Parochie Johannes en Jac obus

De Ontmoetingskerk Dukenburg

een open huis met toekomst

De Ontmoetingskerk is een bijzondere plek in Nijmegen-Dukenburg. De jarenlange
samenwerking tussen katholieken en protestanten heeft geleid tot een open en
bloeiende gemeenschap met een sociale uitstraling. De Ontmoetingskerk is een
sterk merk en kan op veel sympathie rekenen in wijk en stad.
Maar dat is niet genoeg. Dit toekomstplan beschrijft het openen van een nieuwe
ruimte voor al degenen in onze wijk die behoefte hebben aan stilte, bezinning, bezieling, viering en ontmoeting of zij nu kerkelijk gebonden zijn of niet.
De kerk krimpt
We leven in een tijd van ontkerkelijking, en dat merkt zelfs een groot en actief kerkelijk centrum als de Ontmoetingskerk. De deelname aan de liturgie in het weekend
loopt gestaag terug, maar doordeweeks gonst het van activiteiten en komen grote
groepen mensen waaronder meer dan 500 vrijwilligers naar ons gebouw in de Meijhorst om te zingen, te vergaderen, over literatuur en kunst te praten, te chillen (in
de jongerenruimte), om de voedselbank te bezoeken of om mee te doen aan sociale
of studieuze activiteiten.
Het verlangen blijft
Uit tal van onderzoeken, en ook uit onze ervaring, blijkt dat het religieuze verlangen
in onze samenleving niet afneemt – integendeel! Mensen blijven zichzelf vragen stellen over de zin van het leven. Ze blijven geloven dat er dat meer is dan henzelf. Ze
blijven behoefte voelen aan stilte en bezinning, aan verdieping en het samen vieren
van kernmomenten in het leven. En ook blijven mensen bereid om zich in te zetten
voor hun buren, hun wijk en kwetsbare groepen in hun omgeving.
Een bezield verband
De kerk is er niet voor zichzelf. Zij dient een hoger doel om heil en zegen te brengen
aan alle mensen van goede wil en gemeenschap te stichten. We willen elkaar inspireren, door te ervaren dat we samenleven in een bezield verband. Daarbij willen we
met name aandacht besteden aan wie niet mee kan komen of het alleen niet redt.
Juist om die reden wordt de Ontmoetingskerk nu al breed gewaardeerd, ook onder
wijkbewoners die niet of niet zo kerkelijk betrokken zijn: we zijn een open kerk die
zich inzet in de wijk. We willen een kerk zijn in de samenleving.
Wij willen die rol blijven spelen en ons niet terugtrekken op krimpende kerkelijke eilanden. We willen juist de drempel van onze kerk verlagen, en zo toegankelijker
worden voor een breder publiek.
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Open huis, met partners
Dat betekent niet dat we onszelf opnieuw gaan uitvinden. Wij willen zelf op de eerste plaats kerk blijven in protestants, katholiek en oecumenisch verband. Wij koesteren onze rijke tradities.
Het betekent wel dat we onze bestaande activiteiten breder gaan aanbieden, en
ruimte zullen maken voor andere gebruikers van de kerk. Het gaat ons erom dat de
Ontmoetingskerk een inspirerende en bezielende rol kan blijven spelen in de wijk,
ten dienste van de mensen, als centrum van ontmoeting en als kerk.
We gaan dus gericht op zoek naar partners die zich in ons open huis thuis voelen.
Voorlopig wijzen we vier thema’s aan die we de ruimte willen geven. Thema’s die
voortvloeien uit onze traditie en onze missie in de samenleving, zoals:
‐ verstilling
‐ verdieping
‐ ontmoeting
‐ viering
Verstilling
Stilte is in onze haastige en lawaaierige samenleving een schaars goed. Stilte kan
weldadig zijn en is de basis van alle spiritualiteit, van welke snit dan ook. Stilte
maakt ons van mensen die alles zelf willen bedenken en doen, tot mensen die eerst
ontvangen, en dan pas geven.
Wij zullen in ons gebouw een STILTECENTRUM inrichten dat elk moment van de
dag open staat voor wijkbewoners die behoefte hebben aan rust en overweging, die
op zoek zijn naar zichzelf, naar God. Daarnaast willen we partners uitnodigen die in
of vanuit ons gebouw bijvoorbeeld zen, yoga, stiltewandelingen of andere vormen
van meditatie kunnen aanbieden.
Verdieping
Spiritualiteit vraagt om verdieping. Wij zijn niet de eersten die daarnaar op zoek
zijn. Er zijn tal van geschriften en andere kunstwerken die ons laten meebeleven
hoe mensen in andere tijden of op andere plaatsen zoeken naar het geheim. Dat
vergt studie, met name bijbelstudie. Maar ook een betrokken vorm van studie: een
vorm van lezen die eerder meditatief is dan gericht op het verwerken van informatie.
Lectio divina, heet dat in de aloude traditie. Het zingen van psalmen op gregoriaanse
en protestantse wijze zijn daar nog steeds levende voorbeelden van.
We zoeken partners die een aanvullend verdiepingsaanbod kunnen doen. Bijvoorbeeld met leesgroepen over teksten uit het boeddhisme, de mystieke islam, de westerse mystieken of moderne mystieken als Eckhart Tolle; of met werkplaatsen waarin kunst wordt bestudeerd of zelf gemaakt.
Ontmoeting
Mensen samenbrengen kun je op veel manieren. Het kan door samen te zwijgen of
te mediteren, het kan – blijkt uit onze ervaring – door mensen samen te laten zingen
of ze samen een sociale activiteit als de Klaaswinkel te laten organiseren. Ook De
Aanloop, het koffiedrinken voor buurtbewoners op marktdagen, is een zo'n ontmoetingsplek.
Er zijn tal van mogelijkheden om dat ‘samen’ te verbreden. Bijvoorbeeld door een
nieuw type koor op te richten, dat religieus getinte muziek zingt uit verschillende
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tradities, en uitvoeringen geeft op, bijvoorbeeld, De Grote Verzoendag of het Suikerfeest. Het kan door kwetsbare groepen in de wijk op te zoeken: vereenzaamde ouderen, allochtone nieuwkomers, werklozen.
Viering
Het leven moet gevierd worden. Het kerkelijk jaar, in de katholieke en de protestantse traditie, biedt een rijkdom aan oude en nieuwe rituelen. Maar dat wil niet
zeggen dat alles kerkelijk gevierd moet worden. Ook wie niet of niet meer kerkelijk
is, wil stilstaan bij mijlpalen in het leven of in het jaar.
De Ontmoetingskerk wil ook een ruimte zijn voor niet-kerkelijke vieringen voor de
wijk en voor individuele wijkbewoners. Dat kan door open activiteiten aan te bieden
op kernmomenten in het jaar.
Is dit wel iets nieuws?
Wie de Ontmoetingskerk kent, zal denken: is dit wel zo nieuw? We doen toch al
veel, we bieden al een open en breed pakket aan activiteiten?
Inderdaad, vele van de genoemde activiteiten zijn al in ons huis aanwezig. Maar we
willen dit uitdrukkelijker uitdragen naar de wijk en samen met anderen in de wijk
vormgeven.
In de toekomst krijgen we geleidelijk beter zicht op wat we allemaal in huis hebben,
en op wat er in de nieuwe ruimte ontstaat. Er bestaan dan een katholieke parochie
en een protestantse wijkgemeente, elk met hun specifiek kerkelijke en oecumenische activiteiten. Samen vormen zij de Ontmoetingskerk, samen stellen zij zich
open voor de wijk, en worden onder de vlag van De Ontmoetingkerk allerlei activiteiten aangeboden, dóór of samen met andere partners.
De Ontmoetingkerk bouwt voort op de open en uitnodigende houding die we nu al
uitstralen. Maar het is wel nieuw dat twee kerken expliciet zeggen dat ze ruimte willen maken voor de zoekers in onze samenleving, en daar mét die ‘zoekers’ vorm aan
willen geven.
Kerk in de samenleving
De komende periode zoeken we, op basis van dit document, naar partners om De
Ontmoetingskerk-nieuwe-stijl vorm te geven. Ook gaan we nadenken over de ordening en de presentatie ervan, want de nieuwe ruimte die we beogen, heeft gevolgen
voor communicatie en beeldmerk evenals de indeling van ons gebouw. Wij willen
een verband construeren dat onze tekortkomingen overspant en onze mogelijkheden
overkoepelt.
Daarbij realiseren we ons dat het aanbod van een nieuwe ruimte, ook onzekerheid
oplevert. We durven deze uitdaging aan, maar maken twee restricties. De eerste is
dat we gericht zijn op spiritualiteit en bezieling, de tweede is dat wie gebruik maakt
van het open huis tolerantie en wederzijds respect hoog in het vaandel voert.
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