PROFIELSCHETS VAN DE PKAO WIJKKERN ELTHETOKERK
Samenstelling, geschiedenis en eigenheid
De Elthetogemeente is een unieke gemeenschap in de Indische Buurt in Amsterdam: rijk en arm, lager
en hoger opgeleid, oud en opvallend jong, geworteld in een multiculturele wijk – een kerk met mensen
van uiteenlopend pluimage.
De wijkkern heeft op papier 1248 ingeschrevenen, waarvan een groeiend aantal leden bij de kerk
betrokken is Op een gemiddelde zondagochtend komen 70 mensen - waaronder veel kinderen - naar
de dienst. We hebben momenteel ongeveer 100 ‘betalende pastorale eenheden’.
In 1992 is de Elthetokerk gesloten. Toch bleef de gemeente bestaan in het wijkgebouw. De Elthetokerk
heeft in 2011 een doorstart gemaakt als wijkkern met de benoeming van een predikant met missionaire
opdracht en met de opening van een volledig gerenoveerd gebouw.
Er is een kern van trouwe leden die al jarenlang bij deze kerk hoort. Het is hun toewijding en trouw te
danken dat de kerk ook door moeilijke tijden is heen gekomen. Daaromheen nieuwkomers en
belangstellenden. Nieuwkomers voelen zich gewaardeerd en worden meestal snel opgenomen in de
gemeenschap. En vaak zetten zij zich ook op een of andere manier in voor de gemeente.
De verbinding tussen groepen die elkaar in het dagelijks leven niet vanzelf ontmoeten, is een kracht
van de Elthetokerk die terug te vinden is in alle activiteiten. We zijn een laagdrempelige kerk met een
ongedwongen sfeer. Mensen kunnen zichzelf zijn en worden geaccepteerd zoals ze zijn.
Het Woord wordt gehoord en eenvoudig en op de praktijk gericht uitgelegd. Soms wordt de term ‘vrolijk
orthodox’ gebruikt: schrift en traditie staan centraal, maar dogmatische stellingname niet. Er wordt
volop ruimte geboden samen te zoeken naar geloof. Soms is dat lastig, maar het zwaartepunt ligt bij
de betrokkenheid op elkaar.
Eenvoud in geloofsleven en vieren geniet de voorkeur, tradities worden op een soepele manier
gehanteerd. Een voorbeeld hiervan is dat er kinderen worden gedoopt terwijl andere kinderen worden
opgedragen.
We zijn een veerkrachtige, eigenwijze gemeente. Niet bang om dingen anders te doen of te zoeken
naar nieuwe vormen van vieren, christelijke presentie en missionaire activiteiten.
De Elthetokerk is een bruisende doordeweekse kerk die op zondag ook open is!

Missie en visie
Onze missie is om als christelijke gemeenschap de liefde van Christus zichtbaar te maken in de
Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Midden in een veelkleurige wijk en Amsterdam Oost wil
de Eltheto iets zien en laten zien van het Koninkrijk van God. Vanuit de kern van onze missie zijn wij
voluit missionair present en diaconaal betrokken.
Onze visie is dat we het evangelie van Gods Rijk stapje voor stapje dichterbij brengen door samen zo
goed mogelijk kerk te zijn: elkaar dragen waar dat kan, open en gastvrij zijn naar buurt en bewoners,
zonder al te veel grote woorden - pretentieloos - doen wat we kunnen, samen vieren en bidden, God
en elkaar ontmoeten rondom het Woord, bij het delen van brood en wijn en in de stilte.
‘Opdat uw rijk kome’ (betekenis ‘Eltheto’) krijgt vorm door een warm omzien naar elkaar, een veelvoud
aan uiteenlopende activiteiten maar is even vaak een gebed waarin we alles uit handen geven.

Gebouw
In het vormgeven van onze missie speelt ons gebouw een belangrijke rol. De plek en context van het
gebouw maken het mogelijk om elke dag present te zijn, niet alleen door activiteiten, maar ook met
ontmoeting, een praatje, een gebed.
In de woningen van het Elthetocomplex leeft een deel van de wijkkern in 15 appartementen. Zij vormen
de leefgemeenschap van de Elthetokerk. Op de benedenverdieping is een restaurantruimte
gerealiseerd en een kindvriendelijke ruimte - deze ruimtes maken het Elthetocomplex een veelzijdig
gebouw waarvan je de drempel over bent voordat je doorhebt dat je in een kerk bent.

Koers: breder kerkelijk verband en andere partners
De Elthetokerk vormt samen met de Muiderkerk de Protestantse Kerk Amsterdam Oost (PKAO) en
zoekt meer samenwerking met de Binnenwaai (IJburg). De PKAO maakt onderdeel uit van de PKA.
De PKA wil met haar beleidskader ‘Koers’ meer aandacht voor de betekenis van het evangelie voor
de samenleving als geheel en minder zorg om het eigen voortbestaan. Op weg daarheen stelt ze de
verschillende wijken en kernen voor, over hun eigen grenzen heen te kijken en samenwerking te zoeken
met de ‘buren’. Die lijn van het Koers-traject weten we op een toenemend aantal punten concreet te
maken: denk aan de samenwerking op het gebied van jeugdwerk, diaconaat (de PKAO-kernen met
Binnenwaai delen samen een diaconaal opbouwwerker), één gezamenlijke zondagsbrief en een
toenemend aantal gezamenlijke vieringen in de zomer en op de kerkelijke hoogtijdagen, aanhaken bij
de kliederkerk in de Binnenwaai, ‘Wijs met Grijs’ (gezamenlijk georganiseerde themabijeenkomsten
over ouder worden), organiseren van een Schipholwake met de andere kerken in Oost.
Als Eltheto delen we de kern van onze missie ook met verschillende andere partners die inhuizing
hebben in ons gebouw: Tot Heil Des Volks (Replay, spelinloop voor ouders en kinderen), Buurthulp
Amsterdam Oost en de Protestantse Diaconie Amsterdam (middels steun aan het diaconaal
inloopcentrum).

Vieren en bidden
Elke zondagochtend is er een eredienst. Soms begint de dienst precies om 10:00, meestal iets later.
De vieringen hebben een kindermoment aan het begin van de dienst, gericht op de veelal jonge kinderen
die de Elthetogemeente rijk is. Ondersteuning met muziek is veelzijdig: orgel, piano en de inzet van de
band. De goed bezochte koffie na de dienst duurt net zo lang als de viering zelf. Het gebeurt dan ook
niet zelden dat buurtbewoners dan pas aanhaken. Maandelijks vieren we het avondmaal waarbij we
staande een kring vormen in de kerk. Kinderen hebben een eigen programma naast de dienst in drie
leeftijdsgroepen. Voor de middengroep is men bezig de vertelmethode ‘Godly Play’ in te voeren.
Sinds kort experimenteren we met alternatieve vieringen. Deze lekenvieringen zijn nu maandelijks
ingepland. Belangrijke elementen zijn: verstilling, het Woord, muziek en een gezamenlijke maaltijd als
onderdeel van de viering.
Kerkelijke feesten vieren we als feest met de hele buurt. Zo is er op Kerstavond een vrolijk
kinderkerstfestijn voor de hele buurt met echte schapen, en op tweede kerstdag een groots opgezette
feestmaaltijd voor 80 mensen die anders geen kerst zouden vieren. Met Pinksteren vieren we feest
met een bont gezelschap van christenen in Oost: de protestantse kerken en de Ghanese, de Ethiopische
en de Arabische kerk.
Elke doordeweekse avond is er een avondgebed in de kerkzaal met open deur naar de straat, geleid
door de liturg (een gemeentelid), waar een bijbeltekst klinkt en veel ruimte is voor stilte en gebed.

Vorming en toerusting
Nieuw is de huidige bijbelkringstructuur waaraan mensen steeds drie aaneengesloten avonden
kunnen meedoen met de titel 'de Wijze Woensdagen'. Thema’s van afgelopen seizoen waren
bijvoorbeeld: ‘Gods zoon en co’ (over het leven van Jezus) en ‘Boze baarden’ (over enkele profeten uit
het Oude Testament).

Naast deze kringen kent de Eltheto in samenwerking met de leefgemeenschap inspiratieavonden.
Er is een aparte ouderenkring. Elk seizoen draaien we met de andere kernen in Oost een
introductiecursus voor mensen die kennis willen maken met het christelijk geloof. Er is ook een
interreligieuze vrouwenkring. Voor toerusting van de tieners werken we samen met de andere
kerken.

Pastoraat en omzien naar elkaar
We zijn een zeer hechte gemeenschap waarvan de leden zeer betrokken zijn op elkaar. Van ziekte en
zorgen hoort iedereen snel. En bij ziekte of zorgen wordt naast bezoek en betrokkenheid ook veel
warmte en zorgzaamheid geboden op zeer praktisch vlak. Ook is er de BZD, de Bejaarden en
Ziekendienst. Zij richten zich op bezoekjes aan ouderen en zieken in de gemeente. Voor de predikant
is primair een rol weggelegd voor crisispastoraat.
Er is geen georganiseerde pastoraatsstructuur gericht op elk individueel gemeentelid. We voelen
op dit punt een verlegenheid en zouden het pastoraat in de gemeente zorgvuldiger willen organiseren
dan het nu is.

Missionaire presentie, diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid
Diaconaal zijn is voor ons doen wat je zegt, en in die zin zijn missionaire presentie en diaconale
betrokkenheid niet los van elkaar verkrijgbaar.
De plek van ons gebouw, de leefgemeenschap in het complex, en het feit dat de kerk bijna altijd open
is, maken het mogelijk om een duidelijke presentie te hebben in de Javastraat. We hebben een
buurtmaaltijd elke maandag, de koffie-ochtend op vrijdag, een tweewekelijkse open huiskamer, een
maandelijkse rommelmarkt.
We zijn graag aanwezig op festivals en evenementen in de buurt. Denk aan de week van de
eenzaamheid, het Indische Buurt Festival, het beschikbaar stellen van het gebouw tijdens de FoodNight,
maar ook betrokkenheid bij de 4-mei herdenking op het Ceramplein.
Ook de predikant werkt vaak vanuit het gebouw en is zo makkelijk toegankelijk. Bij de doorstart is bij
het vorige predikantsprofiel een aanzienlijke missionaire opdracht geformuleerd. Hiervan zijn
belangrijke doelen bereikt (groei, zichtbaarheid en bekendheid). We willen vooral doorgaan en het
momentum vasthouden. Maar wel minder ambitieus en met meer ruimte voor onze eigenheid.
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Hoe beheren we een gebouw op zodanige wijze dat we op evenwichtige wijze ruimte bieden
aan de veelvoud van activiteiten van kerk, leefgemeenschap en partners. Daarbij genomen de
noodzaak om ook geld te genereren door verhuur.
Hoe kunnen we als kerk - waar missionaire presentie en diaconale betrokkenheid twee handen
op één buik zijn - blijvend woorden en vorm geven aan de verticale lijn: aan de wens een plek
te zijn waar de hemel de aarde raakt, waar God zich laat vinden. We zijn kerk, geen buurthuis
- waarin uit zich dat?
Hoe krijgen we meer focus in de veelheid van activiteiten en evenementen? Alles lijkt belangrijk
en niets willen we loslaten, maar het is soms wel te veel. Hoe voorkomen we dat de veerkracht
van zeer betrokken mensen teveel worden uitgerekt? In verlengde hiervan: hoe borgen we
bestuurlijke continuiteit en stevigheid in relatie tot relatief weinig kaderleden?
Hoe verhoudt een vernieuwende - en relatief van kerkelijke kaders vrij gemaakte leefgemeenschap zich tot de kerkelijke (bestuurs)structuur van de Elthetogemeente? Hoe
trekken we het best samen op in vrijheid en verbondenheid?
Hoe kunnen we het Koers-traject - en de samenwerking die we in Oost ook voor dat traject al
hadden - voluit de ruimte geven terwijl tegelijkertijd onze eigenheid zo nauw verbonden is met
het unieke karakter van het gebouw en de context van de Javastraat?
Hoe kunnen we elkaar vasthouden en blijvend opzoeken, wanneer door de uitersten (van
charismatisch tot niet-gelovig) in de veelkleurige samenstelling van de gemeente soms ook
vervreemding en onbegrip worden opgeroepen?

