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Waar is de god van de dertiger?

‘Op zondagochtend liggen we in bed. Naar de kerk gaan heeft niet de eerste prioriteit.’ FOTO GETTY IMAGES

‘Veel ouders waren
geen spirituele gids
voor hun kinderen’

die toch behoefte hebben aan zingeving en rituelen. Twijfel je aan het bestaan van God?
Welkom. Wil je wél alle kerkelijke rituelen
maar níet de God waarmee je bent opgegroeid?
Prima, ook welkom. Er mogen kritische vragen
gesteld worden, Hovingh benoemt dat ook in
haar preken. De antropologe hoopt dat andere
kerken dat ook meer zullen doen. “Ik zie nog
veel doctrine.”
Binnen de studentenekklesia gaat het er vrijzinnig aan toe. Bijvoorbeeld als het gaat om dopen, een ritueel dat wegvalt zodra de kerk buiten beeld is. Hovingh: “Dopen betekent bij ons
niet dat de gedoopte een streepje voor heeft op
de niet-gedoopte. Het is simpelweg een manier
om nieuw leven te vieren.”
Het eigengereide en kritische vindt Hovingh
juist het leuke van haar generatie, zegt ze. “Dat
mensen aan allerlei dingen snuffelen: oosterse
spiritualiteit, mindfulness, meditatie, yoga
noem het maar op, dat hoort bij onze tijd. Dat
lijken mij goeie dingen. Het is zoals Paulus
zegt: ‘Onderzoekt alles en behoud het goede.’
Maar ik hoop dat deze dertigers in alle vluchtigheid ergens een rode draad weten te vinden.”
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Avond in De Nieuwe Liefde

‘Zeg maar waar jij staat, dan vertel ik
hoe ík erin sta, als jij mij de ruimte
geeft om het niet met je eens te zijn’.
Dat typeert de dertiger, aldus theoloog en socioloog Harm Dane. Hij is
verbonden aan het Expertisecentrum
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dane deed vorig jaar voor
de kerk onderzoek naar dertigers en
hun religie. Zijn conclusie en aanbeveling: “De gemeente is als (deel van
het) instituut oninteressant voor de
dertiger. Het gaat om ontmoeting als
gelovigen en gemeenschapsbeleving. Graaf daarom een spa dieper en
zorg voor reuring met een veelkleurig
aanbod, voor voorbijgangers en blijvers. Gedoe over gemeenteopbouw,
kerkelijke regelgeving en twistappels
als homohuwelijk of kinderen aan het
avondmaal, de dertiger heeft er geen
boodschap aan. Het sluit niet aan bij
de behoefte aan zelfontwikkeling en
de behoefte aan een bedding voor
sociale verbondenheid. Heb het over
de inhoud.”
De dertiger wil helderheid zonder opgelegde autoriteit, denkt Dane. Maar
dat is ‘vreselijk lastig te begrijpen’
voor zijn eigen generatie, de babyboomers, die nu de kerk domineren.
De PKN probeert nu, net als de Raad
van Kerken in Nederland, inzichten
over generatieverschillen onder de
aandacht van de kerken te brengen.

De Nieuwe Liefde in Amsterdam organiseert komende dinsdag een
avond met vier dertigers over de betekenis van de christelijke traditie, de
generatieverschillen met hun ouders
en de vraag wat ze hun eigen kinderen mee (gaan) geven.
Met Trouw-journalist Emiel Hakkenes
(1977), theoloog Rikko Voorberg
(1980), antropoloog Geeske Hovingh
(1979) en zanger Tonnie Dieleman

(1976), die ook live zal optreden.
Emiel Hakkenes leest voor uit zijn
boek ‘God van de gewone mensen’.
Presentatie: Elsbeth Gruteke, EO-presentator van het radioprogramma ‘Dit
is de dag’.
Dinsdag 5 november, 20u.
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102
Amsterdam. Toegang € 10. Kaartverkoop en informatie via: www.denieuweliefde.com
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Middagpauzedienst iedere woensdag van 12.40-13.00 uur,
vooraf samenzang vanaf 12.25 uur. Engelse Herv. Kerk, Begijnhof, Amsterdam
Kerk open om 12.00 uur

06/11

Voorganger:

Organist:

ds. Hans van Ark – Wezep

Everhard Zwart

13/11

dr. Ruud Stiemer – Den Haag

Rob van Dijk

20/11

prof. dr. Antoine Bodar – Amsterdam

Wim Magré

27/11

dr. Ad van Nieuwpoort – Bloemendaal

Everhard Zwart

04/12

ds. Martin Theile – Amsterdam

Rob van Dijk

11/12

mw. ds. Leonie Bos – Gouda

Wim Magré

De diensten worden op dinsdag op dezelfde tijd uitgezonden via Radio Bloemendaal, 1116 AM
en kunnen ook worden beluisterd op internet: www.radiobloemendaal.nl
Info: tel. 020-6470410 of 0297-329071 www.alledagkerk.nl
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