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Henno Smit woont inmiddels zo’n twintig jaar in Amsterdam. Hij was predikant in de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Amsterdam-West en verhuisde vijf jaar geleden naar 
Osdorp, waar hij met vier anderen een gemeente stichtte: Hart van Osdorp. 
“Osdorp is voor een groot deel een zogenaamde krachtwijk (Vogelaarwijk)”, vertelt Smit. 
“Werkloosheid, integratieproblemen, armoede, slechte huisvesting, eenzaamheid: alles wat 
een wijk een achterstandswijk maakt, is aanwezig. Er zijn ook veel Geert Wilders-stemmers en 
dus veel oordelen over mensen van Marokkaanse en Turkse komaf.”
Veel problemen in de wijk hebben te maken met isolement. Hart van Osdorp kiest er daarom 
voor  mensen te helpen elkaar te ontmoeten. “Daarbij hebben we evangelisatieactiviteiten en 
welzijn gescheiden”, zegt Smit. “Wij zullen in onze kerstpakketten nooit een traktaatje stoppen 
met hoe je christen wordt of zo. We willen mensen onvoorwaardelijk helpen. Het maakt niet 
uit wie of wat ze zijn.”
Hij vervolgt: “Ook christenen oordelen vaak, over wat wel mag en wat niet mag, wat waar is 
en wat niet. Maar als je het verhaal van de Samaritaanse vrouw leest in Johannes 4, zie je dat 
Jezus alles omdraait. De vrouw komt uit het verkeerde volk en de verkeerde cultuur, heeft een 
verkeerd geloof en een verkeerd cv. Maar Jezus doet alsof al die oordelen en grenzen er niet 
zijn. En voor hem zijn ze er ook niet. En dan zegt hij nota bene: kun je me wat water geven? 
Hij vraagt haar om hem te helpen. Hij maakt zich kwetsbaar, van haar afhankelijk en zet haar 
zo op een voetstuk.” 

“Dit verhaal is heel inspirerend voor ons. Wij willen onvoorwaardelijk van de mensen hier 
houden. En dan niet op een manier van ‘we gaan jullie wel even helpen’. Nee, we zijn niet 
Hart voor Osdorp, maar Hart ván Osdorp. We willen ons leven delen met de mensen hier. We 
stappen naar hen toe en zeggen: ik heb jou nodig, ik wil van jou leren.”

De vijf gemeentestichters hebben inmiddels een sociaal netwerk van zo’n tweehonderd 
mensen. En ondertussen groeit de gemeente. De zondagse diensten worden door 30 à 40 
mensen bezocht. “Dat is mooi, maar we willen meer”, zegt Smit. “Als we een kern van 50 leden 
hebben, willen we een kilometer verderop een nieuwe gemeente beginnen. En zo verder. 
Ons doel is niet een gebouw waar honderden mensen samenkomen. We hebben liever zes 
gemeenten met 50 leden dan één met 300.”
Volgens Smit past die aanpak heel goed bij Osdorp, waar kleinschaligheid en ontmoeting 
belangrijk zijn. En zo zou ‘de kerk’ volgens hem in iedere context naar passende vormen 
moeten zoeken. “Er zijn geen wetten in het gemeentestichten. In Maastricht werkt een 
huiskamergemeente goed, hier zou dat te intiem zijn. Je moet op dat gebied niet dogmatisch 
zijn. Paulus werd voor de Joden een Jood, wij worden voor de Osdorpers een Osdorper.”

Smit hoopt dat Osdorp een inspirerend voorbeeld kan zijn voor het gemeentestichtingswerk 
van ECM. En vice versa. “Ik draag ECM een warm hart toe en hoop veel van ze te leren.”
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‘Voor de Joden een Jood, voor de  
Osdorpers een Osdorper’
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ECM verwelkomde onlangs een nieuw kandidaat-
bestuurslid: Henno Smit. Net als ECM houdt Smit zich 
bezig met gemeentestichting. ECM Europawijd, hij in 

de Amsterdamse wijk Osdorp. De buurtwerker/pastor 
vertelt over zijn werk. “We houden van de mensen hier. 

Wie of wat ze ook zijn.”

GeMeeNTeN
MeT 50 ledeN daN ééN MeT 300’

‘liever zes



‘Ons leven... 
... delen met de mensen hier.’ Dat is wat 
Henno Smit en Hart van Osdorp doen. 

Bijvoorbeeld door OnS huis, een veilige 
en gezellige plek waar buurtbewoners 

elkaar kunnen ontmoeten, wat kunnen 
drinken of een hapje kunnen eten. Zie 

ook www.hartvanosdorp.nl. 
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Zo’n vier jaar geleden ging een groepje van zes christenen uit de Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt van Maastricht in de volksbuurt Wittevrouwenveld wonen. Ze 
gingen meedraaien met het leven daar en bouwden langzamerhand relaties op 
met de mensen om hen heen. Na een tijdje ontstond er een huisgemeente: een 
hechte groep buurtbewoners die elkaar regelmatig ontmoeten en hun leven 
delen. Inmiddels heeft de gemeente drie leden uitgezonden naar een andere wijk 
van Maastricht, Blauwdorp, om daar een volgende gemeente te stichten.
In een notendop is dat het Maastrichtse gemeentestichtingswerk, waar 
ECM via drie echtparen actief bij betrokken is. Er worden kleine, eenvoudige 
geloofsgemeenschappen gesticht, zogenoemde ‘gospel communities’, waar 
christenen hun leven delen en samen achter Jezus aangaan. Toegankelijk en 
alledaags.
“Het is niet de enige manier van kerk-zijn, maar hier werkt het goed”, zegt Tjerk van 
Dijk, die met zijn vrouw Anneke sinds vorig jaar in Blauwdorp woont en daarvoor 
bij de geloofsgemeenschap in Wittevrouwenveld betrokken was. “Maastricht is een 
dorp op megaschaal. Iedereen kent elkaar. Mensen zijn sterk op samenzijn gericht. 

Zeker in Blauwdorp. Het is een achterstandswijk met alcohol- en drugsproblemen, 
werkloosheid en veel alleenstaande moeders, maar het positieve is dat mensen 
veel meer dan op andere plekken gemeenschap met elkaar zoeken. Er is een soort 
gemeenschappelijke straatcultuur.”
Anneke vult aan: “Toen wij in juli vorig jaar aan ons huis hier begonnen te klussen, 
kwam de hele wijk langs met adviezen. Dat was een goede manier om contact te 
leggen. Of neem de supermarkt: daar kom je iedereen tegen. Het is niet bijzonder, 
maar je moet er wel bewust mee bezig zijn.”

“Iedereen kan het doen”, zegt ook Harold Meerveld, die met zijn vrouw Jorinde in 
2007 in Wittevrouwenveld kwam wonen en daar nog steeds woont. “Wij zijn hier 
naar de woningbouwvereniging en naar vele mensen in de wijk gestapt, zoals de 
pastoor, de wijkagent, de middenstand en vele anderen. We hebben uitgelegd wat 
we wilden doen, zijn hier gaan wonen, zijn gaan meedoen met het leven in de wijk, 
kregen onze eerste contacten en relaties, nodigden mensen uit voor maaltijden en 

‘Iedereen kan het doen: het gaat om contacten  
en die heeft iedereen’

Gemeentestichting klinkt wellicht wat ‘kerkelijk’, maar in Maastricht is 
het dat bepaald niet. Het werk in de achterstandswijken Wittevrouwenveld 
en Blauwdorp draait geheel om persoonlijke contacten en alledaagse 
ontmoetingen. In supermarkten en eetcafés, tijdens het uitlaten van de 
hond of het schoffelen in de tuin. Het evangelie vind je op straat.
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Bamboo
In teamverband kan ieder-
een doen wat zij doen, vin-
den Harold Meerveld en 
Tjerk van Dijk. Daarom 
hebben zij Bamboo opgezet, 
een leer- en werktraject voor 
gemeentestichting. Met hun 
ervaring in Maastricht wil-
len ze andere christenen 
in Nederland inspireren 
en toerusten, zodat overal 
kleine, eenvoudige geloofs-
gemeenschappen zullen 
ontstaan. Zie voor meer in-
formatie www.bam-boo.nl.
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gingen uiteindelijk deel uitmaken van hun leven. Het is intensief, maar iedereen kan 
het doen. Want het gaat om contacten en die heeft iedereen.”
In de geloofsgemeenschap die in Wittevrouwenveld ontstaan is, ligt de focus dan 
ook niet op kerkdiensten. Die zijn er alleen bij speciale gelegenheden. “Het gaat 
om het delen van je leven”, zegt Harold. “Samen eten, samen een cursus volgen, 
de hond uitlaten, boodschappen doen: dat soort doordeweekse ontmoetingen. 
We zijn niet belast met vormen of tradities, alle vormen zijn mogelijk. Daardoor 
vinden we ook aansluiting bij de doelgroep. Onze moederkerk zou deze mensen 
nooit bereiken.”
De geloofsgemeenschap in de wijk heeft inmiddels een behoorlijk aantal contacten. 
Verder is er een nieuwe groep ontstaan, die apart samenkomt. Harold denkt dat dat 
een goede ontwikkeling is. “Je leven delen houdt al snel bij tien mensen op. Hoe 
meer mensen er dus zijn die getraind en uitgezonden worden, hoe meer mensen 
bereikt kunnen worden.”

Het is een vruchtbaar model, menen Roland en Carolien Smith. Zij wonen sinds 2006 
in Maastricht en zijn door coaching, vriendschap en gebed betrokken bij het werk 
in Wittevrouwenveld en Blauwdorp. Daarnaast zoeken ze naar nieuwe leiders en 
mogelijkheden om, bijvoorbeeld in hun eigen wijk, nieuwe gemeenten te stichten. 
“Succes wordt in kerken vaak uitgedrukt in het aantal leden, maar volgens mij 
zouden we veel meer kleine gemeenten kunnen gebruiken”, denkt Roland. 
“De beweging van kleine gemeenten blijkt heel vruchtbaar te zijn. Mensen zijn 
teleurgesteld in de kerk als instelling. Ze hebben problemen met gezag en zien 
door het seksueel misbruik en andere problemen in de kerk de liefde en genade van 
God niet meer. Maar als we met een groep christenen bij ons thuis samenkomen, 
roept dat een heel ander gevoel op. Door de mensen en de gemeenschap heen 
wordt Christus zichtbaar.”

Tjerk noemt het een authentieke vorm van geloven. “Het evangelie is niet zomaar 
een boodschap, het is een boodschap die uitgeleefd moet worden”, zegt hij. “Als 
vanzelf komen er dan mensen die geïnteresseerd zijn en samen gemeenschappen 
vormen. Dat gaat op een heel natuurlijke manier. Vervolgens proberen wij die 
mensen zelf ook weer gemeentestichtend te laten zijn.”
Harold gelooft dat op deze manier een ‘beweging’ van kerkplanters kan ontstaan. 
“En het is onze droom dat die beweging zich steeds verder uitbreidt.”
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tjErK En annEKE van dijK: ‘hEt EvangEliE is niEt zoMaar EEn 
boodsChap, hEt is EEn boodsChap diE uitgElEEFd MoEt  

wordEn.’ harold En jorindE MEErvEld: ‘hEt gaat oM hEt dElEn 
van jE lEvEn.’ roland En CaroliEn sMith: ‘door dE MEnsEn 

En dE gEMEEnsChap hEEn wordt Christus ziChtbaar.’

Bid voor het zendingswerk 
in Maastricht en steun de 
zendingswerkers via ING 
254997 tnv Stichting Euro-
pean Christian Mission-Ne-
derland te Deventer, onder 
vermelding van de naam 
van de betreffende zen-
dingswerkers of van ‘Fonds 
Maastricht’. 

6



k
er

k
r

u
b

r
ie

k
pr

o
je

c
te

n

Nederland is zendingsland geworden. De kerk zou het antwoord aan 
moeten reiken, maar roept voor veel Nederlanders een drempel op. 
Hollanders trappen nou eenmaal graag tegen heilige huisjes. 
Maar er zijn tekenen van hoop en nieuw leven. Ook Nederlanders verlangen 
ten diepste naar wat het evangelie aanreikt. Oude kerken schrikken 
af vanwege hun vormen en tradities en nieuwe kerken soms om hun 
toonzetting en exclusieve waarheidsclaim. Gods Geest baant altijd wegen 
en zo is het goed dat er bevlogen gezocht wordt naar nieuwe vormen van 
christelijke gemeenschapsvorming, nieuwe manieren om ‘kerk’ te zijn. U 
leest hier in deze uitgave al inspirerende voorbeelden van.
De tijd is rijp om wat we als ECM in Europa al deden ook voor Nederland 
in te zetten en ondersteuning te bieden aan deze nieuwe vormen van 
gemeentestichting. Steeds vaker kloppen kerken bij ECM aan voor 
ondersteuning bij gemeentestichtingsinitiatieven. Vanuit het Fonds 
Nederland kan ECM deze kerken tot hulp zijn, door mensen bij elkaar te 
brengen, ze te coachen en een netwerk van toerusting te bieden.  
Steun onze beweging in Nederland en maak een gift over aan ECM (ING 
254997) onder vermelding van ‘Fonds Nederland’.

ECM was de afgelopen jaren al actief betrokken bij gemeentestichting in Maastricht. 
Steeds meer mensen met visie voor gemeentestichting in Nederland kloppen bij ons 
aan en ook het Maastrichtse werkveld is volop in beweging. De tijd is rijp om over het 
land uit te waaieren. Uw steun aan het Fonds Nederland helpt dat mogelijk maken.

projecT iN de picTure: 
  FoNds NederlaNd

“Jaren geleden werd ik geïnspireerd door traditionele kerken in het buitenland 
die actief waren in gemeentestichting. De GKv Maastricht is zelf ontstaan vanuit 
de GKv Brunssum, dus waarom zouden wij er niet aan bijdragen dat andere 
gemeentes uit ons ontstaan? Een bijeengeroepen denktank leidde uiteindelijk 
tot een gemeentestichtingsteam van drie jonge stellen. Ze hadden visie voor 
Vogelaarwijk Wittevrouwenveld, waar in de afgelopen jaren inderdaad een 
gemeente is ontstaan. 
Een voltijd theologisch geschoolde zou te ver van de bewoners af staan en hun 
taal niet spreken. Het gemeentestichtingsteam bestaat dan ook uit gewone 
gemeenteleden. Ze delen het evangelie door hun leven te delen. 
De huisgemeente in Wittevrouwenveld is zelfstandig en maakt alleen indirect, 
via de Kruispuntkerk, deel uit van een kerkverband. Dat was ons uitgangspunt: 
als we iets nieuws willen doen om nieuwe mensen te bereiken, dan moeten we 
hen volledige ruimte bieden en vertrouwen geven. We zijn enthousiast over 
wat er al is gebeurd en zijn nog lang niet uitgeëxperimenteerd. Met Bamboo 
(zie pagina 5) willen we andere kerken helpen om hetzelfde in minder tijd te 
doen. Tegen kerken die ook wel zoiets zouden willen, zeggen we: ‘Just do it!’”

Voor het werk van ECM-Nederland is samenwerking met gemeenten in eigen 
land onontbeerlijk. Neem het Kruispunt, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 
uit Maastricht. Deze gemeente steunt Tjerk en Anneke van Dijk en Harold en 
Jorinde Meerveld, die huiskerken planten in Maastricht. Jacob Glas vertelt over 
het hart van zijn gemeente voor gemeentestichting.

harT voor europa: 
              heT kruispuNT, Gkv - MaasTrichT

Visie: Samen wervende gemeente van Christus 
zijn in onze eigen netwerkjes Leden: 130 
WeBsite: kerkmaastricht.nl
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Hans Kuijpers: “We zijn blij ook steeds meer in 
eigen land de handen ineen te kunnen slaan, dat is 
tenslotte ook een stukje Europa.”
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agenda • jos douma en jos douma op eCM slovenië-avond 
13 oktober
ECM organiseert op 13 oktober een Slovenië-avond in het 
kerkgebouw van de GKv in Zoetermeer. De avond is bedoeld 
om christenen met een hart voor Slovenië direct of indirect te 
betrekken bij het bereiken van de Slovenen met het evangelie. 
Sprekers: ds Jos Douma, auteur en predikant te Haarlem, drs Jos 
Douma, HM Ambassadeur in Slovenië en Sebastian en Gloria 
Forjan, Sloveense zendingswerkers in eigen land. De avond is 
uiteraard open voor iedereen die zich herkent in de ECM-visie: 
het evangelie biedt het antwoord op wat alle Europeanen ten 
diepste verlangen.
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N European Christian Mission (ECM) is een internationale 

en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel 

gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie 

in het meest uitdagende continent voor christenen 

vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders 

trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM 

heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende landen, 

waaronder 35 vanuit Nederland | ECM wordt volledig 

gefinancierd vanuit giften | Europa Info is 

een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,  

7400 AW Deventer, 0570-637537 | ecmnl@ecmi.org 

| www.ecmnederland.nl | Redactie: Jordi Kooiman, 

Rianne Bonk, Hans Kuijpers, Frivista | Ontwerp: Frivista 

| Giften: ING 254997, belastingaftrekbaar.

  ECM-Nederland is een ANBI  

erkende instelling 

ECM-Nederland is deelnemer van:

agenda • eCM steprace 
22 oktober
De StepRace heeft zich de afgelopen jaren bewezen  
als sportief en samenbindend evenement. Maar  
het is vooral bittere noodzaak! ECM heeft het 
sponsorgeld hard nodig om haar activiteiten voort  
te kunnen zetten. Step of sponsor en kijk op  
www.ecmnl.nl/steppen.

• jos douma

auteur en predikant 
over: Missionaire 

gemeente en zending

• jos douma 
ambassadeur

over: Het geestelijk 
klimaat in Slovenië

• sebastian & Gloria Forjan 
zendingswerkers

over: Gemeentestichting 
in Slovenië

ecM sTepT
voor europa
steun de steppers! geef uw gift via: ing 254997


