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lngemetselde gedenkplaten bij ingang

Op 9 juli 1925 metselt deken Stroomer van Amsterdam de 'eerste steen' in de kerk aan het Ambonplein.
. De zware steen was 67 jaar te zien achter in de kerk aldaar. De steen is in 1992 verwijderd en gehalveerd.

Op de Tweede helft is gebeiteld: "houdt moed, hier is uw God" en "de steppe zal bloeien" uit Jesaja 35.
'.,Beide stenen zijn naast elkaar in de entreehal ingemetseld. Achter deze stenen zijn respectievelijk
de oude en een nieuwe oorkonde ingemetseld.
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Wat een rijk verleden heeft de Gerardus als parochie en geloofsgemeenschap achter de rug. Wat een
inzet, inspiratie en vertrouwen ademt deze groep gelovígen, die zich wekelijk en vaak meer dan die
ene keer verzamelt voor gebed, zang, dankbaarheid, vertrouwen of ook voor heel concrete inzet voor
anderen. Voor velen is de Gerardus nog steeds een plaats waar je op adem komt, waar gehoor is voor
je vragen en noden en waar bijzondere dagen gevierd worden, die je leven kleuren en dragen.

ls er toekomst voor deze katholieke
geloofsgemeenschap in de lndische Buurt?
Het is niet de eerste keer dat die vraag gesteld is.

Vanaf het begin was de parochie weliswaar
rijk aan mensen. Er was een mooi gebouw.
Er waren pastoors en kapelaans en later
al of niet gewijde pastoraalwerkenden.
Maar de parochie is altijd arm geweest.

Een arme parochie, die eerlijk erkent dat ze

afhankelijk is van anderen om voort te bestaan,
dat is de Gerardus. ln onze gemeenschap zijn
opvallend veel mensen, die gewend zijn om
te vechten om te overleven. lk denk aan
ouderen, die nooit in staat geweest zijn om iets
opzij te leggen voor de oude dag en nu opnieuw
getroffen worden door bezuinigingen. Mensen
leven vaak van dag tot dag. Dat betreft ook
ouders, vooral moeders, die in hun eentje
of met behulp van omat hun gezinnen groot
brengen. lk denk aan degenen, die om welke
reden dan ook in onze buurten zijn neergestre-
ken om een nieuw bestaan op te bouwen.
Het is moeilijk te leven met weerstand en afwij-
zing. Haast even moeilijk is het voor mensen die
hier tientallen jaren woonden en aljaren lang
vertrouwde mensen zagenvertrekken. Je moet
leven met buren, van wie je de taal niet verstaat
en van wie gewoonten en leefwijzen anders of
vreemd zijn.
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En dan is er een kleine gemeenschap in de
buurt, bij wie je echt welkom bent. Je spreekt
dezelfde taal: de taal van geloof en vertrouwen.
Je hoort en ervaart, dat je welkom bent,
minstens bij de Heer, maar ook bij de mensen
die deze gemeenschap vormen.
De Gerardus heeft mensen ondersteund en
geholpen om te overleven. Er waren altijd
mensen: parochianen en ook pastores,

die het leven van mensen in de buurt hebben
verstaan en ook hoe lastig dat kan zijn.

ls er toekomst voor de Gerardus?
De overgang van een grote naar een kleine kerk
was niet gemakkelijk. De gemeenschap maakt
al lang deel uit van een fusie van drie voormali-
ge parochies ( de Anna, de Bonifatius en
de Gerardus). Ook dat was lastig. Sinds kort
maken we deel uit van een unie van nog meer
geloofsgemeenschappen in onze omgeving.
Ook daarin moeten we een weg gaan. Het is

lastig, maar ook daarin beseffen we dat we
elkaar nodig hebben.

Wat ik zie is dit we zijn een kerk van en voor
de armen. Diaken Laurentius moest binnen
een dag de rijkdom van de kerk aan de keizer,

die de christenen vervolgde, tonen. Wat deed
hU? Hij verzamelde alle armen en toonde ze aan
de keizer. KUk, dit is onze rijkdom.



Dit zijn onze schatten. De rijkdom van de kerk
zijn de armen.'Onze rijkdom en onze toekomst
is, dat we een arme gemeenschap zrjn.
Maar armoede maakt ook dingen wakker.
lk noem enkele dingen: De kunst van het
overleven maakt mensen kritisch en zelfbewust.
Onze gemeenschap zal ook in de toekomst

bestaan uit mensen, die zelfbewust zijn en
kritisch. Kritisch, niet om vervelend te zijn,
maar om steeds weer te toetsen of we nog
bezigzijn met waar het werkelijk op aankomt.
Kritisch rond de vraag, of de mensen,
om wie het gaat nog wel gehoord
komen en aan bod komen.

Leven in een buurt met vele culturen roept
de vraag naar verbondenheid op. De Gerardus
van de toekomst zal bestaan uit mensen die zich
met elkaar verbonden voelen. Die verbonden-
heid wordt geleerd en beleefd in de kleine kring
van mensen, die elkaar dikwijls treffen.
Die verbondenheid zal er ook zijn naar mensen
in de buurt; oude en jonge mensen,
mensen die al jaren wonen en mensen,
die hier pas gekomen zijn. Verbondenheid
ook met mensen die op andere wijze of
vanuit een andere achtergrond gericht zijn
op goede en menswaardige dingen .

Contacten met protestanten zijn er al jaren.
We kennen ondertussen veel moslims en we
weten, hoeveel mensen in de buurt zich inzetten
om hier een menselijker gemeenschap van te
maken. Verbondenheid zal er zeker ook zijn met
andere geloofsgemeenschappen in de buurt.
Eerder dan concurrentie zal er een houding zijn
van ondersteuning onderlinge inspiratie.

Ook als kleine gemeenschap zullen we een
leerschool zijn, waarin belan grij ke mensel ijke
waarden beleefd worden, de werkelijke vragen
gesteld mogen worden en waar mensen die uit
de boot zijn gevallen nog welkom zijn.
ln het klein zal onze geloofsgemeenschap doen
wat de taak en de opdracht van heel de kerk is:

getuigen dat er een andere, een nieuwe wereld
op komst is, die we in Bijbelse taal het Rijk Gods
noemen.

ln de Gerardus van de toekomst is iedereen
waardevol, kostbaar maar ook belangrijk om
eigen talenten in te zetten voor het geheel
en de eigen inspiratie te verdiepen en te delen
met kinderen, met ouderen, met vrienden en
vreemden: met ieder die op onze weg komt.
Van harte hoop ik dat onze geloofsgemeen-
schap nog lang als een deel van een groter
geheel kan blijven voortbestaan.
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