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Citychurch: Jeugd zet zich in voor de armen
Een nieuw en uniek initiatief vanuit het kerkgenootschap van de zevendedags-adventisten is de wekelijkse
(inter) Citychurch in de conferentiezaal van de Tula Room van Kurá Hulanda in Otrobanda. Het is een
onderdeel van de Emmastad Advent kerk aan de Wilhelminalaan 5. Vorig jaar mei werd ermee begonnen
om in de namiddag in de stad iets te organiseren, om zo ook daar de mensen te kunnen bereiken. De trekker
en coördinator van dit project en van de stuurgroep is Hyden Gittens, die enkele jaren gezaghebber is
geweest op Sint Eustatius.
Tekst en foto’s Solange Hendrikse

W

anneer ik dwars
door het drukke
Otrobanda
ernaartoe loop en
de trap van het
gebouw tegenover de ferrydienst
betreed, word ik al opgewacht en
naar binnen geleid, en waan ik
me in een andere wereld, door de
uitermate vriendelijke begroeting van verschillende hostesses
bij de deur, die allen behulpzaam
zijn en je het gevoel geven meer
dan welkom te zijn. De zaal is
vol, ook de bovenverdieping aan

de zijkant is goed bezet. Verschillende mensen hebben een koptelefoon op, voor de simultaanvertalingen in het Engels, Papiaments, Nederlands en Spaans,
zodat iedereen kan volgen wat er
verteld wordt. Ook jonge moeders met hun baby in de kinderwagen naast zich, zitten stil te
luisteren. Elke zaterdag van
16.00 tot 19.00 uur in de middag
en avond is er een programma,
verdeeld in drie segmenten en simultaan ook een kinderprogramma.

Het team van de kerk. Vlnr. Orveo Zschuschen, Abigail Zschuschen,
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Roline Engelhart en Hyden Gittens.

Doel van dit project is vooral
jongelui te kunnen overtuigen
standvastiger te worden in het leven, wat de basis is voor een goede toekomst. Het gaat niet zozeer
om het houden van diensten,
maar meer om het benaderen
van de mensen in de ‘intercity’.
Het gaat dus om de buurt en omgeving van de stad en de bezoekers, zoals toeristen, zakenlui en
professionals. Daarbij wil het
kerkgenootschap zich niet opdringen, maar door lezingen te
verzorgen en voedselpakketten
bij behoeftigen in de omgeving af
te geven, komen de kerkgangers
makkelijker met hen in contact.
Het meeste werk wordt door jongeren gedaan, die elke week hun
tijd hieraan besteden en die vanuit hun geloofsovertuiging zich
inzetten voor de samenleving,
waar zij deel van uitmaken. Hiermee willen ze tonen dat er in de
samenleving ook positief werkzame jongeren zijn, die bereid zijn
andere jongelui daarmee op weg
te helpen door hen te leren stevig
in de schoenen te staan. De jongeren willen daarmee aan hun
leeftijdsgenoten, die wel eens
verloren in de wereld kunnen
overkomen, doorgeven dat de zij
een belangrijke rol kunnen spelen; niet alleen in de kerk, maar
ook in de wereld.
Voorafgaand aan de lezing
worden op de eerste zaterdagmiddag van de maand steevast

door de jongeren voedselpakketten uitgedeeld bij mensen in de
buurt, die het dankbaar in ontvangst nemen. Ze houden ook
gesprekken met ouderen, mensen in nood en jongeren. Al is het
maar een luisterend oor. Roline
Engelhart, lid van het ‘steering
committee: ,,Het wordt erg goed
ontvangen en we doen dat voornamelijk vanuit het oogpunt
dat Jezus ook voedsel uitdeelde
en daarna praatte, want met
een lege maag wordt allicht niet
geluisterd naar wat men te
vertellen heeft. Praten en luisteren levert niets op als mensen
honger hebben. Maar als de
maag vol is, staan ze er wel voor
open.”
Na het uitdelen van de voedselpakketten volgt van 17.00 tot
19.00 uur de dienst, waarbij verschillende onderwerpen behandeld worden die het dagelijks leven aangaan. Er worden thema’s
gebracht, die te maken hebben
met hedendaagse problemen en
ontwikkelingen in de wereld, gezien vanuit het perspectief van de
bijbel, uitdagingen waar jongeren en ouders mee te maken hebben, maar ook het aanmeten van
een gezonde levensstijl, het in balans brengen van lichaam en
geest.
Momenteel is er een thema
gaande van 13 weken, dat volledig
door jongeren wordt verzorgd.
Met deze serie lezingen krijgen

De zaal is vol, ook de bovenverdieping aan de zijkant is goed bezet. Verschillende mensen hebben een koptelefoon op, voor de simultaanvertalingen in het Engels, Papiaments, Nederlands en Spaans.

zij de kans zich ook op dit vlak te
ontplooien. Het thema beslaat de
Bijbelse profetieën en heeft als titel Youth for Christ crusade. Door
middel van deze kruisweg willen
ze aangeven dat je werkelijk kunt
staan voor wat je gelooft en
daardoor een licht voor de wereld
kan zijn. Ook de liefde voor de
medemens speelt hierin een belangrijke rol. Daar gaat het in
grote lijnen om.
Orveo Zschuschen, lid van de
commissie hierover: ,,De geloofsovertuiging van onze jeugdigen
maakt ze standvastig. In plaats
van te gaan feesten, zetten ze
zich in voor de medemens. Hieruit spruit zich een ander soort
mens voort. Dat willen we laten
zien aan de jeugd, dat je niet het
verkeerde pad op hoeft te gaan.
Wij hebben veel jongeren, die
niet vanuit de kerk zijn opgegroeid en opgevoed, maar zich
op een gegeven ogenblik hebben

aangesloten en hierin de liefde
hebben gevonden.”
Elke week is er een apart kinderprogramma voor kinderen uit
de buurt, met veel muziek en
zang. Het is een programma op
hun niveau, zodat de boodschap
ook tot hen doordringt. De kinderen worden beziggehouden door
werkstukken te maken, verhaaltjes (voor) te lezen en natuurkundige proeven te doen, zodat er
ook een beetje learning time meegenomen wordt. Van de gemaakte werkstukken komt daarna een
tentoonstelling.
Om de twee weken is er
een gezondheidsmiddag waarbij
twee artsen, verpleegsters en
een fysiotherapeut aanwezig zijn
voor advies en voetmassage. Ook
de bloeddruk en suiker kunnen
worden gemeten en iedereen is
welkom.
Abigail Zschuschen, jeugdspreker bij lezingen: ,,Ondanks

In december werden in Otrobanda de bewoners in de buurt, die het niet breed hebben, verblijd met Kerstzang en muziek en kregen ze bloemen aangeboden, om hen zo ook een feestgevoel mee te geven.

dat veel van mijn kennissen en
collega’s een ander geloof belijden, word ik als zevendedagsadventist door hen gerespecteerd in
mijn doen en laten en houden ze
er rekening mee dat adventisten
de Bijbelse sabbat belijden. Vaak
worden er zelfs vragen aan mij
gesteld. Ik ervaar het als respect
naar ons toe, omdat gemerkt
wordt dat ik anders ben. In mijn
geval letten mijn collega’s erop
bijvoorbeeld geen ruwe taal te gebruiken in mijn bijzijn. Er is zowel begrip als interesse voor het
anders zijn en er wordt ook wel
eens gevraagd naar wat er op de
sabbat wordt gedaan of wat de
sabbat inhoudt. Er is niet alleen
belangstelling, maar vaak zelfs
een nood daarbuiten, vooral voor
jongeren, en ook voor ouderen
die een houvast zoeken in dit leven. Ze zoeken iets om zich aan
vast te klampen en dat vinden ze
niet daarbuiten, niet in hun

FOTO’S VALENTINO ZSCHUSCHEN

Ook jonge moeders met hun baby in de kinderwagen naast zich, zitten stil te luisteren.

baan, niet in het feesten, dat zijn
slechts tijdelijke dingen. Wat we
willen meegeven, is dat er wel
een houvast is in de Heer. Daarom verwelkomen we iedereen
van harte hiernaartoe te komen
om hen alles duidelijk te maken,
en antwoorden te geven op alle
vragen die ze hebben. Onze strategie is ook om te verkondigen,
om de mensen te bereiken met
het evangelie, maar wij doen het
anders en met respect en willen
ons niet opdringen. Daarom nodigen wij de mensen uit hiernaartoe te komen. Wij werken
ook via andere kanalen en hebben wereldwijd ziekenhuizen,
scholen, universiteiten. Wij pakken het overal aan, waar mensen
in nood verkeren om hen met
God in aanraking te brengen.”
Om in de behoeften te kunnen
voorzien en aan middelen te komen, wordt door de leden elke
maand grif ‘een tiende’ betaald
en ook worden er extra donaties
gedaan. ,,‘Een tiende’ houdt een
tiende deel van je salaris in. Daar
doen verschillende wilde geruchten de ronde over, maar het is
niets meer dan een opdracht uit
de bijbel en als je geeft, ontvang
je de zegeningen ook”, zegt Roline Engelhart lachend. ,,Wij zijn
afhankelijk van de donaties die
wij binnenkrijgen om de huur,
het materiaal en de voedselpakketten te kunnen betalen, dus elk
beetje ‘free publicity’ die wij kunnen krijgen is welkom.”
Tot slot voegt Hyden Gittens
eraan toe: ,,We are there to share
God’s love with you and want to
cordially invite you to join us on
saturdays and receive the blessings in store for you.”
Iedereen is van harte welkom
op de zaterdagmiddag van 16.00
tot 19.00 uur in de Tula room
van Kurá Hulanda in Otrobanda.

Om de week is er voorafgaand aan de lezingen een medisch team
aanwezig, dat onder andere bloeddrukmetingen verricht, en kunnen de voeten gemasseerd worden. Op de foto de heer Engelhart,
agoog van beroep en sinds 10 jaar gepensioneerd, die een speciale
techniek in massage heeft gevolgd en met succes uitvoert.

Zevendedagsadventisten
Het Kerkgenootschap der
Zevende-dags Adventisten
(kortweg zevendedagsadventisten) werd in 1860 gesticht
in Washington. De formele
oprichting volgde drie jaar
later in 1863. Door een
krachtige zendingsactiviteit
vanuit het hart van de organisatie in de Verenigde Staten,
wist het kerkgenootschap
binnen ruim een eeuw uit te
groeien tot een groepering
met enkele miljoenen aanhangers.
De zevendedagsadventisten vieren de wekelijkse
rustdag van God (sabbat) op
zaterdag. Dat is voor hen de
zevende dag van de week, in

plaats van de zondag, zoals
voor de meeste andere
christenen. Ze houden zich
aan de spijswetten, zoals die
beschreven staan in het Bijbelboek Leviticus. Dit vertoont grote gelijkenis met
koosjer eten. Daarnaast gebruiken ze geen alcoholische
dranken en tabak. De cornflakes, die door zevendedagsadventist John Harvey
Kellogg (1852-1943) op de
markt werden gebracht, werden over de hele wereld bekend en pasten in de gerichtheid op gezonde voeding.
Kellogg was ook de eigenaar
van een adventistisch sanatorium.

