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D
e motor achter de Ne-
derlandse tak is Mart-
Jan van der Maas. Zes 
jaar verbleef hij met 

zijn vrouw Talitha en hun drie 
kinderen voor zendingswerk 
in Cambodja. Daar zag hij hoe 
„zegenrijk” het werk van Along-
siders was in de sloppenwijken 
van Phnom-Penh. Daarom zetten 
hij en zijn vrouw zich nu, vanuit 
Almere, in voor Alongsiders in 
Nederland en in Europa. In Rot-
terdam is al een groep van zes 
jongeren actief.

Wat houdt het Alongsiderschap 
in?

„Het woord ”alongside” bete-
kent ”naast” of ”langszij”. Along-
siders zijn jongeren of jongvol-
wassenen tussen de 15 en 30 jaar 
die náást een ander willen staan 
die een jaar of vijf jonger is, die 
als het ware een jongere ‘broer’ of 
‘zus’ is. Ze willen de liefde waar-
mee de Heere God hen liefheeft 
niet alleen voor zichzelf houden 
maar door middel van zo’n relatie 
doorgeven. Zo willen ze de han-
den en voeten van de Heere Jezus 
zijn. Er is geen vast concept voor 
die relatie. Ze is vooral praktisch: 
samen bidden, samen vieren, 
samen zoeken naar antwoorden 

op vragen. In Cambodja heb ik 
gezien wat de kracht van zo’n 
relatie is. Het is een eenvoudig 
maar beproefd concept.”

Waar moeten Alongsiders aan 
voldoen?

„Ze moeten een stapje voor zijn, 
maar nog wel affiniteit hebben 
met de leefwereld van het kind 
of de jongere met wie ze samen 
optrekken en voor wie ze zo no-
dig in de bres springen. Vandaar 
het gewenste leeftijdsverschil 
van ongeveer vijf jaar. De Along-
sider moet verder lichamelijk en 
psychisch gezond zijn, mag dus 
bijvoorbeeld niet verslaafd zijn. 
De jongere ‘broer’ of ‘zus’ komt 
uit hun natuurlijke leefwereld, 
bijvoorbeeld de buurt, mag geen 
familie zijn en moet van het-
zelfde geslacht zijn. Er is toestem-
ming voor de relatie nodig van 
zijn of haar ouders of voogd.”

Hoe verlopen werving en opleiding?
„We richten ons op kerken en 

christelijke jongerenorganisaties, 
omdat een aankomend Alongsi-
der bij het Lichaam van Christus 
moet horen. Veel kerkelijke jon-
geren blijken op zoek te zijn naar 
een manier om voor Christus te 
leven. „Hier ben ik voor ge-

maakt”, concludeert menige jon-
gere die Alongsider is geworden, 
omdat zijn of haar verbondenheid 
met Jezus een Bijbels vervolg 
heeft gekregen in de relatie met 
de jongere ‘broer’ of ‘zus’. Voor 
jongeren die overwegen Along-
sider te worden –hun kerkelijke 
gemeente moet daar natuurlijk 
wel achter staan– hebben we een 
onlinetraining. Daarna kunnen ze 
worden geregistreerd en aan de 
slag gaan, zij het met onderweg 
voortdurend toerusting. Eigenlijk 
net zoals Jezus met Zijn discipe-

len optrok. Een Alongsider wordt 
dan ook gekoppeld aan minimaal 
vier medediscipelen, leeftijdgeno-
ten, maten, om elkaar te steunen 
en te stimuleren.”

Welke kinderen zijn de doelgroep?
„Jezus werd gezonden om aan 

armen het Evangelie te verkondi-
gen, om te genezen wie gebroken 
van hart zijn, om aan gevangenen 
vrijlating te prediken, zoals Lukas 
4 aangeeft. Daarom is onze focus 
gericht op kinderen en jongeren 
die in de knel zitten, al is het 

onze droom dat elk kind een 
Alongsider heeft.”

Wat is het uiteindelijke doel van 
een Alongsider?

„Zijn of haar jongere ‘broer’ of 
‘zus’ winnen voor Christus en zelf 
gevormd worden naar het beeld 
van de Meester. Als Alongsider 
verlang je, na genade ontvangen 
te hebben, ook naar heiligma-
king, door te volgen in het spoor 
van Jezus.”

>>alongsidersnederland.org

Wim Lemstra

In ruim vijftien landen rust Alongsiders International 

christelijke jongeren toe voor „discipelschap” in de 

vorm van een-op-eenrelaties met kwetsbare kinderen. 

Vorige maand kwam de organisatie naar Nederland.

Optrekken met een kind in de knel

Alongsiders geven zich voor kwetsbare kinderen. beeld Alongsiders Nederland

Uitbraak 
coronavirus in 
kerk Stralsund

Redactie kerk

STRALSUND. In een rooms-ka-
tholieke kerk in de Duitse stad 
Stralsund heeft een uitbraak van 
het coronavirus plaatsgevonden. 
Alle kerkdiensten in de streek 
Vorpommern zijn voorlopig 
opgeschort.

Dat meldde de website van de 
Noord-Duitse krant Nordkurier 
zondag.

De Norddeutscher Rundfunk 
(NDR) berichtte zaterdag dat er tot 
nu toe bij acht mensen het coro-
navirus is vastgesteld. Een priester 
werd enkele dagen na Pinksteren 
positief op het virus getest. In zijn 
omgeving zijn een kerkelijk me-
dewerker en zes andere mensen 
besmet geraakt. Inmiddels zitten 
350 mensen in quarantaine.

In Frankfurt had vorige maand 
een corona-uitbraak in de Evange-
liums-Christen-Baptisten-Gemein-
de plaats. De autoriteiten gaan er 
inmiddels van uit dat de ruim 200 
besmettingen niet alleen tijdens 
een dienst op 10 mei zijn ontstaan, 
maar ook in een bijeenkomst van 
deze baptistengemeente op 3 mei 
en bij het vieren van Moederdag 
thuis.

Engelse kerk open voor gebed
De kathedraal van Winchester en andere kerken in Engeland mogen vanaf 15 

juni weer open zodat mensen er kunnen bidden. Om verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen, zijn diensten nog niet toegestaan, zo maakte de 

Britse premier Johnson zondag bekend.  beeld AFP, Adrian Dennis

Visienota PKN: 
werk meer 
samen

Redactie kerk

UTRECHT. De Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) wil zich 
meer gaan richten op plaat-
selijke samenwerking tussen 
christenen. Die moeten midden 
in de samenleving staan.

Dat blijkt uit de maandag ver-
schenen visienota ”Van U is de 
toekomst. Ontvankelijk en waak-
zaam leven van genade”, die de ge-
nerale synode van de Protestantse 
Kerk op 19 juni bespreekt. De vi-
sienota verwoordt waar de kerk 
zich in de huidige samenleving 
toe geroepen weet.

Genade is de „bevrijdende grond-
toon” van het beleid van de kerk, 
schrijft scriba dr. R. de Reuver. 
„Leven van genade wordt gevoed 
in de gemeenschap van Woord en 
tafel, in verbondenheid met ande-
ren over kerkmuren en grenzen 
heen. De liturgie, ook de liturgie 
van alledag, geeft ons bestaan per-
spectief en zet de kerk midden in 
het leven, in alle diversiteit.”
”Van U is de toekomst” is de der-

de visienota van de PKN. Eerder 
verschenen ”Leren leven van de 
verwondering” (2005) en ”De hart-
slag van het leven” (2012).

Redactie kerk

NEW YORK. Bij de Ame-
rikaanse predikant Tim 
Keller is alvleesklierkanker 
geconstateerd. Hij vraagt 
christenen om voor hem te 
bidden.
Keller maakte zondag via In-
stagram en Twitter bekend 
dat artsen een kankergezwel 
bij hem hebben ontdekt. 
„Minder dan drie weken ge-
leden wist ik niet dat ik kan-
ker had”, schrijft de 69-ja-
rige predikant. „Vandaag ga 
ik naar het National Cancer 
Institute voor aanvullende 
testen; volgende week begin 
ik in New York City aan een 
chemotherapie voor alvlees-
klierkanker.”
Keller zegt dat hij Gods 
aanwezigheid ervaart en 
zich verder goed voelt. Hij 
ziet het als Gods leiding dat 
de artsen de kanker hebben 
ontdekt. „Ik heb geweldige 
menselijke dokters, maar 
het belangrijkste is dat de 
grote Medicijnmeester voor 
mij zorgt”, aldus de Ameri-
kaanse predikant.

Tim Keller 
heeft kanker: 
Bid voor mij
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