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Vertel ons uw verhaal van de kerk

Beste lezerBeste lezer
Ria Kraa

DeStichting Alde Fryske
Tsjerken organiseert in
samenwerking met het

Friesch Dagblad en kerkblad Geande-
wei een verhalenwedstrijd voor
iedereen die weleens een kerk van
binnen ziet. Kerken zijn immers in
de eerste plaats de behuizingen van
het Grote Verhaal van God en de
‘kleine’ verhalen van mensen. Alles
wat mensen in de kerk horen en
beleven en meenemen naar huis
kleurt hun levens en toetst hun
overtuigingen.

Om de beste taal of literatuur
gaat het niet. De bedoeling is zo veel
mogelijk mooie verhalen te verza-
melen over geloof, hoop en liefde,

en troost, twijfel, vreugde en ver-
driet. Goede anekdotes, diep raken-
de gebeurtenissen, feesten en con-
certen.

Met die persoonlijke verhalen
willen wij iets moois doen. Aanlei-
ding is het vijftigjarig jubileum van
de Stichting Alde Fryske Tsjerken
(SAFT) in 2020. Dat leidt tot een
feestprogramma vol activiteiten en
het Friesch Dagblad doet mee op het
onderdeel dat ons zo eigen is: verha-
len verzamelen en voor het voet-
licht brengen.

We nodigen u daarom uit te
graven in uw geheugen en verhalen
op te duikelen die uw leven in en
om de kerk hebben verrijkt en

gesteund. Verhalen over ontmoetin-
gen of gebeurtenissen in uw ge-
meente die u vreugde, verdieping,
troost, verandering van inzicht of
misschien ook twijfel hebben gege-
ven of die u geraakt hebben. U weet
misschien van hoe grote betekenis
deze koster of die predikant, ouder-
ling of diaken is geweest. Of mis-
schien heeft u helemaal geen spec-
taculair verhaal, maar is het juist
het ‘gewone’ ritueel van de jaren-
lange wekelijkse gang naar de kerk
die zo veel voor u betekent.

Het zijn deze ervaringen, gevoe-
lens en gebeurtenissen die de kerk
levend en levendig houden, of het
nu een âlde Fryske tsjerke is of een
nieuwbouwkerkzaal met systeem-
plafond.

Daarom: breng ons uw verhaal!
Teken het zelf op, of steek met uw
eega, uw kind of mede-kerkgangers

de hoofden bij elkaar, haal herinne-
ringen op en smeed er samen verha-
len van. Kort mag, langer mag,
proza mag, poëzie ook. Als u een
verhaal hebt, maar niet weet hoe u
het moet optekenen, vraag ons dan
eventueel om hulp. Het gaat niet
om uw literaire kwaliteiten of om
de kunst van het schrijven, maar
om de inhoud. Zoals jurylid Janny
van der Molen zegt: ,,Als je het hebt

over de betekenis van een kerk, dan
kun je daar zoveel kanten mee op.
Het is een ankerpunt voor iedereen
in een dorp, maar het is veel meer
dan de stapeling van stenen. Elke
inwoner heeft daar weer zijn eigen
momenten van vreugde en verdriet
gekend, zijn eigen emoties bij. Ik
ben daar heel benieuwd naar.”

Naast schrijfster Janny van der
Molen zitten ook schrijver Anders
Rozendal, Gerko Last (SAFT), Ger-
brich van der Meer en Ria Kraa (FD)
in de jury. De mooiste verhalen
worden in maart gepubliceerd in de
krant en in kerkblad Geandewei.

Verhalen kunnen tot uiterlijk 15
januari opgestuurd worden naar
secretariaat@frieschdagblad.nl

Wykein, pagina 10: een interview
met Janny van der Molen
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