Een kerkje in het dorp
Er was eens een klein kerkje. Het stond aan de rand van een lieflijk dorp. Al eeuwenlang stak haar
torenspits fier in de lucht. Ze was al heel oud. Haar fundamenten stammen van rond 1200. Haar
muren bestaan uit verschillende soorten bakstenen. Door de eeuwen heen heeft ze weer en wind
doorstaan. Zelfs oorlogen en brand hebben haar niet klein gekregen. Soms zucht ze onder de last van
de tijd. Maar toch, ook al lijkt ze soms wat ingedut, minstens eens per week komt ze weer tot leven.
Ze recht haar rug. Haar klok klinkt. Ze is te horen in het hele dorp. Haar deuren gaan wijd open. Het
lijkt of ze roept: ‘kom, kom, kom’. En dan gebeurt een wonder. De kerk wordt gevuld met mensen,
groot en klein. Er klinken vrolijke stemmen en als je goed luistert klinkt er prachtige muziek. Het
kerkje begint te stralen. Wat een feest, wat een energie van al die mensen bij elkaar. Ze geniet met
volle teugen. Als je goed luistert hoor je gezang. Het kerkje met haar gasten leeft! Er gebeurt iets
bijzonders daarbinnen.

Na enige tijd verstomt de muziek, het kerkje loopt weer leeg. Iedereen gaat weer z’n eigen weg. De
wijde wereld in. Ze nemen iets bijzonders mee. Het licht en de liefde voor mensen om hen heen. De
lichtjes in het kerkje gaan uit. Het wordt weer donker. Ze mag weer uitrusten van alle hectiek. Ze
dommelt af en toe wat weg. Dat geeft niet. Ze weet dat er goed voor haar wordt gezorgd. Jaar in,
jaar uit. Samen zorgen de mensen voor haar zodat ze een fijne plek houden om lief en leed met
elkaar te delen.
Een mooi dak boven het hoofd voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Groot en klein, mannen
en vrouwen. Ongeacht geaardheid of geloof, ze heet iedereen van harte welkom! Voor iedereen is er
plaats, ook in 2020 en hopelijk nog vele jaren erna!
Meer weten? www.protestantsekerkvlijmen.nl

