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Gaaf met jongeren over het geloof te kunnen spreken

Ontzettend kostbaar en bijzonder
“Toen ik nadacht over een bediening in De Meerkerk heb ik eerst overwogen om eens iets heel anders te 
gaan doen dan werken met jongeren”, aldus Meerkerker Anika Hardebol, “maar alleen al het idee om bij 
X-pact te gaan helpen deed mijn hart sneller kloppen.”

Anika (28) is docente geschiedenis op mid-
delbare scholen in Amsterdam en Monnic-
kendam. Ze vertelt: “In mijn werk als docent 
is er niet veel ruimte om over het Evangelie 
te spreken. Natuurlijk ben ik open over het 
feit dat ik christen ben, maar evangeliseren 
is niet de bedoeling tijdens de les. Ik heb een 
groot hart voor jongeren en wil het Evangelie 
graag met hen delen. Het is dus niet zo ver-
wonderlijk dat ik in De Meerkerk betrokken 
ben geraakt bij het jongerenwerk.”

Actief
Toen Anika en haar man Kars in het voorjaar 
van 2017 kennismaakten met De Meerkerk, 
voelde dat meteen goed: “Aan het eind van 
de zomer hebben we samen de knoop door-
gehakt om voor De Meerkerk te gaan. We 

wilden lid worden en actief meedoen. In het 
najaar van 2017 hebben we meteen de Beta 
Cursus gevolgd. We voelen ons heel erg thuis 
in de gemeente en zijn blij dat we een plek 
hebben gevonden waar we kunnen groeien 
in geloof.”

X-plore
Bij dat actief meedoen hoorde voor Anika 
ook dat ze zich wilde inzetten middels een 
bediening in de gemeente. Ze is een van de 
groepjes-leiders van de meiden van X-plore 
geworden. Meerkerkjongeren van twaalf 
tot achttien jaar hebben iedere zondag hun 
twee eigen diensten in de Oude Schuur 
naast het kerkgebouw en komen samen 
onder de naam X-pact. X-pact is opgedeeld 
in drie leeftijdsgroepen: X-press voor groep 

acht basisschool en brugklas middelbare 
school, X-plore voor de tweede en derde 
klas, en X-perience voor de vierde klas tot 
achttien jaar. “Een zondagsdienst begint als 
X-pact gezamenlijk en vervolgens gaan we 
in de verschillende leeftijdsgroepen uiteen 
om na te denken over het thema van die 
ochtend”

Energie
“Ik heb een ochtend meegekeken en was 
meteen om”, aldus Anika. “Wat ontzettend 
gaaf om met jongeren over het geloof te 
kunnen spreken en met elkaar God te prij-
zen. En wat ik ook zo speciaal vind is dat de 
jongeren echt onderdeel zijn van de dienst. 
Deze bediening geeft mij heel veel energie. 
Misschien is het voor de Meerkerker die al 
langer in de gemeente komt bijna gewoon 
dat er zoiets als X-pact bestaat. Maar op een 
gemiddelde zondag ontmoet ik wel honderd 
of meer tieners in de kerk, en dat is voor mij 
ontzettend kostbaar en bijzonder.”


