Nieuwe zelfstandigheid Maranathakerk bekrachtigd

‘Blijmoedig verder gaan’
Met een uitgebalanceerde toespraak heeft Rein Willems, voorzitter van de wijkkerkenraad
van Den Haag-West, zondag 10 oktober 2021 in de Maranathakerk zijn taak neergelegd. Zijn
collega-voorzitter Jan Eerbeek deed hetzelfde. Met een passend symbolisch geschenk droegen
beide heren het voorzitterschap over aan Adrie Vrolijk. Zij gaat de nieuw opgerichte
Protestantse Wijkgemeente Maranathakerk leiden. Den Haag-West bestaat niet meer. Deze
overkoepelende wijkgemeente is dit najaar, vijf jaar na haar ontstaan, opgeheven.
Aan het einde van de kerkdienst, die geleid werd door de zojuist aangetreden interimpredikant van de Maranathakerk ds. Folly Hemrica, kreeg Adrie Vrolijk een klein,
opengewerkt duifje uitgereikt. Rein Willems zei: ‘Als je het duifje omhoog houdt, zie je het
licht van boven er doorheen. Het is het beeld van de Heilige Geest die hemel en aarde met
elkaar verbindt. Die Geest geleidt jullie als gemeente om blijmoedig verder te gaan, Gods
toekomst tegemoet.’
In zijn toespraak memoreerde Willems dat Den Haag-West ‘eendrachtig de beslissing heeft
genomen om als Bergkerk en Maranathakerk ieder weer de eigen weg te gaan’. De zoektocht
naar samenwerking heeft weliswaar energie gegeven, zei hij, maar heeft ook veel energie
genomen. ‘Het was een zoektocht om het eigene te bewaren en het gezamenlijke te vinden’.
Zo’n zoektocht gebeurt volgens hem overal; in het persoonlijk leven en ook elders in de
maatschappij. Dan weer lukt het, dan weer niet. ‘Bij ons is dat niet gelukt. De kunst is dan
niet verder vast te lopen en met elkaar energie te verliezen, maar de balans te zoeken.’
Volgens hem heeft het zoekproces ‘naast teleurstelling om wat niet is gelukt in beide kerken
ook veerkracht laten zien.’ Hij sprak zijn respect uit ‘voor de inzet van de ouderlingen,
diakenen en de predikanten’. Zijn speech werd beloond met een hartelijk applaus van de
bezoekers. En er waren bloemen: fraaie boeketten voor Willems en Eerbeek voor hun
bewezen diensten in de nadagen van Den Haag-West, en voor ds. IJjo Akkerman, oudpredikant van de Maranathakerk die tot oktober interim-predikant is geweest. Aansluitend aan
dit historische moment was er in de volle gemeentezaal taart bij de koffie. (Jan Goossensen)

