
In de kroeg op zoek naar zoekers 
De helft van mij is al in 
de hemel 

Vroeg of laat 
krijg je ermee 
te maken, met 
het verlies van 
iemand die 
jou zeer lief is. 
Vader en zoon 
Henri Ruiten
berg (de oud

ste is de voor.malige topschaatser 
Henri, nu actief bij Geloofshelden) 
maken dit mee: vrouw en moeder 
Alie Ruitenberg overlijdt. Dit zorgt 
voor een immense wending in het 
leven van de beide Henri's. Hun 
verhaal staat in het eerste deeltje 
van Gideonietjes, een nieuwe serie 
super kleine boekjes met steeds 
een thema. 
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boot gebouwd en in de kleuren van de 

regenboog geverfd. Samen met zijn 

kleinkinderen duwt hij de boot het 
water in. Eenmaal aan boord hebben 

ze veel plezier. 

Je moet maar durven. Je bent ge
meentepredikant in een gevestigde 
kerk. Je hebt 'hart' voor mensen 
van buiten de kerk. Die wil je berei
ken, samen met de gemeente die jij 
dient. Dat lukt niet. En dan? Dan 
laat je het domineesleven achter je. 
Je wordt straatpastor. 

In enkele zinnen is dit het verhaal 
van ds. Gerard Vrooland. Tot 2009 
was hij predikant in de Nederlands 
Gereformeerde Kerk in Sliedrecht. 
Al bij zijn aantreden vertelt hij dat 
hij 'graag het evangelie op straat wil 
brengeri. Uiteindelijk lukt het niet 
om dit samen met zijn gemeente te 
doen, reden waarom Vrooland eme
ritus predikant wordt, maar zonder 
honorering en start met KopS: Kerk 
op straat. 

Kroeggasten 
Wat KopS wil? In contact komen 
met 'zoekers: Vrooland weet wie 
dit in Sliedrecht zijn: 'Veel mensen 
hebben iets met de kerk. Positief 

Plotseling begint het te regenen. Eerst zachtjes, maar dan steeds harder. 

In de kajuit vertelt Opa Knoest het spannende verhaal van de ark van Noach. 
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of negatief. De laatste groep leeft 
met vooroordelen, heeft conflicten 
gehad of voelt zich ( ... ) in de steek 
gelaten. Met deze mensen zoeken 
wij contact: Hoe? Elke eerste zon
dag van de maand is er kerkdienst 
in een kroeg. Gemiddeld zijn er wel 
zo'n zestig gasten. Rondom deze 
kroegkerk zijn er andere activitei-

ten: een wekelijkse kerkdienst, 's 
middags; sessies met jongeren en 
opvang voor 'mensen die op straat 
dreigen te komen'. 

Ds. Gerard Vrooland: De kroeg 
als Gods akker. Uitgeverij Maat
kamp, 210 pagina's, € 15,95. 
ISBN 9 789081 950 831 


