestelijk gelui van de eeuwenoude klok.

De liturgische attributen van de wijkgemeente Zuid-Oost krijgen een plaats in de Dorpskerk.
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De verwelkoming werd verzorgd door ds. Jan Willem
Stam. Daarna werd door de aanwezigen het prachtige
lied gezongen (nummer 280 uit het nieuwe liedboek):

‘De vreugde voert ons naar dit huis
Waar ’t woord aan ons geschiedt’.

De Cantorij vervolgde met het tweede couplet

‘Dit huis van hout en steen,
dat lang de eeuwen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan’.

De Cantorij onder leiding van cantor-organist
Johan Sonneveld, die voortaan in de Dorpskerk repeteert.

De kerkenraden hebben ervoor gekozen om bij het begin van de viering te onderstrepen dat dit ‘samen-vieren’
plaatsvindt onder de inspiratie van de Heilige Geest. Daarom is er bij de aanvang van de viering gekozen voor
de liturgische kleur rood.

De gezamenlijke kerkenraden in het liturgisch centrum van de kerk.
Gereformeerd en Hervormd na ruim 130 jaar weer samen in de Dorpskerk!

De predikanten verwisselen
bij elkaar de liturgische
stola's van rood naar paars.

De diakenen van dienst verwisselen het
antependium van rood naar paars,
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Diaken Kees Vos verwisselt
de liturgische stroken van de
eeuwenoude kanselbijbel.

Eerste Advent ‘samen-vieren’
Met het wisselen van rood naar paars wordt tot uitdrukking gebracht dat de viering vanaf dat moment het
karakter heeft van een Adventsviering. In de Adventsperiode staat de verwachting naar de komst van de
Messias centraal. Het is een tijd van inkeer en bezinning. De liturgische kleur paars wordt al vele eeuwen
gebruikt in kerken over de hele wereld. Daarmee willen onze wijkgemeenten de verbondenheid met de kerk
van alle tijden en alle plaatsen onderstrepen.

De Oudtestamentische
lezing wordt verzorgd
door Hans van Ooijen.

Een woord voor de kinderen door Ds. Romkes.

De rook van het staafje
wierook kringelt omhoog,
zoals in de schiftlezing
werd verteld.

De Adventsviering werd geleid door beide Dorpskerkpredikanten: Jan Willem Stam en Cees Romkes.
Over de betrokkenheid van ds. Stam bij de viering werd in de Orde van dienst het volgende vermeld:

‘De wijkkerkenraden zijn verheugd dat ds. Jan Willem Stam vandaag bij deze speciale gelegenheid als
voorganger in ons midden is. Dit is een eerste stap in het verkennen van zijn mogelijkheden en het weer
oppakken van zijn werkzaamheden. Het wil dus niet zeggen dat ds. Stam vanaf nu direct weer alle
werkzaamheden oppakt. Het vervolg is sterk afhankelijk van zijn verdere herstel en zal gebeuren in overleg
met de wijkkerkenraad en de bedrijfsarts’.

De beide Dorpskerkpredikanten.
Het is ieders wens dat dit plaatje weer snel gebruikelijk zal zijn en
Jan Willem weer volledig in functie in ons midden zal kunnen zijn.

Nun komm’, der heiden Heiland
Cantor-organist Johan Sonneveld, de nieuwe kerkmusicus van de Dorpskerk, bracht met een prachtige
vertolking op het Dorpskerkorgel van deze compositie van Johann Sebastian Bach ieder tot verstilling en inkeer.
Een mooier begin van Advent is nauwelijks denkbaar.
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De Burgemeester sprak na de viering
zijn gelukwensen uit voor het bereiken
van deze historische stap in de
Barendrechtse kerkgeschiedenis.

De beide wijkkerkenraden
broederlijk én zusterlijk bij elkaar.

De liturgische schikking van de nieuwe (gezamenlijke) werkgroep
Ds. Romkes besteedde ook aandacht aan de prachtige liturgische schikking, die het eerste resultaat is van een
nieuwe gezamenlijke werkgroep Liturgisch bloemschikken, bestaande uit Ingrid Filius, Petra van Die en Elly
van den Oever. Hun eerste serie schikkingen is voor de Adventstijd. Er wordt aansluiting gezocht bij de
schriftlezingen voor de Adventszondagen. De schikking vormt met al haar symboliek een prachtige
ondersteuning van de Adventsliturgieën.
In deze adventstijd wordt in de Dorpskerk - onder andere - gelezen uit het boek
Openbaring. Het is een Troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op
te roepen het uit te houden in een tijd van groot geweld en angst. De aarde staat
in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven.
In de schikking wordt het alles vernietigende kwaad uitgebeeld door de
achtergrondfoto van de verwoeste stad Aleppo, waar een man een kind redt uit de
puinhopen. Misschien wel een vader die zijn dochter heeft gered. . .
De zeven engelen voor Gods troon worden ook gesymboliseerd in de schikking.
Er kringelt wierook met de gebeden omhoog naar God. De liturgische kleur van
Advent is paars en natuurlijk brandt de eerste Adventskaars.
Nog een bijzonder attribuut overgekomen van de Triomfatorkerk
Aan het eind van de dienst vertelt ds Romkes, dat hij een symbool zocht om de gastvrijheid van de
Triomfatorkerk mee te nemen naar de Dorpskerk, het nieuwe thuis van wijkgemeente Zuid-Oost. Daarvoor
heeft hij een bijzonder attribuut meegebracht uit de Triomfatorkerk. Dat attribuut is altijd het keurmerk
geweest van de gastvrijheid van wijkgemeente Zuid-Oost in het algemeen en van koster Wim Bahlman en zijn
vrouw Monique in het bijzonder. Het betreft het voor velen bekende koekblik met overheerlijke
amandelspeculaasjes.
Hoewel het natuurlijk geen liturgisch attribuut is, kreeg
het van ds. Romkes wel een plekje bij de liturgische
attributen die zijn overgekomen van de Triomfatorkerk
en door de Wijkgemeente Zuid-Oost overgedragen
worden aan de Dorpskerk. Dit voor velen zo bekende
attribuut zal in de Ontmoeting zeker een soortgelijke
functie kunnen vervullen als in de Triomfatorkerk.
Een van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk zorgde
ervoor dat het blik direct op plekje kreeg op de
uitgiftebalie in de Ontmoeting.
Het overbekende blik met amandelspeculaasjes
uit de Triomfatorkerk
(een mooi symbool voor gastvrijheid)
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Een feestelijk samenzijn na de dienst
In de Dorpskerk is het gebruikelijk dat de predikant en de ouderling van dienst bij de uitgang de hand drukken
van de kerkgangers. Dit keer waren er dus twee predikanten en twee ouderlingen.

Na afloop van de dienst was
Burgemeester Jan van Belzen
een van de eersten die
de voorgangers de hand drukte.
Er volgde nog een paar honderd andere
kerkgangers.

Tijdens het samenzijn na de dienst genoten veel kerkgangers eerst van een
kopje koffie of thee met amandelstaaf, later gevolgd door hapjes en
drankjes. Rob Bruin en Loek van Doorn verzorgden al deze traktaties.
Tijdens de gezellige bijeenkomst spraken beide kerkenraadsvoorzitters de
gemeenteleden toe. Zij stonden daarbij enerzijds stil bij het bijzondere van
de dag, bezien in het eerder genoemde historisch perspectief. Anderzijds
spraken zij over de ontwikkelingen die er nog aan zullen komen. Het ‘samenvieren’ is immers pas een eerste stap. Er werd vermeld dat de beide
kerkenraden in principe gemeenschappelijk zullen gaan vergaderen. De
stuurgroep ‘Onderweg’, bestaande uit beide moderamina, zal de weg
voorbereiden voor de volgende stap: het ‘samen-voegen’ van beide
wijkgemeenten tot een nieuwe Protestantse wijkgemeente rondom de
Dorpskerk. Bij dat proces zal ook contact worden gehouden met de andere
wijkgemeenten, in het bijzonder de twee wijkgemeenten uit de Bethelkerk.
Wellicht zal er ook daar sprake zijn van een toekomstig ‘samen-voegen’ van
die twee wijkgemeenten. De voorzitters zegden toe dat de gemeenteleden
door onze gezamenlijke kerkenraden op de hoogte gehouden zullen worden.
Om de gemeenteleden nader kennis te laten maken met de ambtsdragers van
beide kerkenraden draaide er tijdens de bijeenkomst een fotopresentatie op
het grote Tv-scherm in de zaal van de Ontmoeting.

De beide voorzitters
Kees Vos-DK links en
Aad van der Wel-Z-O rechts.

Een persoonlijk slot
Dit verslag is bewust wat uitgebreider gemaakt dan gebruikelijk is bij soortgelijke verslagen voor de website
van de Dorpskerk. Dit verslag kan daarom, samen met de Orde van Dienst, als bewaarexemplaar dienen en
daarmee een blijvende herinnering worden aan een unieke eredienst in de geschiedenis van de kerk van
Barendrecht.
Simon Hoek
Alle foto’s zijn gemaakt door Jan van den Oever.

www.dorpskerkbarendrecht.nl
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