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God houdt óók van gitaren

GELOOF Damascus Road is de nieuwste internationale kerkgemeenschap in Maastricht

Geen wierook, maar lap-
tops. Geen altaar maar een
scherm. En geen kruizen
maar gitaren. Welkom bij
Damascus Road, nieuw kerk-
genootschap in Maastricht.

door Stefan Gybels

EE ven een ogenblikje. Kent
Linneweh moet echt even
ingrijpen. Zijn microfoon
staat uit, en dus zijn zijn gi-

taar en gezang niet goed genoeg te
horen. De soundcheck voor een

concert? Niks ervan. Dit is Damas-
cus Road, de nieuwste internationa-
le kerkgemeenschap in Maastricht.
Elke zondag houdt de gemeen-
schap een viering in jeugdhostel
Stayokay aan de Maas.
Wie traditionele kerkgebruiken ver-
wacht, moet bij Damascus Road
niet zijn. Een band speelt live mu-
ziek, de dienstwordt gedaan vanaf
een laptop en is te volgen op een
groot scherm en kruisbeelden zijn
er niet te vinden. „Wij willen laten
zien dat kerkdiensten en kerkmu-
ziek niet saai hoeven te zijn”, zegt
Linneweh. Hij is de voorganger en
bedenker van Damascus Road.
Damascus Road is bedoeld voor de
Engelssprekende gemeenschap in

Maastricht. „Engels verstaan is ei-
genlijk de enige vereiste om onze
bijeenkomsten te kunnen volgen”,
zegt Linneweh. „Verder is iedereen
welkom, ongeacht land van her-
komst en ongeacht geloof.”
Linneweh kent de katholieke ach-
tergrond van Maastricht. „Wij zijn
echter absoluut niet begonnen om
concurrentie aan te wakkeren. Wij
willen juist een aanvulling bieden.
Mensen die in een ‘gewone’ kerk
niet terecht kunnen omdat daar Ne-
derlands wordt gesproken, kunnen
bij Damascus Road terecht.”
Wie een dienst van de nieuwe ge-
meenschap bijwoont, ziet echter al
snel dat er meer verschillen met de
‘gewone’ kerk zijn dan louter de

taal. De aanwezigen beginnen met
elkaar een hand te geven en elkaar
te bedanken voor de komst. Daar-
na zorgt de band met leadzanger
Linneweth voor een verfijnd muzi-
kaal vervolg. Muziek staat de hele
dienst centraal. Linneweh: „Naar
de kerk gaan moet een feest zijn.
Mensen moeten zich goed en vrij
voelen als ze naar buiten gaan.”
De dienst van gisteren werd bijge-
woond door zo’n twintig perso-
nen. Wat Linneweh betreft te wei-
nig. „Ons doel is straks de Maas-
tricht Music Hall afhuren voor on-
ze dienst. En misschien kunnen we
dan nog wel groter. Hoe meer men-
sen God willen ontvangen, hoe be-
ter.”

Kent Linneweh leidt de dienst van Damascus Road vol passie.  foto Rob Oostwegel


