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‘Een hemel zonder schroeven’, Marieke van
Meijeren, Mozaïek, 158 blz., € 17,99.
Maria is een dementerende vrouw die
haar (thuis opgebaarde) man moet gaan
begraven. Haar zoon maakt zich zorgen:
hij ziet dat zijn moeder dingen vergeet en
incontinent wordt, maar ze weigert naar
een verzorgingshuis te gaan. Maria mist
haar man verschrikkelijk en is obsessief met hem bezig. Mede omdat ze
met traumatische herinneringen uit het
verleden worstelt, vlucht ze in schilderen
en muziek. Een hemel zonder schroeven is
enerzijds zonder meer goed geschreven,
maar anderzijds worden er te pas en te
onpas Bijbelteksten aangehaald, die vaak
vervreemdend werken. En bij enkele –
shockerend bedoelde? – passages denk ik:
moet het nou zó? (Stella de Rijcke)

‘In Lawfully Yours’, met Chelsey Crisp,
Marilu Henner e.a., distr. Neema/Ecovata
(artikelnr. NM9585), speelduur 90 min.,
Kijkwijzer: 2 g , € 14,99
In christelijke speelfilms blijven geloof en
humor toch altijd een wat ongemakkelijke
combinatie. Dat geldt ook voor deze romantische comedy. In Lawfully Yours bevat
aardige elementen en vermakelijke scènes, en de innemende hoofdrolspeelster
(Chelsey Crisp) verstaat haar vak. Maar
er zijn ook minder geslaagde ‘grappen’,
bijvoorbeeld als iemand uitlegt dat hij
predikant is en “mensen helpt in de hemel
te komen”. Voor wie een echt boeiende
romantische film met een vleugje humor
zoekt, is Old Fashioned een aanrader.
(Gert-Jan Schaap)

Klonteren in Barneveld
Vorige week stond ik in de ds. E. Fransenlaan in Barneveld. Een klein straatje
tussen twee (redelijk nieuwe) megakerkgebouwen. Het gebouw van de
Gereformeerde Gemeenten met ruim
veertienhonderd zitplaatsen en het gebouw van de Gereformeerde Gemeenten
in Nederland met 2700 zitplaatsen, en
beide kerkgebouwen schijnen alweer te
klein te zijn.
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Mijn vraag in dit straatje (voor het
programma Toen was geloof heel gewoon)
was, hoe het kan dat in een periode van
kerkverlating daar iedere zondagochtend
en -middag ruim vierduizend mensen naar
de kerk gaan, en dat die kerken daar nog
steeds groeien.
“Dat heeft te maken met klontering,” zei
prof. George Harinck tegen mij. Mensen
gaan op plekken wonen waar een grote
gemeente is en waar ook de scholen zijn
voor hun kinderen. Barneveld heeft een
grote reformatorische school. En in zo’n
dorp voelen gelovigen zich ook geen eenling. Integendeel.
Dat is een sociologische reden. Maar er is
meer. In deze kerken wordt erg veel ernst
gemaakt met het eeuwig wel en wee. Anders gezegd: ga ik straks naar de hemel of

naar de hel? En dan wil je wel graag preken
horen waarin uitgelegd wordt welke de
weg ter zaligheid is.
Deze kerken groeien dus. Nog net, want
het geboortecijfer loopt ook hier terug.
Maar de bevindelijke zuil doet zijn werk
wel. In Barneveld en andere plaatsen.
Ik stond er wat te mijmeren. Is dit niet het
beste recept tegen kerkverlating en secularisatie? De gelederen gesloten houden
en de voordeur en de achterdeur dicht.
En kijk eens hoe geweldig veel jeugd deze
kerken trekken!
Wat heeft het kerken opgeleverd die vanuit
missionaire bewogenheid de kerkdeur wijd
open hebben gezet? Al in 1910 werd Kuyper
gewaarschuwd dat op deze loopplank
velen de kerk zouden verlaten, en dat er
weinigen zouden binnenkomen. Dat is
helaas gebleken.
Ach, ik ken alle tegenargumenten, en deel
ze ook wel. Maar een mens mag mijmeren.
Zeker in de ds. E. Fransenlaan in Barneveld.
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