
Beste kringleden,

Ondanks dat PddW+ breder wordt gebruikt dan alleen in de huiskringen van De Meerkerk, wil ik 
me toch speciaal richten tot jullie.

Wist je dat De Meerkerk 35 jaar geleden begon als een wekelijkse huiskring? 

Judith en ik waren de eerste kringleiders en onze kring was 16 man/vrouw sterk.

Deze dagen moet ik veel denken aan dat prille begin. Voor mij ligt in die huiskring het hart van wie 
we zijn als Meerkerk: We zijn een gemeenschap. Daarom begonnen we 17 september 1984 ook 
met een huiskring, voordat we later in 1985 startten met onze zondagsdiensten.

In de dienst van onze startzondag 2019 willen we 35 jaar na dato nadenken over: We zijn een 
gemeenschap… 

We lezen o.a. uit Handelingen 2:42 (NBV):

'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, 
braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Met nadruk op vers 42a: ze… vormden een gemeenschap.

Anders dan anders in onze PddW+ waar je standaard input ontvangt over de preek, zou ik rond 
deze startzondag mijn hart met jullie willen delen, zoals ik dat ook afgelopen woensdag deed op 
onze kick-off -bijeenkomst.*)

Ik vertelde daar dat de Heer mij, de oudsten en de staf de afgelopen weken bepaalde bij een 
vernieuwing van ons verlangen Hem te zoeken. En wel Hem te zoeken om Wie Hij is. 

En ik ervoer sterk dat de Heer zei: Wigle, nu alle zorgen weg zijn om een vaste plek, nu jullie niet 
meer heen en weer pendelen tussen IJweg en B’weg, nu er één huis is, is dit niet het moment dat 
Ik als Heer van dit huis een nieuwe start met je maak, ja, een nieuw werk, diep in je hart? 

En die start heeft niet te maken met wat er allemaal aan nieuwe programma’s en kerkactiviteiten 
moet komen, maar die start begint met jouw verootmoediging voor Mijn aangezicht, een nieuwe 
start in het huis van je hart, waar Ik in je hart een nieuw en diep verlangen naar Mijzelf wil geven; 
geen verlangen naar wat Ik doe, naar Mijn activiteiten, maar een verlangen, ja een zoeken met 
heel je hart naar wie Ik ben, wie Ik ben ik mijn Heilig Wezen…'

En zo bracht God me in verootmoediging op de knieën voor Zijn aangezicht… Hem zoekend om 
Hemzelf… En ik deelde die ervaringen met Judith en met de oudsten en vervolgens ook met de 
staf…

Toen ik het deelde met de staf op onze gebruikelijke dinsdagweekopening was het net na de 
zondag dat Patrick gesproken had over Habakuk en daarbij iets vertelde over de ziekte van zijn 
vrouw Linda… Die boodschap uit Habakuk en het getuigenis van Linda (God is goed en God blijft 
goed) had me diep geraakt en was voor mij ook een bevestiging dat de tijd rijp was om te delen 
wat er met me gebeurd was.

En boven bidden en boven denken: God had harten voorbereid en we ervoeren met elkaar een 
diep verlangen naar verootmoediging voor Gods aangezicht, die ons naar de kerkzaal bracht, naar
het kruis, waar we ons hart voor de Heer hebben uitgestort…

En de zondag daarop was de uitzenddienst van Thomas en Eva en ervoeren we dat God die 
verdieping en vernieuwing voortzette… En de dinsdag daarop namen we in onze staf weekopening



weer de hele ochtend om niet over het werk van de Heer te spreken, maar over de Heer van het 
werk… Zochten we Hem om Wie Hij is en gingen we opnieuw naar het kruis in de kerkzaal…
En toen kwam de zondag daarna de preek van Orlando Bottenbley en we luisterden met andere 
oren en het raakte ons hart opnieuw om de metamorfose die God in ons hart wil doen en ook dat 
had zijn uitwerking en we deelden weer de dinsdag daarop een volle ochtend niet over het werk 
van de Heer, maar de Heer van het werk, de Heer Zelf en hoe Hij ons door Zijn genade weer in 
ons hart had aangesproken…

En toen kwam afgelopen zondag met Tass Saada en opnieuw namen we de dinsdag daarop alle 
tijd om als staf te delen hoe God die zondagochtend tot ons gesproken had… en weer gingen we 
in verootmoediging naar het kruis…

In dit proces van samen ons hart delen en samen op de knieën gaan, zei een van ons op een 
gegeven moment: dit is als een huiskring.

Niet lang daarna kwamen we als PddW+ team bij elkaar en deelde ik wat er in deze 'staf huiskring'
in de afgelopen weken gebeurd was. En we gingen biddend die middag uit elkaar met de vraag: 
hoe kunnen we rond de startzondag onze PddW+ input anders dan anders maken, niet met 
informatieve input rond de preek, maar met een handreiking van hart tot hart.

Bovenstaande is een poging mijnerzijds om die handreiking van hart tot hart jullie te geven.

Nu denk je misschien: zijn er deze keer dan geen vragen naar aanleiding van de dienst? 

Ja en nee…

Ja, er is de vraag die we altijd stellen als eerste vraag: 

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Denk daarbij ook aan wat jou in de 
bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot 
je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 

Nee, er zijn in deze PddW+ voor de startzondag geen vervolgvragen die zoals gebruikelijk dieper 
op het bijbelgedeelte en de preek ingaan. 

In plaats daarvan willen we de vragen stellen die we in de afgelopen weken elkaar spontaan in de 
staf stelden: 

2. Wat is de Heer in je leven aan het doen?

2a in het lezen van de Bijbel (Woord)?

2b in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)?

2c. in hoe je kijkt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)?

2d. in hoe je kijkt naar je mede-geloofsgenoten (Zorg)?

2e. in hoe je tot zegen bent voor je omgeving (Zegen)?

(Zonder opzet en spontaan ontdekten we dat die vragen precies de vragen zijn rond onze Schijf 
van Vijf: 2a Woord, 2b Gebed, 2c Zending, 2d Zorg en 2e Zegen. Op de kick-off van afgelopen 
woensdag werd dat ook benoemd.)

3. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in 
gebed? Een gebed vol dankzegging om Wie Hij is en om voorbede te doen voor elkaar en de 
wereld om ons heen.



Ik bid dat met bovenstaande input jullie eerstvolgende kringbijeenkomst genoeg stof heeft tot 
nadenken en uitwisseling. Bedenk dat er een zomerperiode achter ons ligt waar God aan het werk 
bleef, ook al hadden we wellicht geen kring met elkaar of in ieder geval in kleinere frequentie. Deel 
met elkaar wat God in die periode gedaan heeft. Is dat niet wat het betekent om een gemeenschap
te zijn: delen wat God in onze levens aan het doen is? Toen we daar als staf de tijd voor namen 
zagen we een groeiend verlangen naar God en naar elkaar. 

Dat groeiende verlangen naar God en naar elkaar bracht ons 35 jaar geleden elke week tezamen 
met een klein groepje van 16 mensen.

Mogen we dit jubileumjaar starten met het Bijbelwoord uit Handelingen 2, waar we lezen hoe God 
de Gemeente van Jezus Christus bedoeld heeft:

'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, 
braken het brood en wijdden zich aan het gebed.'

Samen met jou en je huiskring zie ik uit naar wat de Heer in ons midden wil doen in het nieuwe 
seizoen.

Ik bid jullie een gezegend samenzijn toe,

mede namens de oudsten, de staf en het PddW+ team,

Wigle

P.S. Misschien wil je samen als huiskring naar het Uur van Gebed komen aanstaande 
dinsdagavond, precies 35 jaar na de eerste huiskring van De Meerkerk. Het is om die reden een 
Uur van Dankzegging, van 19.30 - 20.30 uur in de Oude Schuur. Er is de mogelijkheid om na 
afloop elkaar nog samen rond koffie en thee als kring te ontmoeten.

P.P.S. Mocht je er onverhoopt afgelopen woensdag niet bij zijn geweest op de kick-off; kijk dan 
(video versie) of luister (audio versie) naar de opname van de avond via: www.meerkerk.nl - 
(vooraf excuses voor het zachte geluidsniveau  - wellicht helpen 'oortjes' of een koptelefoon voor 
een betere geluidskwaliteit). 

https://admin.meerkerk.nl/archief.php?openvideo=1354
http://www.meerkerk.nl/
https://admin.meerkerk.nl/archief.php?openvideo=1353

