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Al les in de stad
Ze had al heel jong het geuoel dat'missie' haar opdracht wos.ln de loop uan haar

leuen wisselde de manier woarop zij daaraan inuulling gaf een aantal keren, en haar

persoonlijke ontwikkeling hield daarmee gelijke tred.Wie Gea Gort ontmoet,treft

een L)rouw met een missie.Op de ochtergrond klinken flarden uan een oudliedje.

de Jong - van den Berg

oit was Z€ schipperskind,nu

woont ze in Rotterdam, met uit-
zicht op de Schiehaven . Zewerl<t

als freelance journaliste en heeft twee boe-

ken gepubliceerd. Godin de stadtitzoterr
Godis niet wil dat afgelopen mei verscheen.

Over de thema's ervan houdt ze regelmatig

lezingen. Voor ze in Rotterdam'aanwal

ging' voeren zij en haar man veertien jaar

als wijwilligers op een hospitaalschip van

de intemationale christelijke hulp- en ont-

wikkelingsorganisatie Merry Ships.

Alles in de wind...
Als jonge ouders met twee Heine kinderen

en de derde op komstvertrokken Gea Gort

en haar man m et de Anastcais. Jarenlang
droegen zij eraanbij, hij als hoofd faci-

litaire zaken erzijbij de communicatie-

afdeling, dat de medici op het schip hun

werk konden doen: tandheelkundige hulp

verlenen, operaties uitvoeren en op het

vasteland gezondheidscentra opzetten. Na

jaren op zee gingenzein op het verzoek

van de organisatie om een kantoor in Ne-

derland op te zetten. Zo werd Rotterdam

hunthuishaven.

O wat sptjt...
Toen het kantoor 'stond', overviel haar een

crisis: "Ik was moeder van vier kinderen,

de wouw van de directeur, maar wat was

lnolu my n identiteit? " Ze had aan boord van

een Canadese wouw het vak van pr-func-

tionaris geleerd en was vaak geinterviewd

over Mercy Ships. "Ik wilde weleens aan

de andere kant staan en gingjournalistiek
studeren." Ondertussen groeide haar in-

teresse in missie in een stedelijke context.

"Ik zag kerken sluiten, maar tegelijkertijd
aan de basis allerlei nieuwe initiatieven
ontstaan," Ze vond een internationaal

studiecentrum dat vanuit de VS wereld-

wijd cursussen verzorgt voor dominees

en missiewerkers die daarmee hun kennis

kunnen verbreden en verfi epen. Van

practitioners worden ze zo professionals err

kunnen ze hunkennis inhun eigen setting

doorgeven.

Na voltooiing van haar journalistiekstu-

die ging Gort daar modules volgen. "Ik

verplaatsen. Ik kreeg woorden voor wat ik
ook in mijn stad zag ontstaan: eengrdss

roots bewegin g." Ze geefthet voorbeeld van

mensen die naar armere wijkenverhuizen

en daar relaties opbouwen, een netwerk

van vertrouwen, dat zich kdn ontwikkelen

tot kerkplanting. "Dat zijn mensen met

een missie, maar danvanuit de relatie, niet

missionair in de zin van'Ik zal jou eens

even vertellen hoe het moet'. Het is een

meer geintegreerde aanpak."

Daar op die brug...
Uiteindelijkwerke ze de scriptie waarmee

ze Doctor of Ministry werd tittot een boek.

"Dat boek, Godin de stad,moest eruit, dan

kon ik verder met mijn leven." Ze structu-

reerde het in drie delen: hoe kijkje tegen

'Niet: doe je rugzokje op en ga lets Goeds doen,

moat: fi1aak missie integraal onderdeel

uan je werk, je wijk en je leuen'

ontmoette mensen die over de hele wereld

in een stedelijke setting werken, leerde

veel over ontwikkelingen in die steden.

Zending blijk zich van het platteland en

de jungle steeds meer naar de steden te

een stad aan? Wat staat er in de Bijbel

over steden en hoe kan datje inspireren?

En: hoe kun je er missiegericht wonen en

werken? Opnieuw de integrale aanpak:

missiegericht wonen en werken is een
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poging zondagse kerkgang en dagelijks

leven te integreren. Gort: "Dus niet: doe

je rugzakje op en ga Iets Goeds doen, maat:

maak missie integraal onderdeel van je

werk, je wijk en je leven."

"Ik geloofdat God steeds weer de relatie

met mensen zoekt. In mijn vewolgstudie

werd ik tijdens de module kerkgeschie-

denis het meest verrast door de oosters-

orthodoxe theologie. De protestantse

traditie zegt: Jezus kwam en redde ons uit
onzezonden. De oosterse orthodoxie be-

nadruh: Jezus kwam, God werd mens. Als

je dat tot je door laat dringen... God kwam

van de ladder af, om onder ons te wonen.

En als ik in mijn eigen leven de trap af ga,

naar mijn pijn, mijn moeite, win ik daar

eerder vertrouwen mee bij mijn buren dan

met verhalen over een ideale wereld. Ik

denk dat God juist ook te vinden is in de

gebrokenheid."
"Het is een mysterie, God laat zich zien, op

Zuid evengoed als in Hillegersberg,

al denk ik dat God een extra zwak heeft

voor de mens in de marge. Maar tegeli.l'k

is missie in de stad in mijn beleving veel

meer dan dat."

'Als we God zoeken,

kunnen er heel

onuerwachte dingen

ontstaon'

Vanuit haar werkvoor het GlDSnetwerk

(GelovenlnDe Samenleving) kan ze

vele voorbeelden noemen van dergelijke

integrale missiegerichte activiteiten in de

schaduw van Brienenoord-, Willems- en

Erasmusbrug. Neem die Marokkaanse

Nederlander die tot geloof gekomen is,

theologie studeerde, dominee werd en nu

een Italiaans restaurant runt, met een visie

voor de hele wijk. Hij werk met jongeren

die met school gestopt zijn enwil andere

ondernemers inspireren hetzelfde te doen.

"Een ondernemer met een missie, een on-

dememer naar Gods hart." Of die jongeren-

8

werker die in de Millinxbuurtvanuit een

buurtcentrum voor Antilliaanse randjon-

geren - nadat hij hunvertrouwen en dat

van de buurthad gewonnen - met twintig
van hen een kerk begon. "Mensen zien

straatjongeren op een bepaalde manier,

maar ik zie ook Gods genade. Zo is mis-

siewerk, zeker nu de overheid zich steeds

verder terugffek, ook sociaalwerk. Als je

daarmee bezig bent, raak je Gods hart."

Ze denk dat de kiemvoor haar motivatie

op het hospitaalschip gelegd is. "Er werk-

ten mensen van zoveel nationaliteiten, met

zoveel verschillende kerkelijke en culturele

achtergronden, maar het was 66n geheel,

net als in Paulus'briefaan de Korinti€rs,

waar het gaat over de gemeente a1s een

menselijk lichaam dat bestaat uit veel

verschillende delen, die allemaal even hard

nodig zijn en evenveel waard. Zo zie ik mis-

sie in de stad ook, te integreren in het werk

van iedereen die werk in en aan de stad."

Je bent een ander...
"Een aantal jaren geledenwas ikbij een

conferentie. Een van de kernwagen luidde:

Wat is de pijn in je stad? Die waag liet me

niet los. Steeds weer kwam ik uit bij het

slavernijverleden en hoe dat doorwerk in
het heden, ook al is de slavernij r5o jaar

geleden afgeschaft. Mensen dragen vanuit

voorgaande generaties de pijn met zich

mee. Anderen geven onbewust bepaalde

ingesleten den$atronen uit de tijd van

slavernij en kolonialisme door. De gemid-

delde blanke Nederlander heeft weinig

interesse voor die pijn en dat onrecht, en

amper kennis van die geschiedenis." Het

doel van haar tweede boek, God is niet wit,
dat ze samen met historica Eva Mabayoje

schreef, is dan ook om de lezer bewust te

maken, van pijn en denllpatronen. Om

het ingewikkelde thema toegankelijk te

maken, koos Gort voor een combinatie

van persoonlijke verhalen, kennisover-

dracht en theologie, in een aansprekende

vormgeving. ook hier een driedeling: van

de erkenning van het verdriet gaat het,

via verzoening, naar een mogelijk nieuwe

toekomst: hoe nu samenverder? Ze noemt

het hoopgevend dat het boek veel media-

aandacht heeft gekregen.

Je bent mrjn zusje,iaia
Gort constateert dat er interesse is voor

boeken rond stedelijke missie, maar ze wil
even pas op de plaats maken. "Voor ik een

nieuw project oppak heb ik behoefte aan

een periode van reflectie. En aan een in-
ventarisatie wie er naast mij met dezelfde

thema's bezig zijn. Ik wil niet alleen maar

een boek schrijven, ik wil vooral een bewe-

ging stimuleren, rond thema's als'van de

ladder af' en'in het dagelijks leven geinte-

greerde missie'. Welke netwerken zijn er,

welke verbindingen kan ik leggen? Ik zou

iets willen doen met gebed, misschien een

gebedsbeweging met een nieuw elan...

Kortom, ik ben nog aan het broeden'" Om

daarvoor tijd en ruimte te hebben is ze

gestopt met haar werk voor het GIDSnet-

werk. "Als we God zoeken in alle facetten

van ons leven en daarop reflecteren, dan

kunnen er heel onverwachte dingen ont-

staan." g#

Nelleke detong is freelance tekstschrijver

(www.be4indepoldet nl).
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Mabagoje,God

is niet wit. Ons

slavernijverleden; wat doen we

ermee?Ark Media:Amsterdam zot j,
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Geo Gort, God in

de stad. Mis-

sionair leven in
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Media:Amstedam

zott,t5zp. € r4,95

Gea Gort houdt een blog bij op haar

website: www.geago*.com.
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