48 JAAR IN HET SCHIP VAN DE VOORHOF,
Bij onze komst in Biddinghuizen waren er twee zaken die ons verrasten, 1- een huis
met tuin, hier heel gewoon maar voor ons als flatbewoners, bijzonder. 2- onze
nieuwe kerk en dan vooral het Schip, licht, ruim en gastvrij, voor ons heel wat
anders dan de donkere kerk die wij in Arnhem gewend waren. Kerkelijk voelden
wij ons snel thuis, aan het kleine dorp moesten we wennen.
Als je je kerkelijk goed voelt, zeg je vrij gauw ja tegen het verzoek om geplaatst te
worden op de kandidatenlijst van verkiezingen ambtsdragers, want die vonden elk
jaar toen nog plaats.. een reserve plaats was het resultaat. Maar de kerkenraad
worstelde nog met Gereformeerde en Hervormde regels en structuren. Het Samen
op Weg gevoel was nog heel teer, en dat gaf soms onverwachte vacatures van
mensen die het allemaal te snel gingen. En zodoende werd ik een paar maanden na
de verkiezingen wijkouderling, bevestigd in dat mooie Schip.
Samen op Weg,
Dat proces was soms een vorm van koude harten en warme voeten, maar elke
zondag was daar weer Het Schip waar we samen kwamen en konden danken en
bidden om eenheid en luisterden naar de goede boodschap. Het Schip ving ons
altijd weer op en hield ons bij elkaar. En in dat Schip bouwden we met z’n allen
herinneringen aan bijvoorbeeld een drietal musicals, 24 uur Orgelmarathons,
deelname aan het Kerkenpad ( met heel veel positieve reacties voor het Schip )
mooie zangavonden enz. Verder heeft iedereen zijn / haar persoonlijke privé
herinneringen aan bepaalde erediensten in het Schip. Die herinneringen nemen we
mee naar onze nieuwe kerkzaal, anders dan het Schip, maar ook heel mooi, licht
sfeervol mede dankzij de mee verhuisde ramen.. Als gemeente mogen wij ons
gelukkig prijzen met onze kerkenraad die zo goed hebben gereageerd op de
ontwikkelingen van minder financiële middelen en een ouder wordend gebouw.
Wij hebben hierdoor een bijdetijds nieuw kerkzalen complex gekregen, met de
techniek van nu, waarin we als gemeente weer jaren vooruit kunnen.
Rien Stuifzand

