“Wie Jezus zoekt, komt nooit bedrogen uit”

Henry Wassenaar: “De gemeente van
Jezus is een groot cadeau”
Henry Wassenaar,
Meerkerker sinds 2005,
is na ruim tien jaar nog
steeds onder de indruk
van wat hij mag ervaren
in het gemeenteleven:
het groeien in geloof,
het samen optrekken. Er
is veel wat hij belangrijk
vindt en waar hij van
geniet. Graag vertelt hij
daarover.

levende mens en de hele schepping daaromheen. Ieder mens is
een wandelend wonder!”

zegen zal zijn: “Alle kringleden
zijn zo al voorbereid op het onderwerp waarover we met elkaar

Heldere bril
Sinds de Alpha Cursus waar
Henry in 2007 aan deelnam, is
er iets veranderd in zijn geloofsleven: “Ik ben altijd gelovig en
kerkganger geweest. Maar nu
terugkijkend kan ik zeggen dat
ik de christelijke drie-eenheid
Vader-Zoon-Geest tot mijn veertigste totaal niet begrepen heb.
Gek hè? Pas tijdens de Alpha
Cursus is dat kwartje gevallen. Ik
begreep toen pas écht wat Jezus
voor ons gedaan heeft. Alsof ik
een heldere bril op kreeg. Eén
van de dingen waar ik dus ook
zo dankbaar voor ben, is de
Alpha Cursus die de gemeente
biedt.”

Wat voor Henry centraal staat, is
dat de missie van De Meerkerk
werkelijk zichtbaar is: midden in
de samenleving bewust getuige
zijn van de liefde van Jezus,
mensen helpen Hem te vinden
en Hem samen te volgen. “Wij
zijn gewone mensen”, zegt hij,
“staan met beide voeten op de
grond, maar toch weten we dat
er méér is in dit o-zo betrekkelijke, vaak prachtige, maar soms
ook moeilijke en zorgenvolle
leven.”
Wandelend wonder
Meteen vanaf 2005 zitten Henry
en zijn vrouw Annemarie op een
huiskring: een groep mensen die
om de week bij elkaar komt voor
ontmoeting en geloofsopbouw.
Het werken met kringen vindt
hij een prachtige kerkorganisatie: “Ieder kringlid wordt zo
gezien, kan groeien in geloof en
tegelijk rust de eerstelijnszorg
voor elkaar op veel schouders.
Met Annemarie ben ik inmiddels
al zes seizoenen kringleider. Ik
vond het best eng om daaraan te beginnen. Ik ben een
techneut en een denker, werk
het liefst buiten het zicht, achter
de schermen. Maar hoe meer
ik ontwerp in mooi, maar dood
staal (mijn werk), hoe meer ik
onder de indruk raak van de

aan de gebouwen en op het
terrein van De Meerkerk. “De
bonus”, aldus Henry, “is de ontmoeting: de koffie, het samen
zijn, het samen werken, en de
vaak mooie gesprekken tijdens
het klussen.”

Henry vertelt op de kick-off avond over het klusteam en PddW+

PddW+
Een verrijking voor de kringen
vindt Henry de nieuwe PddW+
of te wel: Preek door de Week
plus. Naast de ‘gewone’ PddW,
met dagelijkse overdenkingen
die gebaseerd zijn op de preek
van de zondag ervoor, biedt De
Meerkerk sinds september ook
de PddW+. Een handreiking
voor onderlinge geloofsopbouw
die op zondag verschijnt en
voortbouwt op de preek. Deze is
met name bedoeld voor gebruik
in de huiskringen, maar ook
voor daarbuiten. Henry verwacht dat dit middel vaak tot

in gesprek gaan. Bovendien is de
drempel lager zodat kringleden
soms zelf een avond kunnen en
willen voorbereiden. PddW+
is een prachtige basis waarop
een kringavond gebouwd kan
worden, of anders een mooie
back-up waarop we terug kunnen vallen.”
Bonus
Naast zijn kringleiderschap leidt
Henry ook met veel enthousiasme het klusteam. Dat team
verzorgt de eerste zaterdagochtend van de maand allerlei
onderhoud- en reparatieklussen

Bijbel
“En sindsdien”, vervolgt Henry,
“lees ik elke dag in de Bijbel,
terwijl ik voorheen vond dat
ik er soms geen tijd voor had.
Dat trouw Bijbel lezen kan ik
iedereen aanraden. Zo leer je
Jezus goed kennen en ga je het
leven beter snappen. God wil
betrokken zijn in ons leven, hoe
dat er ook uitziet, en Hij wil ons
heel graag leiden en vormen.
Geloof verdiept, verrijkt en
relativeert het dagelijks leven. Ik
proef datzelfde bij veel mensen
in onze gemeente. Onze kracht
komt niet van onszelf, maar
van Degene die ons ontworpen
heeft. Wie Jezus zoekt en op
Hem vertrouwt, komt nooit
bedrogen uit!”

