René le Mair vindt inspiratie in de kerk

“Je wordt hier allereerst gezien als mens”
Zingeving. Dat is voor René (55) een belangrijke drijfveer om naar de kerk te gaan. “Je
moet het leven zelf betekenis geven en voor mij is dat het zorgen voor elkaar. We zijn hier
op aarde niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander. Dat omzien naar elkaar, dat
vind ik het belangrijkste van het samen kerk‐zijn.”
Toen René acht jaar geleden in Weesp met zijn vrouw meeging naar de katholieke kerk
voelde hij zich meteen thuis: “In de kerk zijn mensen betrokken bij elkaar. Je wordt hier
gezien als mens, zonder etiketjes of wat dan ook. Iedereen mag er zijn. Omzien naar elkaar
kan altijd beter, maar de basis is dat je elkaar accepteert zoals je bent.”

“Bijbelverhalen inspireren mij om goed te zijn voor mijn
omgeving”
Inspiratiebron
De R.‐K. parochie van Levend Water is een fusie van drie parochies: Muiden, Muiderberg en
Weesp. Uiteraard gaat het in de vieringen over het geloof en de verhalen uit de Bijbel. Die
vormen voor René een belangrijke inspiratiebron: “Vooral de verhalen van Jezus vertellen
wat omzien naar elkaar betekent. Jezus heeft dat voorgeleefd. Zijn verhaal is inspirerend en
helpt mij om geïnteresseerd te zijn in anderen, om goed voor mijn omgeving te zijn en ook
voor dier en milieu.”
Jongeren en de toekomst
René vindt het belangrijk dat die oude verhalen blijven klinken in de kerk, maar beseft ook
dat jongeren op een andere manier kunnen zoeken naar spiritualiteit en zingeving. “Ik vraag
me wel eens af hoe je jonge mensen kunt verbinden en inspireren tot omzien naar elkaar?
Over dergelijke vragen denken we na in een stuurgroep, een soort denktank van de
parochie.”

Open kerk
“De parochie wil graag een open kerk zijn”, vertelt René, “letterlijk zelfs, want nu zijn de
kerkgebouwen heel vaak dicht. Het zou zo mooi zijn als mensen altijd in de kerk terecht
konden voor bezinning, het branden van een kaarsje, of een goed gesprek. Er wordt
nagedacht over hoe we dat kunnen realiseren. Maar de parochie wil ook op andere
manieren open zijn. Zo hebben we een keer een avond gehad waar een imam, een rabbijn,
een dominee en een pastoor hun geloofsverhaal vertelden. Dat was echt heel mooi! Een
prachtig initiatief om begrip over en weer te krijgen en met elkaar in gesprek te gaan.”
Nieuwkomers wegwijs maken
“Sinds kort organiseert de parochie ook Wees Welkom‐middagen. Dat zijn gezellige
bijeenkomsten met hapjes uit allerlei landen, speciaal voor statushouders in de stad om
contacten op te doen en tips te ontvangen. Dat resulteerde in weer een ander initiatief:
rondleidingen door Weesp om nieuwkomers wegwijs te maken.”

“Een gemeenschap waar je geborgenheid vindt is zo
waardevol!”
René: “Die openheid, dat accepteren van de ander, dat is waarom ik in deze kerk blijf komen
en zo’n plek wens ik iedereen toe. Een gemeenschap waar je geborgenheid vindt, waar je
mensen ontmoet waar je op kunt bouwen. Dat is zo waardevol! Het omzien naar elkaar, dát
is voor mij wat een kerk tot een prachtige gemeenschap maakt.”

Wat is voor u waardevol in de kerk?
U kunt dit artikel en bijgaande foto gratis downloaden voor overname in uw kerkblad met
vermelding van: Tekst: Team Actie Kerkbalans. Foto: Ramon Mangold.

