o

H,[t,#agh 9ffffi

daging.nl

'Het nieuwe
inspiratieeYenement'
De introductie van de organisatoren mag er zljn. De nieuw opge_
zette beurs 'Leven

&

Geloven] op

1 en 2 november in de ]aarbeurs

in

Utrecht, belooft 'het nieuwe

inspiratie-evenement'

te worden.

je dit nog

Natuurlijk

moet_

afirachten;

in ieder

even

geval zijn er

boeiende thema's en veel bekende
'zwaargewichtenl 13
,Bovenstaand citaat is van journalist

en schrijver Gea Gort. Ze schreef
twee boeken die nogal wat aandacht
kregen: God in de stad en God is niet
wit. Wie is zij? Wat drijft haar? En
hoe kun je volgens haar anno 2013
getuige van Christus zijn? Uitdaging
praat met haar, ook over een rouw_
proces dat zij doormaakte: ,thk is
W.
Ik moest h* gewoofi maar eens voelen.
Mensen die door een crisis zijn get, kunnen mooie en genadige min-
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Thuis:
de beste plek om

op-t*,$r.**i*n

sen worden waar een aafigename geur

vanuitgaat'.
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'Soms weetik niet
wat ikyoor mensen

in een bepa*lile
situatie moet hidden-'
te

zandtovenaar

levensbeschouwelijke omroep
K start een bijzondere serie tv-

gramma's. Zandtovenaar Gert
L de Vijver - bekend van onder
er medewerking aan Op zoek

r

God

-

tekent eeuwenoude

uit de Bijbel. Elke uitzenwordt omlijst met muziek en

Voor christenen wordt het wereldwijd alleen maar beroerder.
Er is dus blijvend werkvoor Open
Doors dat op 2 november een grote
bijeenkomst belegt. Yooraf praat
Uitdagingmet Wimco Ester, hoofd
communicatie van Open Doors.
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doodgewone mensen blijken te
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Ze schreef twee boeken die voor
reel aandacht zorgden: God in de
stad en God is niet wit, Wie is zij
en wat zijn haar drijfueren? Sjoerd
\lielenga in gesprek met journalist

in de stad gaf lkzelfs een heel spontane boekpresentatie oP de kade waar

ik woon. Ik heb het boek uitgedeeld'.

enthousiast als ze grand caf6 Stroom
binnenloopt. We ziin in het LloYd-

Emotioneel
Gea Gort groeide als kind oP aan
boord van een binnenschiP. Ze bezocht een internaat en samen met
haar ouders kwam zij in verschillende kerken: ze schoven aan bij baptisten, hervormden en het Leger des

kwartier, een stoere en trendY wijk
in een voormalig havengebied in

Heils. Met Pinksteren ging ze als dertienjarige in een pinkstergemeente

Gea Gort: 'Door mijn rouwProces
kreeg ik een dieper geloof'

TIe, buurwouwll roePt Gea Gort

Rotterdam-West. De havensfeer
is, met de rivier de Maas en oude
pakhuizen in het zicht, nog altijd
aanwezig.

In de nieuwgebouwde

naar voren oP een uitnodiging om
een keus voor God te maken. 'Dat
was emotioneel. Ik wist toen: "God
is er". Voor mijn ouders was geloof

huizen wonen hoogoPgeleiden en
creatievelingen. In de garages staan,

destijds iets van Yer weg. (Lachend:)

vertelt Gort later, Porches'maar ook
oude bakken, als modern statement

dienst geen raad met mijn emoties'.

tegen materialisme.

Hier woont en leeft Gea Gort, getrouwd met Menno, moeder van
vier kinderen, oma van zes klein-
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kinderen. Hier schrijft ze haar boeken over missie in de grote stad
(God in de stad) en de verwerking
van het slavernijverleden (God is

Mijn vader wist zich na die kerkEenmaal getrouwd, vertrok ze met
haar man Menno - een kaPitein - naar
zee. Ze voeret negen jaren aan boord
van hospitaalschip Mercy Ships, in die

tijd nog onderdeel van )eugd met

een

Opdracht. Toen ze begin jaren negen-

tig aan land kwamen en in Rotterdam
gingen wonen om MercY ShiPs Nederland op te zetten, werd Gort actief

in de stad. Sinds enkele jaren geeft ze
leiding aan GlDSnetwerh een Platform dat op allerlei locaties in Nederland voorgangers, christelijke politici
en ondernemers wil verbinden om de

ze zit ook samen met

eigen plaats te bereiken met het evan-

de buren in de feestcommissie. 'Ze
vinden me hier een curieus geval',
lacht ze, nadat ze een Praatje heeft
gemaakt met de buurvrouw. 'Ik heb
theologie gestudeerd. Ze maken er

gelie. En ze studeerde Urban Mission, een theologische opleiding over
stadsmissie. Het resulteerde allemaal

niet

wit).Maar

grapjes over, maar zijn wel geinteresseerd. "Wat gel66f je dan Precies?", vragen mijn buren. Yan God

in het boek God in de stad.

Lastig
Toch, vertelt zein caf6, Stroom, blijft
ze het zelflastig vinden om aan haar
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buren uitteleggen waarom het evan-

gelie ook voor hen relevant is. 'Ik
verschil niet heel erg van hen. Veel
van mijn buren zijn erg betrokken
op de samenleving. Die buurwouw
die daar zit, is niet gelovig, maar
ving jarenlang drugsverslaafden opi
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Gort wil maar zeggen: de scheidslijn
fussen het leven van christenen en
niet-christenen is dun. Maar tegelijkertijd ervaart ze een kloof: 'Ik organiseerde eens een verjaardagsfeestje

,

voor buren. Maar ik realiseerde me
dat ik niet wilde datzij sommige van

mijn christenwienden zouden ontmoeten. Die zouden totaal langs elkaar heen praten. Dat zou averechts
werken'.

IMAX-theater
Een aantal jaar geleden was Gort
misschierr zelf wel het type christen
waar zehaarburen nu voor probeert
te behoeden. Maar ze is veranderd:
..'Binnen de charismatisch evangeli;-,,.-sche wereld was er, vooral destijds,
r;,r;,.yee[ nadruk op grote evangelisatie,1:if'l,projecten die de wereld over God
:,t.r moesten vertellen. Zoals ook dat
grote schip dat de haven binnenvoer
met vijfhonderd mensen aan boord.

Geweldig! Maar toen ik hier in de
stad kwam wonen, werkte dat verhaal niet. Het is voor mij nog steeds
een zoektocht: "wat betekent missie
in de stad?". Ik vind wel dat het grote

in

verhaal een plek heeft - |ezus had
immers ook massale bijeenkomsten
-, maar er is ook een andere kant'.
Dat laatste realiseerde ze zich toen
ze in het begin van het jaar 2000
samen met versch-illende christelijke organisaties erover dacht om
het voormalige IMAX-theater in de
stad te kopen. Gort: Achteraf ben ik
blij dat het niet door is gegaan, want
als je met veel christenen bij elkaar
gaat zitten, kan er gemakkelijk een

Wolf vorige maand

sfeer ontstaan van "wrj zullen de

leven. De relatie met mijn dochter
is jarenlang niet goed geweest. Ik
geloofde heel erg dat God het goed
zou maken. Maar dat geloof kan

stad even veranderen'. Het was de

tijd dat velen geloofden: "we

gaan

samen bidden voor eenheid en dan
komt er opwekking i Ik leidde zeven
jaar lang elke woensdagochtend een
gebedstijd, maar die grote opwekking kwam niet! Wel zie ik heel veel

kleinschalige initiatieven in bijvoorbeeld achterstandswijken. Christenen willen daar heel bewust wonen
en het geloofhanden en voeten geven in hun dagelijks leven. Of een
christelijke restauranthouder die
visie heeft voor zijn wijk. Dus niet:
we gaan met ons rugzakje op ergens
iets goeds doen. Maar: hoe kunnen
we in het leven dat we al leiden, gestalte geven aan God? Achterafdenk
ik God heeft ons gebeden verhoordl

Rouwproces

'Ik geloofzeker in wonderen

en tekenen', zegt Gort. 'Maar als dat ge-

paard gaat met een triomfantelijk
sfeertje en een ontkenning van pijn,
zal mijn buurwouw daar gillend gek
van worden. Die buurlrouw heeft
behoefte aan echte mensen die reeel zijn over de gebrokenheid in het
leven. Zoals straatpastor Daniel de

Uitdaging

dat ook vertelde. In de evangelische wereld ligt de nadruk weleens
teveel op het grote verwachten van
wonderen. Maar daarbij vergeten
we de realiteit'.

De

evangelische theologie richt
zich soms te eenzijdig op groei en
geestelijk succes, Yindt Gort: 'Het
gevaar is dat je wegblijft bij een
deel van jezelf, zoals pijn en moei-

ten. Dat zie ik ook in mijn eigen

ook een vlucht zijn. Ik realiseerde
me dat ik het juist los moest laten.
Want misschien zou het nog wel
veertig jaar duren voordat ze zott
denken: "mijn moeder is eigenlijk
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wel okd'. Ik ging op de bank zitten
en probeerde dichtbij de rotzooi in
mijn eigen leven te komen. Ik gaf
toe aan mijn rouwproces. AIs je
alleen maar blijft geloven dat het
goed komt, dan blijf je weg bij jezelf. Door dat proces kreeg ik juist
een dieper geloof. En inmiddels
gaat het gelukkig erg goed tussen
mijn dochter en mij'.

Godleeftinmij'
In diezelfde periode liep haar hu-

'Wow,

welijk niet goed. Ook daarin moest
ze leren om los te laten, vertelt
lees verder op pagSna23

Gort: 'We konden wel naar het zo-

mand die heel haar leven bezig is

veelste huwelijksseminar gaan, maar

met zending en missie. Dat roept de
waag op wat haar drijfueer daarin is
geweest: 'Heel simpel omdat ik een

wat echt hielp was om te denken:
this is life.Ik moest het gewoon maar
eens voelen. Dan komt er pijn boven
die je door hard werken hebt weggestopt. Mensen die door een crisis
zljn gegaan, kunnen mooie en genadige mensen worden waar een
aangename geur vanuit gaat. Door
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oog te hebben voor de gebrokenheid

van jezelf en van anderen ontmoet
je Gods genade. Dat is aantrekkelijk
voor mijn buurwouw'.

Dit inzicht dankt ze, zegt ze zelf,
mede aan haar studie waar ze kennis maakte met andere christelijke
culturen. Gort:'De Oosters-Orthodoxe theologie legt het accent op
het mens-zijn van God. Zlj zeggen:
wow, God werd mdns! Protestantse
kerken benadrukken een beetje eenzijdig de vergeving van zonden en
de toegaqg tot een eeuwig leven. En
charismatische christenen leggen de
focus op verwachting en opwekking.

Maar dat is wel iets van buiten jezelf.
Tijdens mijn jarenlange woestijnervaring leerde ik dankzij de Oosters-

Orthodoxen: "wow God leeft in
mij'l En die God, vertelt Gort, is ge-

in de stad, hier en nu:
'Het gaat niet alleen om de bekering
van de ziel, maar om de h6le mens.
Bij stadsmissie denken mensen vaak
aan de voedselbank, daklozen en
kerkplanting. Maar het gaat ook om
een christelijke ondernemer die een
visie heeft voor de wijk. Daar gaat
een enorm geloofwaardig getuigenis van uit, van het praktische en het
verkondigendel
interesseerd
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Zoelitocht
Maar wat zegl. ze tegen haar creatieve buren op de kade die zeggen: 'fwij
hebben God niet nodig"?
Gea denkt lang na. Dan zegl ze, aarzelend.'Dat blijft een zoektocht. Ik
moet mijzelf beter trainen om uit te
leggen waarom je nou zou moeten
geloven. Ik heb geen oneliner. Ik zeg
niet'je hebt God nodig, anders gaat
het mis met je levenl Want ik zie het
niet mis gaan met hun levenl En na
dit leven? Gort: 'Ook daar zoek ik
naar. Ik zeg niet: 'hls je niet gelooft,
ga je naar de

hel'l
Aarzelende arltwoorden voor je-

schat, een parel heb ontdekt en die
Stel je nou eens yoor

wil ik delen.

dat het niet waar zo:u zljn, dan nog
is het christelijk geloof de mooiste
wereldbeschouwing om voor te leven. Want het maakt je rijk: je leeft
niet alleen yoor jezelf. Het is ook
avontuurlijh ook al is het niet altud
makkelijk wij leefden steeds van
giften en hebben bijvoorbeeld geen
pensioen. Maar ik zit midden in die
zoektocht: "Hoe werkt het uitdragen

van dit geloof

in de stad, richting

mijn buren? Hoe kan ik in contact
zljn met hen?'i Ik wil wederkerigheid, want ik kan ook iets van mijn
buurwouw leren. Ik zoek naar nieuwe manieren van missie in de stad.
Als journalist luister ik graag naar
mensen. Ik wil mijn buren echt nog
eens

uitnodigen en hun wagen: 'wat

vond je van mijn boek God in de
stad?. En ook Wat vind je eigenlijk
van christenen?'l Vooral luisteren

'$tel je 1"**r dat het

alet:caar z*x ziir:, dal:
rrsg is he{ c}rristelijk
gelcaf d* msciste
w*reldbesch*ulviag
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dus. Ik weet niet precies hoe ik het
evangelie relevant kan maken voor
deze mensen die weinig kunnen met
een begrip als "zonde'l Er is dus nog
in de stadll

heel wat te leren
Feestjes

Gort geeft aan dat het goed is dat
er wordt doorgewaagd naar haar
intenties. Want het blijft een worsteling: 'Ik doe ook mee met de feestjes
waar gedanst wordt in cafe Verhip,

hier om de hoek. Dan denken

de

mensen: "Hoe kan dit, dat zij hier is
maar ook zulke boeken schrijft?'l Ik
kan niet in mijn eentje de stad ver-

anderen, maar ik blijf wel de stille
hoop houden dat ik iets in beweging
kan zetten. Als ik dat beetje geloof

en hoop niet had, waarom zou ik
dan zo hard zweten?'.

tekst Sjoerd Wielenga
beeld: Rogier Bos

