
Een gezinnetje uit de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid. 

Vader Nederlands en protestants, moeder Roemeens en 

oosters-orthodox. Ze hebben een zoontje. En vertellen 

dat dit de eerste gemeente is waar ze zich sámen thuis 

voelen. De preek – in hedendaags Nederlands – is te volgen, 

de liturgie is herkenbaar en voor de jongen is er een plekje aan de 

speciale kindertafel, achterin.

De pioniersgemeente in de Oude Kerk van 

Rotterdam Charlois is een van de drie locaties 

van Noorderlicht. Sinds eind 2019 is Nathan 

Noorland in deeltijd als voorganger bij dit IZB-

project betrokken. Net als in de andere twee 

locaties (de Prinsekerk en de Oranjekerk) is het 

idee dat lege kerken worden gevuld met nieuwe 

gemeenten. Vandaar de naam van het project: 

Lege kruiken. 

Bijbelgetrouw, in de traditie van de kerk der 

eeuwen. Met eigentijdse vormen, waarbij iedereen 

zich welkom weet. Liefst met de geur van koffie bij 

binnenkomst, en soep na afloop van de dienst.

Dopen en trouwen

De voorbereidingsgroep wil werken aan ‘een 

actieve, levendige geloofsgemeenschap’ en richt 

zich daarbij vooral op twintigers en dertigers in 

Charlois en aanpalende wijken, maar ook op de 

diversiteit aan mensen. 

Er zijn al heel wat 

wapenfeiten te 

noemen. De eerste 

doopplechtigheid 

bijvoorbeeld.

Of het eerste stel 

dat in deze pioniersgemeente is getrouwd: Stefan 

en Yasmin, beiden lid van het voorbereidingsteam. 

De eredienst staat centraal in deze 

pioniersgemeente. De bedoeling is dat er vanuit 

de diensten een geloofsgemeenschap ontstaat die 

ook (diaconale) activiteiten ontplooit, gericht op de 

buurt en kwetsbare wijkbewoners. Daarbij wordt 

ook samenwerking gezocht met de Protestantse 

wijkgemeente Charlois en andere (christelijke) 

partijen in de wijk.

Voor een project in de startfase mag je 2020 gerust 

een uitdagend jaar noemen. 

Maar Gods Geest laat zich ook in Charlois niet 

tegenhouden; ondanks de aangescherpte 

coronamaatregelen weten nieuwe mensen de kerk 

te vinden!

Wij kunnen ons missionaire werk niet doen 

zonder uw gebed en financiële steun. Mogen wij 

op u rekenen? Hartelijk dank!

U kunt uw gift ook overmaken op IBAN 

NL 26 RABO 0302 2061 91 t.n.v. IZB, Amersfoort, 

onder vermelding van ‘Noorderlicht Charlois, 

Rotterdam’.

Hier voelen we ons 
voor het eerst thuis’

‘


