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   Nieuwe vormen van kerk-zijn zien we vooral in de grote 
steden ontstaan. Toch heeft de urbane sfeer niet het monopolie 
op kerkelijke vernieuwing en grensverleggende experimenten.  
   Dat wordt duidelijk uit het verslag van Gerard Vrooland over 
zijn zoektocht naar een laagdrempelige, ‘onkerkelijke’ kerk in 
Sliedrecht, een plaats in de Nederlandse Biblebelt. Als ‘gewoon’ 
predikant binnen het verband van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK) zoekt hij in toenemende mate 
contact met mensen die niet gauw hun heil zullen zoeken 
binnen bestaande kerken. Door regelmatig in cafés en andere 
openbare plekken aanwezig te zijn, legt hij samen met zijn 
vrouw contact met vooral jonge mensen. Zo ontwikkelt hij zich 
tot straatpastor en ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap, 
KopS, Kerk op Straat. Vrooland en zijn gemeente houden de 
spanning tussen de klassieke vorm van de kerk en het werk op 
straat niet uit. Ze gaan in 2009 uit elkaar en zo wordt Vrooland 
een straatpastor zonder vaste aanstelling en een vast salaris.  
   Deze scheiding betekent overigens geen definitieve breuk. Als 
in 2011 de nieuwe geloofsgemeenschap ‘geïnstitueerd’ wordt, 
zijn er vertegenwoordigers uit de NGK Sliedrecht en uit het 
bredere kerkverband. Het werk van Vrooland wordt ook 
vermeld op de site van zijn vroegere gemeente. 
   Het boek met de titel De kroeg als Gods akker heeft als 
ondertitel Straatpastoraat is verbinden. Met deze ondertitel wil 
Vrooland twee kenmerken van zijn aanpak laten zien. Allereerst 
gaat het hem om relaties, om het scheppen van verbinding 
tussen mensen. Hij wil zich verbinden met de ander door zich 
te verbinden met alles wat God in de ander als zegen heeft 
gegeven. Daarnaast ziet hij ook de noodzaak van het verbinden 
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van wonden. Op straat ontmoet hij veel verwonde mensen en 
ook in die zin is de kerk geroepen te verbinden. Binnen de 
nieuw gevormde kerk is de kleine groep de centrale eenheid. 
Vrooland geeft in zijn boek zicht op de wording van de nieuwe 
gemeenschap en geeft ook uitvoerig tekst en uitleg over zijn 
theologie. Deze is als orthodox te typeren. De satan 
bijvoorbeeld is voor Vrooland geen achterhaalde metafoor, 
maar een bestaande boze macht die mensen knecht en ze van 
God afhoudt. Het boek doet levendig verslag van een moedige 
zoektocht naar een kerk die grenzen doorbreekt en toegankelijk 
wordt voor mensen die in de ‘gewone’ kerk niets te zoeken 
lijken te hebben. 
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Dr. Stoppels deelde mij mee dat deze recensie in het late 
voorjaar van 2014 opgenomen wordt in een literatuuroverzicht 
op de website van het tijdschrift Handelingen. 
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