De EBGU in tijden van verandering.
‘Onze Heer & Heiland voorziet’, altijd!
Tijden van verandering heeft deze gemeente vanaf haar vijftig jarig bestaan zeker doorgemaakt. Bij de
start was het een wijk gemeente. Het merendeel van het geringe aantal gemeenteleden woonden toen
in de nabijheid van de kerkzaal, de Jeruëlkapel, in de wijk Overvecht. Het aantal leden groeide fors de
eerste 20 jaar. De leden kwamen uit Suriname, veelal om te studeren, en bleven hangen in Utrecht.
Qua leeftijd opbouw was het aardig gemengd. Ouderen, ouders en kinderen. Veel kinderen toen. De
tijden veranderde en de gemeenteleden verhuisden uit Overvecht naar nieuwe vinex gemeenten of
verder weg de provincie in. En zo transformeerde onze gemeente in een diaspora gemeente. Want je
bleef lid van de EBGU. Het gemeenteleven, de geloofsgemeenschap met zijn eigen kenmerken is
waardevol.
Het is een pre dat er sprake is van een hechte geloofsgemeenschap. Want in tijden van verandering
die verdrietig waren / zijn hebben we elkaar vastgehouden en is de rouw samen verwerkt. Twee
predikanten zijn in de laatste acht jaar onverwacht en plotseling overleden. In 2012 br. Lieveld en in
2018 br. De Vos. Beiden geliefd. Met veerkracht, de blik gericht op Onze Heer en met Zijn hulp hebben
wij elkaar met velen vastgehouden. Ook toen bloeide de gemeente want het gaat om de ‘Zaak van
Onze Hoofd en Heer’. Wij kabbelden voort met maar twee belangrijke zorgpunten. Het belangrijkste
thema dat de aandacht had en nog steeds heeft is het geringe aantal kinderen. Dat is ook demografisch
te verklaren; er worden immers minder kinderen geboren. Dat geldt voor heel Nederland dus ook in
onze gemeente. Wij ervaren wel dat wanneer het spitsuur van het leven voorbij is de leden weer
terugkomen naar de diensten en deelnemen aan het gemeenteleven.
Het tweede zorgpunt is de inbedding van onze kapel in de herinrichting van het gebied Ivoordreef.
En toen ergens half maart 2020 werden we geconfronteerd met allerlei maatregelen en richtlijnen om
de besmetting met het covid-19 virus tegen te gaan. Ook onze kerk kreeg hiermee te maken en het
gemeenteleven leek ineens, zomaar pats boem, stil te vallen. Het leek stil te vallen want dankzij alle
‘nieuwe’ technologische mogelijkheden wordt er contact onderhouden. We geven het niet op en
weten te overleven in deze coronatijd. Er worden kerkdiensten gehouden met in totaal maximaal 30
aanwezigen. Deze diensten worden gestreamd en gemiddeld 250 mensen bezoeken de gestreamde
diensten. Er wordt vergadert of samengekomen via MS Teams of ZOOM of WhatsApp. Allerlei groepen,
spiritueel of functioneel, onderhouden op deze manier contact. In kleine kring wordt het Heilig
Avondmaal met een groep seniore leden gevierd op een andere locatie.
Omdat we juist nu onze blik naar buiten moeten richten en onze naaste moeten helpen is het contact
met de Voedselbank in Overvecht aangehaald. Er wordt niet zomaar gedoneerd, maar naar behoefte
van de samenleving. Met trots kan worden gemeld dat onze gemeente daar royaal aan meewerken en
doneren. Op die manier trachten wij de opdracht om barmhartig te zijn te vervullen.
Ook mogen we dik tevreden zijn over het feit dat onze gemeenteleden juist nu beseffen dat er
financieel moet worden bijgedragen om de instandhouding van onze kerkgemeente te garanderen. De
omvang van de offerande voor de eigen gemeente en de KB zijn in 2020 hoger dan in 2019.
Wij beseffen dat onze EBG ook in moeilijke tijden overleefd. Maar wat missen wij vooral; het
samenkomen in de dienst om te luisteren naar het woord en samen te zingen. Het samen van
gedachten te wisselen, koffie/thee te drinken en te eten na de dienst.
Wij willen weer fysiek samenkomen maar de verworvenheden van het streamen van diensten
behouden en ook het online vergaderen. Nagedacht moet worden over de manier waarop wij op een
hybride manier ons geloofs- en gemeenteleven vorm moeten geven na corona.

Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen!

