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Over Jezus, je zus en
raggende gitaren
Van christendom tot moderne hekserij. Dagblad van
het Noorden zoekt in Groningen de veelvormigheid
van religie en spiritualiteit. Vandaag: de evangelisch-
charismatische gemeente CCG in Groningen.

A
ROB ZIJLSTRA

A ls je nooit naar een kerk
gaat, laat staan naar een
kerkdienst – er kan im-

mers ook niks zijn tussen hemel
en aarde – verwacht je op zon-
dagochtend om tien uur geen
rockband in de kerk. Geen jonge
mannen met baarden en raggen-
de elektrische gitaren, spijker-
broeken met betaalde scheuren,
tattoo’s (reli?) op de onderar-
men, voetballende kinderen en
kroketten. In het Christelijk
Centrum Groningen in de Goede
Herderkerk aan de Johan de
Witstraat in Groningen is dit
alles echter heel normaal.
We zijn een beetje anders, zegt
Emmanuel Oliveiro. Hij is de
leider, teamleider, van het cen-
trum, een evangelisch-charisma-
tische gemeente. ,,We gaan er
prat op dat we de dingen niet
doen omdat het altijd zo wordt
gedaan. Wij willen het wiel soms
opnieuw uitvinden.’’
De dienst – event mag ook –
begint niet op tijd en niemand
stoort zich daaraan. De leden
druppelen binnen, begroeten
elkaar als vrienden en kinderen
wekken niet de indruk dat ze
onder druk mee moesten. Ze zijn
vrolijk. Je kunt gewoon in- en
uitlopen, bijvoorbeeld om nog
een kop koffie te halen. Wie wil,
kan ook naar buiten gaan. ,,Om-
dat het mooi weer is.’’ Er wordt
gezongen, de teksten worden
geprojecteerd op de muur. ‘Ik
schreeuw, want u bent goed.’
Alles is ook in het Engels. Olivei-
ro wijst naar de zestien vlaggen
die er hangen. ,,Wij zijn inter-
nationaal. De zeg maar andere
wereld, die hoort er ook bij. Dat
vinden wij belangrijk.’’
Behalve Nederlands en Engels
staat op het podium een doven-
tolk tekst en uitleg te geven in
gebarentaal. ,,Ook dat vinden we
van belang’’, zegt Oliveiro. De
dienst zelf wordt wel in het
Nederlands uitgesproken. Voor
de anderstaligen zijn er koptele-
foons met zendertjes: de dienst
wordt simultaan vertaald.
Oliveiro: ,,Onze leden komen
overal vandaan. De meesten
wonen in Groningen en Haren.
Maar we hebben ook leden in de
dorpen in de provincie Gronin-
gen. En veel studenten, veel
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buitenlandse studenten.” Er zijn
250 volwassen leden.
Die dienst wordt deze zondag
verzorgd door Teun (‘Hoi, ik ben
Teun’) en gaat over lijden en
worstelingen. Leider Teun in zijn
inleiding: ,,Alles draait om aan-
bidding. En als je daar meer over
wilt weten, dan kijk je gewoon
even op de site.’’ Hij predikt over
werkloosheid en hoe nutteloos
je je kunt voelen bij weer een
afwijzing. En over je zus die ziek
is en hoe machteloos je je dan
kunt voelen omdat je niets kunt
doen en over de fysieke impact
van een bevalling voor de vrouw.
Emmanuel Oliveiro: ,,Wij willen
met beide benen op de grond
staan en niet alleen mooie praat-
jes verkopen. Zo’n dienst is maar
een onderdeel, wij richten ons
ook op activiteiten in de buurt,
er zijn nauwe contacten met
maatschappelijke instellingen.
Onze leden hebben allemaal een
rol bij de activiteiten. Wij gelo-
ven niet in leden als stoelverwar-
mers.’’
Hoe zit het met de kroketten?
Oliveiro: ,,We hebben een dienst
‘gebed en kroket.’ Bidden is voor
christenen belangrijk. Maar de
praktijk is weerbarstiger. Er
moet wat bij. Toen kwamen we
uit bij de kroket. Eerst samen
bidden en dan samen kroketten
eten. Die zijn ook gewoon lek-
ker.’’
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