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Toekomstplan De Binnenwaai
1. Samenvatting
‘De Binnenwaai, kerk op IJburg’ is onze slogan. Een kerk midden in een moderne wijk, die snel uit gaat groeien tot een van
de grootste in Amsterdam. Er worden nu 2 nieuwe eilanden aangelegd met een inwonertal vergelijkbaar met de Spaarndammerbuurt. Dat betekent een verdubbeling van het aantal inwoners
naar 50.000 en 1/3 daarvan is onder de 18 jaar oud!! Daar willen
wij aanwezig zijn vanuit de visie dat we een meerkleurige, inclusieve gemeenschap zijn, die opgebouwd, toegerust en groeiend
in geloof, in staat is om een bijdrage te leveren aan een betere
samenleving, geïnspireerd door het verhaal van Jezus, in wie God
zich heeft geopenbaard.
De Binnenwaai startte in 2009 als een pioniersbeweging binnen
de PKA en opende in 2010 haar kerkdeuren op IJburg in Amsterdam. Sindsdien zijn er steeds meer activiteiten die de wijk met
ons verbinden (4 mei herdenking en ons grote Kerstfeest) maar
die ook speciale groepen binden aan onze kerk zoals Wijdekerk en
samenwerking met andere kerken oa op Jeugd-gebied. We bieden
een compleet arsenaal aan activiteiten voor toerusting, verdieping en verbinding en willen ons bereik de komende jaren flink
uitbreiden.
Het totale plan heeft alle stadia doorlopen die passen bij de
kerkorde. Daarnaast hebben we onze ambities getoetst aan een
klankbordgroep en gedeeld met een breed spectrum aan belanghebbenden op IJburg. Welke belanghebbenden? We hebben vele
goede contacten met belanghebbenden en er is vaak sprake van
samenwerking met hen. Ook zijn we actief bezig ons netwerk uit
te breiden, daar hebben we ook de PKA en PKAO én onze voorganger bij nodig.
We hebben haast. Die haast wordt vooral veroorzaakt door een
meerjarig tekort in onze exploitatie en de daardoor voortdurende onzekerheid van voortbestaan, die ook zijn weerslag heeft
op het toekomstperspectief van onze voorganger. We vragen dringend zijn contract een aantal jaren te verlengen. Maar we vragen
vooral om ons terzijde te staan in een ingrijpend vernieuwingsen veranderingsproces dat ons relevanter gaat maken op IJburg
en moet zorgen dat we qua financiën in een break even situatie
terecht komen.
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Concreet betekent dit dat we vragen om het voortbestaan van
de Binnenwaai een aantal jaren te financieren. Daarbij proberen we de kosten te verlagen door o.a. kritisch te kijken naar
onze huisvesting (kost nu 32.000,- pj) en meer in te zetten op
jeugd én het betrekken van de ouders, ook in financieel opzicht.
Daarvoor hebben we de voorganger en de jeugdwerkers hard nodig. Zo ook voor uitbouwen van ons netwerk door de diversificatie van activiteiten, wat ook moet leiden tot meer bezoekende,
bijdragende leden of vrienden. Om uiteindelijk i.s.m. onder
andere de Diaconie en andere partners te komen tot een leefgemeenschap met een vierplek. Dit om de kosten in de hand te
houden en de kern van vrijwilligers te vergroten.
Dit ambitieuze programma met daarbinnen diverse projecten
(Jeugd, Huisvesting, Werving, Leefgemeenschap,..) zal een werkgroepen-vorm zijn, waar specialisten ook van buiten onze kerk
en van buiten IJburg zitting in zullen hebben. De financiële
behoefte t/m 2026 wordt geraamd op € 400.000,-, zie begroting. Er is op IJburg in onze kerk- en vriendenkring voldoende
management capaciteit aanwezig om dat te managen. Het uitgewerkte plan zal voorzien in monitoring, evaluatie (2 x pj) en
go-no go momenten.

2. Begroting
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3. Achtergrondinformatie bij de toekomstplannen van dit plan
Hieronder volgt een beschrijving van een aantal punten m.b.t. De
Binnenwaai, kerk op IJburg. Over de ontwikkelde toekomstplannen is gedurende de afgelopen jaren steeds nagedacht, maar in
het afgelopen jaar is dit vrij intensief gebeurd. Er zijn vele gesprekken gevoerd, plannen gemaakt die meerdere keren zijn aangevuld en bijgesteld en tenslotte op 23-06-2020 gepresenteerd
zijn aan Rosaliene Israël en Martin de Jong. Zij vroegen om een
verdere uitwerking van de plannen. Daar voorziet deze notitie in.
4. Start en ontwikkeling De Binnenwaai
De Binnenwaai startte in 2009 als een pioniersbeweging binnen
de PKA en opende in 2010 haar kerkdeuren op IJburg in Amsterdam. De eerste 5 jaar stonden vooral in het teken van pionieren,
opbouwen, aftasten en veel initiatieven starten. Ds. Rob Visser
beschreef dit in ‘Verwarring & Herkenning’ (2014). Elke zondagmorgen was er een viering, waar niet alleen de verbinding van de
IJburgse kerkgemeente met God versterkt werd, maar die ook de
kern was van de onderlinge verbinding. Daarnaast werden er o.a.
Bijbelstudies verzorgd, tal van contacten gelegd, waarbij pastorale en ook diaconale steun geboden werd, inloopochtenden,
buurtmaaltijden, 4 mei herdenking, groots opgezette kerstvieringen, Allerzielen etc. Door de initiatieven van ds. Rob Visser /
De Binnenwaai ontstonden ‘Parentshouses’, een kinderboerderij
op IJburg, contacten met talloze instellingen en organisaties op
IJburg, zoals bijvoorbeeld met welzijnsorganisatie Dynamo en de
moskee.
Na de eerste vijf jaar kwam er een periode van bezinning over
‘hoe nu verder?’ Zowel hoe verder te gaan als Binnenwaai, maar
ook hoe de samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam
Oost (PKAO) vorm kon krijgen. Momenteel wordt er binnen de
PKAO goed samen gewerkt op verschillende terreinen: regelmatig overleg tussen voorgangers, vergaderingen met de 3 verschillende moderamina, gezamenlijke nieuwsbrief, samenwerking wat
betreft het Diaconaal Centrum, Wijs met Grijs, gezamenlijke Pinksterviering en zomerrooster. Het was vanzelfsprekend een proces
om tot deze samenwerking te komen.
In het voorjaar van 2017 ontstond een nieuw, uitgebreid document met een beschrijving over de situatie van De Binnenwaai
en de ideeën voor de toekomst. Dit had veel te maken met het
naderende afscheid van ds. Rob Visser en het zoeken naar een
opvolger. Alexander Noordijk, die stage gelopen had bij ds. Rob
Visser en bekend is met IJburg en De Binnenwaai, mocht als kerkelijk werker starten op 1-1-2018.
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5. Ontwikkelingen sinds 1-1-2018
Er ontstonden, vooral door de verbindende en inclusieve houding
van Alexander, meer en betere contacten binnen en buiten De
Binnenwaai. Niet zozeer dat er op zondagochtend meer mensen
bij de viering aanwezig zijn, maar er wordt door velen aangegeven dat men zich zeer verbonden voelt binnen het kernteam, bij
de vieringen, binnen de groep mensen die de Praise voorbereidt
/ bezoekt, binnen de groep mensen die met bijbelstudie bezig is,
bij Lectio Divina, bij Tafeltijd (bijeenkomsten voor iedereen, maar
speciaal gericht op LHBT-ers), het kinderwerk, het tienerwerk dat
fantastisch loopt, Taizé en ook steeds steviger contacten met
allerlei andere mensen en organisaties op IJburg. Er is dus een
grotere verscheidenheid aan bijeenkomsten ontstaan, met meer
vrijwilligers die op een prettige manier helpen voorbereiden en
zich ook verbonden voelen met De Binnenwaai.
Dit alles gebeurt met veel minder financiële middelen dan in de
eerste jaren het geval was!
De kerstvieringen kostten de laatste jaren duizenden euro’s minder
dan voorheen. Op de uitgaven voor muzikale begeleiding van vieringen en andere bijeenkomsten is ook fors bezuinigd, terwijl er wel
kwaliteit geleverd wordt.
Wat echter niet veranderd is in de afgelopen jaren, is de hulp
vanuit de CKR, PKA (en Centrale Diaconie) wat betreft overleg
en zoeken naar een ruimte voor De Binnenwaai die voor minder
financiële druk zorgt.
Op 1-5-2017 was er een afvaardiging van het MAK bij De Binnenwaai. Tijdens dit overleg is besloten dat er een kerkelijk werker
voor 0,6 FTE gezocht mocht worden en dat de gebouwencommissie van het CKR gevraagd zou worden om naar alternatieven voor
het gebouw op IJburg te zoeken. Vanuit De Binnenwaai hebben
we een aantal keren aangegeven dat we graag overleg en hulp
zouden willen wat dit onderwerp betreft. Niet dat we niet blij
zijn met de huidige ruimte. Integendeel zelfs! We hebben alleen
last van de financiële druk door de hoge huur en vanwege het feit
dat we bij verhuur de ruimte zelf niet kunnen gebruiken en dat
verhuren tijdrovend is en er niet voor zorgt dat we uit de rode cijfers komen. (We doen natuurlijk wel ons best om zoveel mogelijk
huurinkomsten te krijgen.)
Wat als De Binnenwaai een gebouw zou kunnen gebruiken dat
voor minder druk op de begroting zou zorgen… Een bestaand of
nieuw gebouw, met of zonder andere partners, en met een leefgemeenschap erbij? Uiteraard zijn ook combinaties met andere
(migranten)kerken denkbaar en ook wel degelijk wenselijk.
In januari 2019 is er vanuit het moderamen van De Binnenwaai
een inspraakreactie naar de gemeente Amsterdam gestuurd met
de wens om t.z.t. eventueel een gebouw (met leefgemeenschap)

op het nieuwe eiland Strandeiland te betrekken. In de gemaakte
plannen van Amsterdam was geen rekening gehouden met een
ruimte voor een kerk. Deze wens ligt nog steeds bij de gemeente, maar het kan nog lang duren voordat dit behandeld wordt,
omdat er vertraging is ontstaan bij het opspuiten van dit eiland
en bij de bouwplannen. Ondertussen wordt Centrumeiland nu wel
volgebouwd (waar nog mogelijkheden zijn/waren) en zijn er wellicht bestaande gebouwen die geschikt zijn voor onze plannen.
Hierbij denken we bijv. aan basisschool Olympus, die nu ophoudt
met bestaan. Omdat wij zelf geen onderhandelingspartner zijn,
willen wij niet de leiding hebben bij een zoektocht naar dergelijke mogelijkheden, maar we zouden zeker een aantal mensen
bij elkaar kunnen krijgen die de CKR, PKA en / of Diaconie hierin
kunnen ondersteunen. Onze penningmeester, Fedde Jonker, heeft
dergelijke punten meermalen aangegeven bij vergaderingen van
de CKR.
6. Verbinding met de context
Uit het beleidsdocument komt duidelijk naar voren dat wij als
kerkgemeenschap niet enkel en alleen voor onszelf willen leven.
Wij staan midden in de samenleving van IJburg en het is belangrijk om verbinding te zoeken met de mensen om ons heen, zoals
Jezus dat ook deed.
De visie om een betere verbinding tussen de jongeren onderling
te laten ontstaan komt ook naar voren in het beleidsdocument
van De Binnenwaai. Enkele voorbeelden van deze verbindingen:
zie bijlage 1.
7. Naar een nieuwe vorm van kerk-zijn
Door hetgeen hierboven beschreven staat over verbindingen en
contacten, ook met mensen en organisaties buiten de kerk, blijkt
dat de wens voor/behoefte aan een nieuwe vorm van kerk-zijn er
zeker is. Het is niet zo dat wij precies hetzelfde willen als bijvoorbeeld welzijnsorganisatie Dynamo, die fantastische activiteiten en
ondersteuning biedt aan IJburgers. Wij willen ook mooie activiteiten en ondersteuning bieden, maar dan vanuit onze christelijke
identiteit en naastenliefde. Daarbij willen we aanvullend bezig zijn
op hetgeen reeds aanwezig is en ook in overleg en in samenwerking met organisaties zoals Dynamo. Na de zomer zijn we gestart
met inloopochtenden, waarbij in ieder geval 3 personen van De
Binnenwaai hun professionele kwaliteiten inzetten voor de buurtbewoners. Behalve Alexander Noordijk (inmiddels afgestudeerd predikant) werken Arni Hubbeling (psychotherapeut) en Pim Jonker
(maatschappelijk werker) hieraan mee. De diaconaal opbouwwerker
en Buurthulp Oost denken mee over deze ochtenden en zullen af en
toe ook inzetbaar zijn. Dit alles zal zeker een positieve uitwerking
hebben op het kerk-zijn!
Terwijl we het afgelopen jaar bezig waren met toekomstplannen,

kwam de wens naar voren om te onderzoeken waar IJburgers behoefte aan hebben wat betreft zingeving en wat De Binnenwaai
zou kunnen bieden op dit terrein. Uit ons netwerk is inmiddels
een professional (gratis) voor ons bezig geweest om een dergelijk
onderzoek op te zetten met vragen voor volwassenen, maar ook
voor tieners. Dit onderzoek wordt verder uitgewerkt door 3 deskundige mensen van De Binnenwaai, samen met studenten van
de HvA (BOOT).
Onze plannen zijn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt, ‘bijgeschaafd’, aangevuld, bekritiseerd en weer bijgesteld door velen
binnen en buiten onze kerk.
8. Verbinding met God en met elkaar
De Binnenwaai heeft de afgelopen jaren een aantal activiteiten
ontwikkeld die bijdragen tot “groeien in geloof”. Vorm en inhoud
van deze activiteiten c.q. methoden verschillen, maar alle zijn
gericht op verdieping van het geloof, op het zoeken van verbinding met God. Sommige gemeenteleden of leden van een andere
Amsterdamse kerk, maar ook van buiten Amsterdam voelen zich
tot één of enkele activiteiten aangetrokken, sommigen tot de
meeste of allemaal. In alle activiteiten waar het zoeken naar
verbinding met God centraal staat is het ervaren van verbinding
met elkaar een belangrijk neveneffect. Zo belangrijk dat we ervoor hebben gekozen beide thema’s grotendeels in één stuk te
behandelen.
Voor een overzicht van deze activiteiten: zie bijlage 2 en 3.
9. Missie, visie en strategie
De Binnenwaai wil een meerkleurige en inclusieve gemeenschap
vormen. Een gemeenschap die opgebouwd, toegerust en groeiend
in geloof (een doel op zich) in staat is een bijdrage te leven aan
een betere samenleving, geïnspireerd door (het verhaal van) Jezus, in wie God zich heeft geopenbaard.
De Binnenwaai zal in de komende drie jaren verder verstevigen,
meer van zich laten horen en zien. De Binnenwaai laat zich zien
als een adres waar je terecht kunt en die je tegenkomt bij vele
activiteiten op ons eiland (onze eilanden). Over drie jaren zullen
ook leden uit de nieuwe eilanden zich hebben aangesloten en
is het aantal meewerkende en meebetalende navenant gegroeid.
We zijn dan inmiddels, als het goed is, een eind op weg met ons
plan voor een Leefgemeenschap inclusief een eigen behuizing.
Nu zijn er zo’n 50 actieve leden en we denken dat het over drie
jaren meer dan 75 zijn door aanwas vanwege verhuizen en door
actieve werving.
10. Organisatie
Onze huidige organisatievorm voldoet prima met een slagvaardig
moderamen. Uiteindelijk zullen daar ook wisselingen optreden
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en waarschijnlijk een extra lid of twee worden benoemd. De zaken worden conform kerkorde gedaan en besloten: moderamen,
kernteam en gemeente. Daarnaast samenwerking en overleg met
Oost en met de diverse gremia in PKA. De huidige vrijwilligers
onderschrijven het plan en zullen deze investering in tijd ook de
komende jaren doorzetten om een en ander opgestart te krijgen.
11. Financiering / Huisvesting
We zijn bang dat heel Amsterdam in de komende jaren de aanvulling van ons vermogen nodig heeft. Wellicht moeten we het als
een zegen zien om zo te kunnen blijven bestaan in een grote stad
in plaats van ons schuldig te voelen. Een beetje de stadsmuur om
de kerk. Anderzijds geloven we dat verder openbreken van onze
kerk echt mensen gaat aantrekken evenals verbreding van onze
groep leden door verder uitbreiden van de bewoning op IJburg.
In ons scenario gaan we via bezuinigen, actief werven en opstart
naar een Leefgemeenschap met een eigen gebouw richting zelf
supporting.
Een betere bewustwording rondom financiën heeft in de afgelopen twee jaren al gezorgd voor een verbetering van de inkomsten, zie gegevens kerkelijk bureau. Het huidige huurpand, dat we
nauwelijks kunnen verhuren, is echter begrotingstechnisch een
blok aan het been. Realistischer is het De Binnenwaai vanuit de
PKA alleen te belasten voor enkele dagdelen en zoals beschreven
toe te werken naar een integraal pand inclusief ruimte om te
vieren én te verhuren.
We zouden ook, zoals in het financiële overzicht te zien is, tijdelijk een goedkopere ruimte kunnen gebruiken voor onze bijeenkomsten. Hiervoor moet eerst onderzocht worden hoeveel geld
nodig is om de ruimte van De Binnenwaai in goede staat op te
leveren en hoeveel bijvoorbeeld het gebruik van 2 leslokalen van
een school gaan kosten.
Na goedkeuring van onze plannen is er (vanzelfsprekend) bereidheid om samen met deskundige personen vanuit de CKR, PKA,
PKAO, Centrale Diaconie en/of externe mensen de plannen te realiseren zoals financiering leefgemeenschap, huisvesting kerk / leefgemeenschap en alle daarmee samenhangende aspecten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nieuwe ruimte, waar vieringen en andere bijeenkomsten gehouden worden, betaald zal worden door de opbrengsten van verhuur aan de leefgemeenschap en
een financieel sterkere gemeente. Misschien met behulp van subsidies, fondsen, geld van de gemeente Amsterdam (als de ruimte ook
gebruikt wordt voor de groep statushouders hier op IJburg of door
meer samenwerking met Dynamo) of De Centrale Diaconie.
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12. Het team
De Binnenwaai functioneert momenteel met een kernteam van 9
leden, waarvan 3 het moderamen vormen.
We merken dat wij, net als veel andere kerken (en andere vrijwilligersorganisaties), wel wat moeite hebben om bestuursleden te
vinden, en dat op dit moment het kernteam geen afspiegeling
is van onze gemeente en activiteiten. Anderzijds is dit geen direct bezwaar zolang we ons hiervan bewust zijn en zorgen dat
we hiermee wel de verbinding houden, en de voorganger speelt
hierbij een belangrijke rol. Er is namelijk voldoende bereidheid
bij de gemeente / Vrienden van de Binnenwaai om de handen uit
de mouwen te steken en organisatorische taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen (zie bovengenoemde activiteiten
zoals Praise, Tafeltijd en Bijbelstudie, maar ook alternatieve vieringen, kerstviering en fondsenwerving).
Ook ervaren we bereidheid van mensen buiten de gemeente om
te helpen bij het organiseren van activiteiten (bv Kerstviering)
en hebben we vanaf het begin al samengewerkt met andere organisaties op IJburg om activiteiten te organiseren. Zo zorgen we
ervoor dat het mogelijk is om zichtbaar en aanwezig te zijn op
vele manieren zonder dat het ons teveel tijd en energie kost, en
dat er continuïteit is.
We zullen dan ook blijven werken aan een passende organisatie
die recht doet aan onze doelen, ook al zal dat dan niet altijd meer
een traditionele ‘kerkenraadsvorm’ zijn.
Dit is ook één van de redenen waarom we moeite hebben met
een bestuurlijke fusie binnen de PKAO, die juist gestoeld is op
de traditionele organisatie en met een fusie ook meer van de BW
vraagt zich daarin te voegen.
13. Financiële prognose toekomstplan Binnenwaai		
Basis is het jaar 2020, met een schuin oog naar de begroting
2021 omdat er op heel korte termijn nog niets gebeurt. Niet gecorrigeerd voor Corona: dat betekent huurderving maar ook geen
kosten voor bijvoorbeeld ons Kerstfeest. Veel is afhankelijk van de
doorlooptijd uiteraard. De kosten van het project zijn minimaal,
de meeste kosten komen voort uit de huidige situatie. Zonder
plan zouden die ook op het bord van de PKA komen. Het overzicht
is t.o.v. de begroting gesimplificeerd tot de kernbedragen.
							 

Bijlage 1
Hoofdstuk 4: voorbeelden van verbinding met de context
• Excursie naar kamp Westerbork met verschillende jongeren
(christenen, moslims, niet religieus) 14 - 18 jaar. De reden:
aan verschillende jongeren te laten zien wat demonisering van
een bepaalde bevolkingsgroep met een mens doet.
• Samenwerking en uitwisseling met de Presbyterian Church of
Ghana in Zuid Oost op het gebied van jeugdwerk.
• Het mede-organiseren van ‘Alle Kleuren Oost’.
• Het organiseren en/of aanwezig zijn bij lokale herdenkingen
en vieringen, zoals voor Allerzielen, op 4 mei en samen de
bevrijding vieren op 5 mei.
• Conctact zoeken met onze moslimbroeders en zusters door ‘lopend vuurtje’ te organiseren met de Moskee, samen eten en
praten over diverse onderwerpen.
• Met de kleine zusters van Jezus, vier nonnen die op IJburg
wonen, werken we samen op verschillende gebieden en we
trekken als Binnenwaai samen met hen op.
• Buurtfestival als burendag, vorig jaar voor het eerst georganiseerd.
• Filosoferen met de Bijbel aan kinderen op de Basisschool.
• Scholendiensten in de Binnenwaai. Honderden kinderen van
basisscholen op bezoek.

Hoe bouwen wij aan relaties met mensen die nog niet betrokken
zijn bij de kerk?
• Door actief in gesprek te gaan met diverse mensen in de wijk, dit te doen door aan te sluiten bij diverse lokale activiteiten en die mede vorm te geven.
Door een bloemenactie te organiseren op IJburg en mensen een bloemetje aan te bieden tijdens de corona tijd
Palmpaastakken en ‘Pinksterkaarsen’ afgeven bij vele adressen.
• De relaties met niet-christenen groeien steeds, in aantal en
kwaliteit. We onderhouden goede en warme contacten met de
bewoners op IJburg. Dit wil nog niet zeggen dat hiermee het
aantal gemeenteleden echt fors is gestegen, maar er is een
stijgende lijn.
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Bijlage 2
Hoofdstuk 6: overzicht lopende activiteiten

op hun beurt geraakt door de echtheid van de reacties van de
andere deelnemers.

Wijburg
Op IJburg is acht jaar geleden begonnen met Wijburg, een initiatief waarin de Binnenwaai verbinding zocht met andere christenen op IJburg: Rooms-Katholiek en Evangelisch. Uit dat contact
zijn avonden ontstaan met een meditatief karakter, waarin het
zoeken naar verbinding met God centraal staat: Lectio divina,
Christelijke meditatie, Bibliodrama en de gezamenlijke (internationale) Week van Gebed (ieder jaar in januari). Wijburg bestaat
nog steeds en nodigt ook jaarlijks een spreker uit over een bepaald thema (bijv. de vroege kerk, de Islam) en sluit het seizoen
af met een gezamenlijke maaltijd. De Wijburgavonden vinden 1 x
per 6 weken plaats en gemiddeld nemen 15 mensen deel. Wijburg
is geworden tot een vast samenwerkingsverband van Binnenwaaiers, roomskatholieke en evangelicale IJburgers, waar ook enkele
mensen van buiten IJburg vast bij betrokken zijn.

Taizé avonden
Dit zijn meditatieve vieringen, die niet op Jezus, maar op God gericht zijn, waar sommige mensen meer affiniteit mee hebben. De
vieringen zijn niet speciaal gericht op jongeren, zoals in de Nassaukerk en trekken daardoor andere mensen. De kernelementen
zijn: stilte en herhalende (mantra-achtige) korte liederen, die tot
gebed worden. Ook is er een zeer korte meditatieve overdenking.
Dit alles vindt plaats in een stille sfeer met veel kaarsen. De begeleiding van het zingen vindt plaats met een akoestische gitaar.
De avonden worden bezocht door gemiddeld 10 mensen, afkomstig uit de Binnenwaai of andere gemeenten in (de buurt van)
Amsterdam en niet- kerkelijken op IJburg. Ze vinden 1 x per 6
weken plaats. Na afloop drinkt men een kopje thee, maar blijft
veelal in de stilte.

Lectio Divina
Lectio divina heeft zich verzelfstandigd. Op het moment van
schrijven van dit onderdeel (juli 2020) zijn er wekelijkse bijeenkomsten bij een gemeentelid thuis. Omdat daar maar een beperkt
aantal mensen bijeen kan komen i.v.m. de coronahygiëne is de
groep gesplitst. Als de Binnenwaai weer open is voor diensten
kunnen meer belangstellenden of betrokkenen worden uitgenodigd en zal de frequentie waarschijnlijk 1 x per 2 weken zijn. De
deelnemers zijn niet alleen gemeenteleden, maar ook mensen van
buiten de Binnenwaai of van buiten IJburg. Lectio divina is een
meditatieve vorm van Bijbellezen, afkomstig uit de kloostertraditie, waarin een bepaald stuk uit de Bijbel op zeer specifieke wijze
wordt uitgediept. De kracht van lectio divina is dat het je dichter
bij God brengt en dichter bij jezelf. Het stuk wordt 3 x gelezen.
Na iedere lezing wordt het in ca. 7 minuten stilte overdacht aan
de hand van steeds één vraag: “Wat valt je op?”(hoe reageert je
hoofd?), “Wat raakt het in je, in je gevoel, in je geloof….?” (hoe
reageert je hart?) en eindigt in gebed, al dan niet hardop. In
het verwerken van het bijbelstuk zit dus een opbouw. Ieder kan
delen wat er in hem of haar omgaat, maar er wordt niet op elkaar
ingegaan, zodat er geen discussie ontstaat, noch een zoeken naar
overeenkomst etc. Door het delen met elkaar ervaart men ook
nabijheid van de anderen, die hun eigen reacties, verlangens,
belemmeringen etc. verwoorden. Op dit moment schatten we het
aantal belangstellenden voor lectio divina zeker op 20 mensen.
Opvallend is dat het een vorm is die mensen aanspreekt die verdieping van hun relatie met c.q. hun geloof in God zoeken, maar
ook mensen die nogal aarzelend tegenover het geloof staan. Zij
ervaren vrijheid om zich te uiten zoals ze echt voelen en worden
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Praise avonden
De praise avonden zijn met zang en muziek veel uitbundiger.
Het is aanbiddend zingen van opwekkingsliederen, begeleid met
(voor-)zang, piano, gitaar en drums. Het is opvallend hoe op deze
avonden jong en ouder zich met elkaar verbinden. Het motto is
“connect - share - inspire”. Het zingen neemt de belangrijkste
plaats in, maar is verbonden met een thema, dat uitgewerkt wordt
d.m.v. bijv. een gedicht, sketch, gebed. Voorbeelden van zo’n
thema zijn: vergeving, verslaving, verloren zoon etc. De avonden
worden voorbereid door een vast creatief team uit verschillende
kerken in Amsterdam. Het aantal deelnemers is gemiddeld 20 à 25
per avond, die eveneens 1 x per 6 weken plaatsvindt.
“Horror stories” in de Bijbel
Het zijn de Bijbelverhalen die meestal vermeden worden, omdat
ze moeilijk te rijmen lijken met de liefde van God. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats, in deze tijd natuurlijk digitaal via
Zoom. Het is intussen een vrij vaste, zeer gemengde, groep van
nu 16 deelnemers, afkomstig uit de Binnenwaai, andere kerken,
niet-kerkelijk IJburg en andere steden. De behandeling van het
verhaal verschilt per avond, met aandacht om iedereen aan het
woord te laten. De menselijke geneigdheden en het mogelijke
perspectief van God zijn terugkerende gesprekspunten. Na afloop
wordt gezamenlijk wat gedronken en zeer geanimeerd nagepraat.
Tafeltijd
Tafeltijd begint met een Avondmaaldienst en eindigt met een
potluck maaltijd voor lhbt+ betrokkenen en belangstellenden.
Deze viering vindt 1 x per 6 weken plaats en gemiddeld nemen 35
mensen deel vanuit het hele land. Het is een samenwerkingsiniti-

atief met stichting Wijdekerk. Enerzijds zijn we samen kerk, met
liederen, Bijbeltekst en avondmaal. Anderzijds is het een gelegenheid voor uitwisseling rondom bepaalde thema’s en vragen. Deze
uitwisseling vindt tijdens de potluck maaltijd plaats. Voorbeelden
van thema’s zijn: aanvaarding, relaties, verslaving, seksualiteit.
De vragen op de menukaart zijn: Waarin voel je je gekend? Waarin
zou je je meer gekend willen voelen? Wie ben je echt?
Jeugd en scholen
De Binnenwaai heeft een bloeiende club “Rock Solid” van 22 tieners van 12 tot 18 jaar. Rock Solid Next is hieruit ontstaan, 6
kinderen van 15 jaar en ouder die verdieping zoeken en bijv. de
Youth Alpha cursus doen.
De voorganger van de Binnenwaai, Alexander Noordijk, heeft met
3 scholen op IJburg een zodanig contact dat hij met Kerst en
Pasen diensten met de schoolkinderen houdt, o.a. in de Noorderkerk. Op de scholen zelf vertelt hij Bijbelverhalen en gebruikt
werkvormen om het levendig te maken en praktisch/creatief te
verwerken.
Naast verbinding met scholen zoeken we in jeugdwerk ook verbinding met andere kerken, o.a. binnen PKAO en sinds kort ook met
de Presbyterian Church of Ghana in Zuid-Oost.
Geloofsgemeenschap/groeien in geloof
Alle bovengenoemde activiteiten worden steeds georganiseerd
door een kleine kern, waardoor dus steeds mensen actief met het
geloof en elkaar bezig zijn. De Binnenwaai ontwikkelt zich dus zeker als geloofsgemeenschap, maar heeft ook op individueel niveau
haar uitstraling, omdat mensen van buiten in een aantal van de
bovengenoemde activiteiten van de Binnenwaai verdieping zoeken in hun geloof.
Verbinding met elkaar (overig)
Het team van de Binnenwaai bestaat uit een moderamen van 3
mensen en 6 andere kernteamleden met een leeftijdsrange van
dertig+ tot zeventig+. Veel ouderen hebben een druk bezet leven,
de jongeren werk en een gezin, maar er is toch enthousiaste en
goede inzet voor de kerk. Naast de vergaderingen (1 x per 6 of
8 weken) houden we jaarlijks een dag vrij om met elkaar te ontspannen en de relaties te verdiepen.
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Bijlage 3
Hoofstuk 6: overzicht van niet-christelijke samenwerkingspartners
Vrijland
Dynamo (Jongeren)
Flex Bieb
SET
Stichting VIA
HVO-Querido
Youth Side
JIP Collectief
De Openbare Bibliotheek
Lolaland
Hallo IJburg
De Moskee
Het 4 mei comité
Alle Kleuren Oost
Natuurlijk IJburg
Basisscholen:
Neptunus
De Poseidon
Archipel
Laterna Magica
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