Goede gewoonte er elke week te zijn

Drie zusjes die houden van hun kerk
De zusjes Cune, Lena en Peppe Koelewijn zijn opgegroeid in De Meerkerk en zouden niet zonder de kerk kunnen
of willen. Voor hen is het daarom niet meer dan logisch dat ze nauw betrokken willen zijn bij alle ontwikkelingen
rondom de kerk. Zoals nu bij de aankoop van de panden aan de Bennebroekerweg.

De zusjes Koelewijn (15,14 en 11) komen
sinds hun geboorte in De Meerkerk en
het is een belangrijke plek voor ze. “Een
goede gewoonte om er elke week te zijn”,
aldus Lena, “ik bouw vriendschappen op,
leer dichter bij God te leven en krijg meer
motivatie om in de Bijbel te lezen door de
aansprekende onderwerpen die we horen.
Doordat ik veel leer in de kerk, praat ik ook
makkelijker met mijn niet-gelovige vriendin
over de kerk. Cune: “Ik heb alle groepen
van Meerkids meegemaakt en heb er in de
loop van de tijd veel vriendschappen opgebouwd. Toen ik naar X-pact ging mocht ik
op een super gezellige jongerenkring, waar
ik veel heb geleerd over het geloof.”
Talenten gebruiken
Wat Cune ook erg aanspreekt is dat je niet
alleen veel ontvangt, maar ook kansen
krijgt om te geven. “Ik vind de kerk ook zo
tof omdat het een plek is waar je je talenten
kunt gebruiken en bijvoorbeeld podium-er9
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varing kunt opdoen of helpen bij Meerkids.
Dat we onze eigen jongerendiensten hebben en zo veel contact hebben met elkaar
in de dienst zelf, is helemaal super.”
Vragen
Lena beaamt: “Ja, dat we onze eigen
diensten hebben en er veel leeftijdsgenoten ontmoeten, is heel leuk. Ik hou van de
zondag, omdat ik dan mijn echte vrienden
en vriendinnen zie. Wat ik ook super vind,
is dat ik altijd bij de leiding terecht kan met
mijn vragen.”
Anders dan op school
Voor Peppe is het nu haar eerste jaar bij Xpact: “We doen er veel leerzame spelletjes,
we hebben veel contact met elkaar, en er is
geen schaamte. Ik kan altijd alles aan mijn
vriendinnen vertellen, dat voelt toch anders
dan op school. Verder vind ik de pauze en
de vrijheid om bij te kletsen en te kunnen
bewegen, heel fijn.”

Oppasgeld
Tijdens een X-pact dienst werd gesproken
over de aankoop van De Meerkerk en dat je
daar als jongere ook een steentje aan kunt
bijdragen. De twee oudste zusjes passen
regelmatig op en kregen het plan om hun
oppasgeld drie maanden lang te sparen
voor de kerk. Peppe: “Ik vind het superleuk
dat we de kerk kunnen kopen en dat mijn
zussen er zo hard voor sparen.”
Ik gun het alle baby’s
Lena legt uit waarom ze dat wil doen: “Ik
vind onze kerk zo leuk, dat ik iedereen zo’n
fijne plek gun en daarom ben ik blij dat we
de kerk kunnen kopen. “Inderdaad”, vindt
Cune, “het is heel vet dat we de mogelijkheid hebben om de kerk te kopen. Het is zo
belangrijk om een kerk te hebben waar je je
thuis voelt. Ik gun alle baby’s van nu, straks
net zo’n toffe en leerzame tijd als ik zelf
heb gehad en nog steeds heb.”
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