Gemeente ‘Het Vierhuis’ i.o.
Vanaf januari is het zover. Dan gaan de protestantse gemeenten Borssele, ’s-Heer
Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp samen verder als gemeente ‘Het Vierhuis’
i.o. I.o., in oprichting, staat er nog achter, want alle formaliteiten zijn nog niet
afgerond. Toch starten wij vanaf 1 januari. Deze nieuwe start is het einde van een
lang traject. Vanaf 1998 heeft de (toen nog) Samen op Weg gemeente te ’s-Heer
Arendskerke samenwerking gezocht met andere gemeenten. Aanvankelijk alleen
om de financiële lasten van de predikantsplaats te verlichten, later ook om in
samenwerking met andere gemeenten elkaar tot steun en inspiratie te zijn. Samen
kun je meer.
De Petruskerk zal in de nieuwe situatie niet meer iedere zondag open zijn, omdat
de kerkdiensten over vier locaties rouleren en er dus één, hooguit tweemaal per
maand een dienst op ’s-Heer Arendskerke zal zijn. Maar gemeente ‘Het Vierhuis’
wil een open gemeente blijven. De deur staat in ieder geval in overdrachtelijke zin
voor ieder open.
Zonder emoties is het traject niet verlopen. Het kleiner en kwetsbaarder worden
van de plaatselijke gemeenten bracht verdriet en frustratie. En het wennen aan
elkaar en elkaars gewoonten kostte ook moeite. En afscheid nemen van het
vertrouwde doet pijn. Toch overheerst de dankbaarheid om de ervaring dat wij
als geloofsgemeenschappen aan elkaar gegeven zijn om samen gemeente van
Christus te zijn in deze tijd, in onze maatschappij. Met dankbaarheid denken we
ook terug aan het voorgeslacht dat zich voor onze geloofsgemeenschappen heeft
ingezet. Zij zijn niet meer bij ons, maar de vrucht van hun werk weten wij aan onze
handen toevertrouwd. Met eerbied dragen wij dat mee en in vertrouwen gaan we
de toekomst tegemoet.
Om het met de woorden van de dichter Willem Barnard te zeggen:
Leven is altijd in beweging zijn,
zich laten leiden op Gods eigen wegen,
vurig en licht geneigd tot heil en zegen,
kinderen Gods en geestverwanten zijn.
M.J. Wisse

