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(beeld Duncan Wijting)
De deelnemers aan de dorpentocht316 bidden voor de dorpen waar ze doorheen trekken, voor eenheid onder christenen en voor
bloei van het dorp.

Waarom een houten kruis op een karretje
door Noord-Nederland trekt

Tussen Pasen en Pinksteren trekt een groep christenen door de drie noordelijke

provincies, achter een houten kruis aan. Ze hopen op een geestelijke herleving

in Noord-Nederland.

 GASSELTERNIJVEEN

Dwars door het Drentse landschap loopt een groepje mensen

achter een elektrisch golfkarretje aan, waar een opvallend

houten kruis op staat. ‘Avondvierdaagse?’, roept een jonge

jongen op de fiets de groep toe. ‘Ja, een soort avondvierdaagse,

achter het kruis van Jezus aan’, reageren de wandelaars ad

rem. Ze zijn blij dat ze worden opgemerkt, want ze lopen hier
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om gezien te worden. Of beter: om het kruis te laten zien. De

stichting Unite in Christ, actief in Noord-Nederland, maakt

een soort pelgrimstocht door de drie noordelijke provincies:

de dorpentocht316. Ze bidden voor de dorpen waar ze

doorheen trekken, voor eenheid onder christenen en voor

bloei van het dorp. ‘s Avonds laten ze het kruis achter bij

contactpersonen om de volgende dag weer verder te trekken

met een nieuwe groep wandelaars. Hun hoop: een geestelijke

herleving in Noord-Nederland.

‘Een soort avondvierdaagse, achter het kruis van Jezus aan.’

Vandaag is de groep begonnen in Gasselternijveen, bij het huis

van Alet Beishuizen (46). Ze woont naast het karakteristieke

kerkgebouw van de Protestantse Kerk in het dorp. Voordat de

groep vertrekt staan de deelnemers in een kring rond het

kruis, dat voor de kerk geparkeerd is. Beishuizen vertelt de

wandelaars dat er weinig christenen in het dorp zijn. ‘Het

verenigingsleven is hier fantastisch, maar geloven … Jezus is

hier een scheldwoord.’

tillen

Voordat de tocht van start gaat, bidden de deelnemers voor het

dorp en zingen ze het lied ‘Samen in de naam van Jezus’. Dan

komt het kruis in beweging, op naar Borger. Daar zal Geert van

der Spoel (65) de groep weer opwachten. Hij is melkveehouder

en heeft een zorgboerderij. Daarnaast is hij straatevangelist.

‘Fijn toch, dat het kruis op een kar staat en we het niet zelf

hoeven tillen? Dat heeft Jezus al voor ons gedaan. Laten we

daar maar aan denken.’
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Het kruis wordt vervoerd op een elektrisch golfkarretje. - beeld Duncan Wijting

Eenmaal onderweg spreken de wandelaars al snel over hun

persoonlijk geloof. John Spoelstra (51) uit

Wildervanksterdallen, is nog niet zo lang christen. ‘Zonder

dit’ - hij wijst op het kruis - ‘zou ik er niet meer geweest zijn’,

zegt hij. En hij vertelt. Al wandelend gaat dat vanzelf. Over het

gezin waarin hij opgroeide en dat niet stabiel was, over de

poging tot zelfdoding die hij deed. En dat hij tot geloof kwam,

in 2009, in de Vrije Baptistengemeente Groningen. Het waren

speciale dagen over het vaderhart van God die zijn leven

veranderden.

Welk effect hun wandeling zal hebben op de mensen die ze

tegenkomen? Dat moet de Heilige Geest maar uitwerken,

zeggen de wandelaars. ‘Ik hoop dat mensen het er thuis over

hebben’, zegt Reza Jongsma (22) uit Ureterp. Hij bestuurt

vandaag het wagentje dat het kruis voorttrekt. ‘Ik ben

opgegroeid in de vrijgemaakte kerk en daar werd wel over je

gesproken als je naar een andere kerk ging. Ik ging best vaak

naar de baptisten in Drachten en kreeg de indruk dat dat not

done was. Dat is zo jammer, want als christenen kun je van

elkaar leren. De twaalf apostelen zullen ook niet overal

hetzelfde over gedacht hebben.’ Hij draait het wagentje

behendig het smalle fietspad langs een onverharde weg bij

Gasselte op. Het past maar net. De groep wil zo weinig

mogelijk over de weg lopen, om niet tot overlast te zijn. ‘Blijf

altijd vriendelijk’, drukt Harry Noordhof (68) de wandelaars op
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het hart, mochten er negatieve reacties komen. Ja, er is

weleens een middelvinger de lucht ingegaan, maar tot nu toe

bleef het daarbij.

rood koord

En de coronaregels? De dorpentocht valt onder een religieuze

activiteit en is daarom toegestaan. De gemeenten waar ze

doorheen trekken zijn op de hoogte en hebben allemaal

toestemming gegeven. In lijn met de adviezen lopen er nooit

meer dan dertig mensen mee. Aan de rand van Drouwen stapt

een man even van zijn fiets als hij de stoet voorbij ziet komen.

Nee, gelovig is hij niet. ‘Maar ik spot er niet mee’, benadrukt

hij. Hij wijst omhoog naar de hemel. ‘Ik ga wel op fietse naar

boven.’ Na een kort praatje loopt de groep weer verder. 

route lopen

Het idee voor de dorpentocht ontstond tijdens een

gebedsbijeenkomst van Unite in Christ, vertelt Willem

Jongsma (59) - vader van Reza. ‘We hebben Noord-Nederland

verdeeld in zeven gebieden met zeven kernplaatsen. We

wilden op die plekken pinksterfeesten organiseren, maar door

corona kon dat niet doorgaan. Tijdens een gebedsavond heeft

iemand een rood koord over die plaatsen gespannen en werd

er de vorm van een hart zichtbaar. Wij dachten direct aan het

hart van God voor Noord-Nederland. Wat nu als we hier een

route van maken? Zo is het plan ontstaan.’

De tocht begon op zondagavond, eerste paasdag. De groep

vierde ‘s avonds buiten het avondmaal. Steenkoud was het,

weet Rennie Riedstra (59) nog. ‘Het heeft me zo geraakt’,

vertelt ze terwijl de huizen van Borger al aan de horizon te zien

zijn. ‘Het is heel anders als je rond het kruis staat. Wist je dat

dit kruis ongeveer zo groot is als dat waar Jezus aan hing?’ Ook

Riedstra vertelt dat haar geloof persoonlijker is geworden

nadat ze een cursus heeft gevolgd bij Unite in Christ. ‘Voor die

tijd was het geloof meer een kwestie van regels. Je móést twee

keer naar de kerk. Nu neem ik ook persoonlijk tijd voor God,

het leeft veel meer.’ De etappe eindigt in het centrum van

Borger, waar de deelnemers met elkaar bidden. Morgen trekt

de stoet weer tien kilometer verder, naar Schoonloo, om met

Pinksteren te eindigen in Ureterp. <
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javascript

Unite in Christ

Unite in Christ is in 2009 ontstaan in Ureterp. De stichting

geeft discipelschapscursussen en organiseert lokale

pinksterfeesten. Ook de Noordermannen, gespreksgroepen

voor mannen, vallen onder Unite in Christ, evenals Hope

for Friesland, een groep vrouwen die prostituees bezoekt. 

www.uniteinchrist.nl


