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7 

Ter inleiding

In de kerk valt veel te doen en te beleven. Door het jaar heen 

vinden er allerlei activiteiten plaats, zoals: gewone en bijzon-

dere diensten, gespreksavonden, bezoekwerk, een open dag 

voor de buurt, een musical en nog veel meer. Activiteiten in en 

vanuit de kerk geven gelegenheid om elkaar als gemeente te 

ontmoeten, en om contact te zoeken met anderen buiten de 

kerk. In iedere gemeente zetten talrijke vrijwilligers zich en-

thousiast in om deze activiteiten te organiseren. 

In dit boek reiken wij ideeën aan voor verschillende gemeente-

activiteiten. Wij volgen daarbij de maanden van het kerkelijk 

seizoen. Per maand bespreken wij enkele thema’s en vragen die 

in die periode van het jaar aan de orde zijn. Zo vindt u in de 

maand september bijvoorbeeld ideeën voor de startzondag en 

de vredeszondag. Terwijl er in de maand maart aandacht be-

steed wordt aan invulling van de veertigdagentijd. 

Naast ideeën voor allerlei concrete activiteiten komen in de 

loop van het seizoen vragen aan bod als: ‘Hoe werf je jongeren 

voor de catechese?’ en ‘Op welke manieren kun je het traditio-

nele bezoekwerk een nieuwe vorm geven?’ Ook die vinden hun 

plek in de kalender.

Ieder hoofdstuk begint met een voorbeeld of een vraag uit de 

praktijk. Vervolgens worden verschillende ideeën en suggesties 

aangereikt. Zo laat het boek zich lezen als een soort agenda. 

Per maand kunt u ideeën opzoeken voor een speciale dienst of 

voor een activiteit in die periode. 

Dit boek verschijnt als het duizendste nummer van het Ouder-

lingenblad en is geschreven door de leden van de redactie. Het 

is bedoeld voor iedereen die zich bij de kerk betrokken voelt 

en in de eigen gemeente actief is. Het kan gebruikt worden 
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8 Ter inleiding

door kerkenraden en bijvoorbeeld cadeau gedaan worden aan 

nieuwe ambts- en taakdragers in de gemeente. Geïnteresseerde 

gemeenteleden kunnen ideeën uit het boek aan hun kerkenraad 

doorgeven en samen met anderen een activiteit opzetten. Wij 

hopen dat u in het boek veel inspiratie vindt bij het actief zijn 

in uw gemeente. Wij wensen u veel leesplezier en een levendig 

en sprankelend jaar als gemeente.

Nelleke Boonstra, Gerry Kramer-Hasselaar en Jaap de Lange
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9Startzondag 

Startzondag

Op de kerkenraadsvergadering van juni stond het steevast op 

de agenda: ‘de startzondag’. De commissie was ook dit jaar 

weer begonnen met voorbereiden. Alle groepen uit de kerk 

werden op de tweede zondag van september gevraagd om zich 

na de kerkdienst te presenteren. Een ochtend met een kerk-

dienst, gevolgd door enkele presentaties, wat korte workshops 

en een lunch als afsluiting. Dit jaar zag de commissie het ech-

ter niet meer zo zitten. Hun werk was een sleur geworden, elk 

jaar leek hetzelfde… Ze wilden hun opdracht teruggeven aan 

de kerkenraad.

De mededeling kwam onverwachts. Daar zaten ze dan als ker-

kenraad bij elkaar. Het was al juni... Hoe zouden ze dat voor 

elkaar krijgen. In zo weinig tijd een startzondag organiseren. 

Wie zou dat willen doen en hoe zou die dag eruit komen te 

zien? Een aantal kerkenraadsleden begon spontaan ervaringen 

uit andere gemeentes te delen. Een andere groep begon al op 

een papier mogelijke activiteiten te verzamelen. Tot de voorzit-

ter om stilte vroeg. ‘Wat is een startzondag precies?’ vroeg ze. 

‘Wát willen we bereiken en wié willen we bereiken? Pas wan-

neer we dat weten kunnen we gaan kijken naar de invulling van 

de dag, kunnen we mensen gaan zoeken die ons kunnen helpen 

om de dag tot een succes te maken.’ 

De agenda van de kerkenraadsvergadering werd bekeken. Er 

waren wat zaken die door konden schuiven. In groepjes gin-

gen de ambtsdragers met de vragen van de voorzitter aan de 

slag. Nadat ze met elkaar hadden besproken wát ze wilden en 

waarom, werd de groep gemeenteleden die al jaren de start-

zondagcommissie vormde benaderd. Er werd gevraagd of 

twee uit hun midden deel zouden willen nemen aan een nieu-

we ad-hoc werkgroep, die dit jaar de startzondag zal voorbe-

reiden. Zij voelden zich serieus genomen door de kerkenraad, 

September
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10 September

hun (praktische) kennis die ze de eerdere jaren hadden opge-

daan ging niet verloren en doordat ze een duidelijke opdracht 

meekregen konden ze gericht naar nieuwe vrijwilligers zoe-

ken die mee konden helpen de komende startzondag te orga-

niseren.

Een bijzondere dag Het is in veel kerken een goed 

gebruik om het nieuwe kerkenwerkseizoen te starten met een 

startzondag of startweekend, die bijna altijd plaatsvindt in de 

maand september, wanneer de kerkelijke activiteiten weer be-

ginnen. In elke gemeente ziet deze dag er anders uit, maar er 

zijn een aantal elementen die vaak terugkeren: 

•   Een feestelijke kerkdienst (waarin soms ook de nieuwe 

ambtsdragers bevestigd worden en de aftredende ambtsdra-

gers afscheid nemen);

•  Een programma na de kerkdienst;

•  Een lunch.

De organisatie Om de startzondag tot een succes te 

maken is het belangrijk dat je als gemeente weet wat je wilt 

bereiken met de startzondag? Waarom ís er een startzondag, 

wát is je doel?

Wil je informatie verstrekken over activiteiten? Wil je werken 

aan gemeentebouw door de activiteiten waardoor gemeente-

leden elkaar beter leren kennen? Wil je je op deze zondag 

openstellen als gemeente naar de buurt waarin je als kerk 

staat? 

Pas als je een antwoord hebt op de vraag wat het doel is van 

de startzondag, kun je gaan denken over de invulling. Kijk 

hierbij ook duidelijk naar mogelijkheden. Is het reëel wat je 

wilt. Heb je genoeg vrijwilligers, kennis, financiën, ruimte…

Het is voor de gemeente èn voor de voorbereidingsgroep het 

leukste wanneer elke startzondag anders is. Daarom is het goed 

wanneer elk jaar een andere groep de dag voorbereidt. Dat kan 

het ene jaar de cantorij zijn, het jaar erop de leiding van de 
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11Startzondag 

kindernevendienst (samen met de kinderen!), het volgende jaar 

de werkgroep ZWO. Zo krijg je elk jaar een heel eigen startzon-

dag omdat de groep die het voorbereidt dat mag doen vanuit 

eigen perspectief en talenten. Omdat bepaalde (organisatori-

sche) zaken elk jaar terugkeren is het goed om twee leden in de 

voorbereidingsgroep te hebben die al eerder een startzondag 

hebben voorbereid. Dit kan de koster zijn, een ambtsdrager, of 

een gemeentelid uit de voorbereidingsgroep van het jaar er-

voor. Zij houden in de gaten dat de organisatie goed verloopt, 

dat er geen zaken over het hoofd gezien worden. Zo vergeet 

men vaak om tijdens de startzondag gedurende het hele pro-

gramma kinderoppas te hebben, waardoor jonge ouders niet 

mee kunnen doen en daardoor naar huis gaan. Ook is het zaak 

om ervoor te zorgen dat de activiteiten voor de kinderen en 

tieners uitdagend zijn: als zij willen blijven, blijven de ouders 

ook.

Zorg dat er voor iedereen wat wils is: creatief en ontspannend, 

binnen en buiten… Zo kun je breed mensen trekken, van jong 

tot oud.

Het mooiste is wanneer de voorbereidingsgroep samen met de 

predikant zowel de ochtenddienst als het liturgisch moment 

waarmee de dag afgesloten wordt organiseert. Zo is de voorbe-

reidingsgroep overal bij betrokken, organisatorisch en inhou-

delijk en is de dag één geheel. 

In veel kerken wordt in de dienst op de startzondag het 

jaarthema van de gemeente gepresenteerd. Ook hiervoor geldt: 

ook daarmee kan een groep gemeenteleden aan de slag om bij 

het jaarthema een leuke startzondag te bedenken.

Tot slot Een tip: Combineer de startzondag met een be-

dankavond voor alle vrijwilligers van de kerk. Een gezellige 

avond die georganiseerd wordt door de betaalde krachten (de 

koster, de predikant) en waar eventuele vrijwilligers uit een 

buurgemeente bijspringen, maar waar álle eigen vrijwilligers 

eens een keer niets hoeven te doen. Een avond waarop een 

Bijbelquiz wordt gedaan, een historicus vertelt over de geschie-
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denis van de wijk, een cabaretier komt… Het maakt niet uit wat 

er gedaan wordt: als het maar met liefde voor de vrijwilligers 

georganiseerd wordt! 

Erica Hoebe-de Waard

Tip: Een goede website is www.startzondag.nl. Een website 

van de Protestantse Kerk in Nederland met kant en klare activi-

teiten voor volwassenen, tieners en kinderen; ideeën voor een 

kerkdienst en tips om de startzondag tot een geslaagde dag te 

maken.
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13Vredeszondag 

Vredeszondag

Eigenlijk was het niet gepland de discussie in de kerkenraad. 

De vredeszondag kwam aan bod en de predikant had zich zoals 

elk jaar georiënteerd op het aangeboden materiaal. Hij deed 

een voorstel om materiaal te bestellen dat zou kunnen worden 

uitgedeeld aan de kerkgangers, die zondag. Op zich was ieder-

een het er wel mee eens. Maar één van de kerkenraadsleden 

maakte een opmerking, waardoor er plotseling een discussie 

ontstond: ‘En toch heb ik het gevoel, dat we ons er elk jaar 

weer aan vertillen ...’ Wat zij daarmee bedoelde. ‘Nou ja, ik 

snap wel dat het goed is dat we er aandacht aan geven enzo, 

maar die droom... het is zo groot en zo ver weg. De wereld is 

zo anders. Wat maakt het uit of wij hier... Er is altijd wel ergens 

oorlog; er is steeds dreiging van landen die atoomwapens gaan 

maken en waar andere landen dan op beurt weer tegen gaan 

dreigen; en altijd die terreur en die beelden van bloedige aan-

slagen. Ik bedoel het allemaal niet pessimistisch, maar de reali-

teit is zo anders als wat wij er in de kerk mee doen.’ 

Eigenlijk was het heel goed, dat de discussie ontstond. Iedereen 

voelde zich er bij betrokken. Sommigen haakten er op in en 

uitten hun gevoel van machteloosheid. Anderen vroegen zich 

af of het mensen nog wel echt interesseerde. ‘Het lijkt wel of 

het iedereen onverschillig laat en eerlijk gezegd, ik weet ook 

niet zo goed wat ik er nu mee aan moet. Kunnen we ooit wel op 

tegen al die machten en al dat gevaarlijke politieke spel?’ Er 

waren er ook die aarzelender reageerden. ‘Het gaat toch con-

creet om mensen? En het gebed voor hen kunnen zij en wij 

toch niet missen?’ Dat bracht de voorzitter tot de vraag: ‘Zou-

den jullie vredeszondag dan willen afschaffen?’ Toen dat zo 

duidelijk werd uitgesproken, schrok iedereen daar voor terug. 

Nee, dat kon niet. In de kerk wordt de droom van God voor de 

wereld levend gehouden, die droom van vrede en gerechtig-

September
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heid. Dat kunnen we niet missen. De vraag was veeleer, hoe 

kunnen we nu voorkomen dat we op vredeszondag in alge-

meenheden blijven steken, hoe bereiken we dat we ons er bij 

betrokken weten, dat het echt over onze realiteit gaat...

Het was een korte maar wel een goede discussie. De predikant 

vroeg of een paar mensen met hem zouden willen meedenken 

over de opzet en de inhoud. Direct meldden zich een paar ker-

kenraadsleden.

Concreet aan het werk met een droom
De voorbereidingsgroep analyseerde eerst nog eens goed, wat 

de punten in de discussie van de kerkenraad geweest waren. 

Ter voorbereiding op hun eerste ontmoeting had iemand dat 

nog even puntsgewijs op papier gezet. Ze haalden daar twee 

punten uit naar voren om verder over te denken:

•   De droom van God voor de aarde als troost en als aansporing 

is te waardevol om op te geven.

•   Het visioen gaat zo gemakkelijk in mooie algemene woorden 

zweven, dat het onze werkelijkheid niet meer raakt.

Het voorbereidingsgroepje kwam daardoor als vanzelf op het 

punt, dat de problematiek dichterbij gebracht moest worden en 

herkenbaar gemaakt. Dat ook anderen, jonge volwassenen ge-

vraagd zouden kunnen worden. Maar hoe dan? Brainstormen 

dus.

Er kwamen verschillende ideeën naar voren. De dienst op vre-

deszondag zou misschien meer een gebedsdienst moeten wor-

den. ‘Als we op die zondag wat minder accent leggen op de 

preek, maar ook stemmen kunnen laten horen van mensen, die 

er echt mee te maken hebben en als we dan in stiltes en liede-

ren en gebeden, daar meer ruimte voor maken...’ Daar kon men 

zich wel in vinden, vooral omdat erkend werd dat de aanleiding 

om er in de kerk aandacht aan te geven, de verwachting is van 

het Koninkrijk van God. Die verwachting geeft ook richting. 

Enkele mensen uit verschillende leeftijdsgroepen zouden in de 

dienst gevraagd worden wat ze in deze tijd denken bij het 
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woord ‘vrede’. En op de beamer zouden daarbij ook enkele 

beelden getoond kunnen worden uit journaals en nieuwspro-

gramma’s. Dat zou de intro kunnen vormen van de dienst. Het 

kyrie, de preek en de dienst der gebeden zouden daarbij aan-

sluiten. Men raakte enthousiast. Wie gaan we vragen? Wie is er 

technisch? Dat opende meteen ook mogelijkheden om mensen 

te zoeken, die in de kerk niet tot de vaste kern behoren.

Vredesweek In het verlengde hiervan zou de vredes-

zondag ook uitgewerkt kunnen worden tot een vredesweek, 

waarin het nog concreter uitgewerkt kan worden. De kerkdienst 

zou daarvoor een startpunt kunnen zijn. Andere activiteiten 

kunnen in die dienst gericht worden aangekondigd en op de 

liturgie vermeld worden.

Gedacht kan worden aan één of twee bijeenkomsten in de week 

volgend op de dienst. Er zijn in onze tijd jonge vrouwen en 

mannen, die direct te maken hebben met oorlog en vrede. Zou 

deze week niet een uitgelezen gelegenheid zijn om een uitge-

zonden militair te vragen, samen met een vader/moeder en 

iemand die gevlucht is uit Afghanistan: Waarom? Wat houdt jul-

lie overeind? Wat heeft het jullie gedaan? Na een korte impres-

sie van hun evaringen, zouden zij misschien iets kunnen zeg-

gen over wat het woord ‘vrede’ hen zegt, met hen doet… In 

kleine groepjes zou er verder over gesproken worden. Wat 

doen hun ervaringen met ons? Wat leren we hiervan? 

De gespreksavond kan worden afgesloten met een kort avond-

gebed, maar ter afsluiting van de vredesweek kan ook een 

avondgebed belegd worden aan het einde van de week. De 

ervaringen van de bijeenkomst kunnen daar heel concreet te-

rugkomen, ingebed in gelovig zoeken en bidden.

Aandachtspunten Zo’n avond kan een goede moge-

lijkheid zijn om jongeren en jonge volwassenen in de gemeente 

gericht aan te spreken. Als er een e-mail adressenbestand is, 

kan dat nu goed benut worden.
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De gasten van de avond hoeven niet per se lid van een kerk of 

christen te zijn. Wel is het eerlijk hen goed uit te leggen in welk 

kader hun bijdrage staat. Namelijk in het kader van bewustwor-

ding en verdieping vanuit het christelijk geloof voor vragen 

van onze werkelijkheid, vragen van vrede en gerechtigheid. 

Jaap de Lange
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Jongerencatechese

Als catecheseteam waren ze meteen na het afsluiten van het 

seizoen al bij elkaar geweest. De verschillende groepen pas-

seerden de revue, de samenstelling, het programma, het mate-

riaal; kortom alle ‘voors en tegens’ werden afgewogen om daar-

mee vooruit te kijken naar het volgende seizoen. 

In dat kader werd besloten om meer gericht plannen te maken 

voor de werving voor de nieuwe jongste groep. Bij het beden-

ken daarvan zouden ze ook de jeugdouderlingen betrekken. 

Die kenden in ieder geval al enkele van die jongeren van de 

kindernevendienst. ‘Maar natuurlijk,’ viel één van hen in, ‘we 

moeten zorgen dat we bij het afscheid van de kinderneven-

dienst ook al iets van ons laten horen. Naar de jongeren toe, 

maar ook naar hun ouders; die zijn daar zeker bij.’

Brief en bladwijzer Zo werd in de evaluatiebijeen-

komst in mei nog snel besloten om in overleg met de jeugdou-

derlingen een brief op te stellen voor de ouders. In die niet te 

lange brief stond dat er na de kindernevendienst ook verdere 

aandacht aan jongeren geboden wordt. Er werd iets in geschre-

ven over de bedoeling van de jongerencatechese; dat die de 

jongeren een plek en mogelijkheden wilde bieden bij het na-

denken over wat van waarde is voor het leven; dat daaraan op 

een speelse en eigentijdse manier aandacht aan gegeven zou 

worden. Na de zomer zou er meer concrete informatie volgen 

over het programma voor hun kinderen. De namen, telefoon-

nummers en e-mailadressen van de jeugdouderlingen kwamen 

er onder.

En omdat de jongeren zelf bij het afscheid van de kinderne-

vendienst een boek kregen, leek het een goed idee om daar-

voor een bladwijzer te ontwerpen. Daarop moest een korte 

September
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tekst komen met zoiets als, ‘Na de zomer: verder denken, 

doen, praten en onderzoeken in de jongerencatechese. Je 

hoort nog van ons.’ Op de achterzijde opnieuw de namen, 

telefoonnummers en e-mailadressen van de jeugdouderlin-

gen. 

Brainstorming Het was een mooie dienst geweest, het 

afscheid van de kindernevendienst. Goed ook, dat er benadrukt 

werd dat er nieuwe activiteiten zouden zijn van jeugdkerk en 

jongerencatechese. 

Nu moet de catechesewerkgroep verder denken. Daarvoor zijn 

allereerst gegevens nodig. Uit het ledenbestand van de gemeen-

te wordt daarom een uitdraai opgevraagd van jongeren van 11, 

12 en 13 jaar. Dat kan een lange lijst zijn, waarop zeker ook 

jongeren voorkomen, die niet of minder bekend zijn bij de 

werkgroep en de jeugdouderlingen. Daarom is het nodig, die 

lijst te bewerken. Dat levert niet alleen wat werk op, maar ook 

nieuwe gegevens.

•   Allereerst moet duidelijk worden welk van de jongeren dit 

jaar de basisschool verlaten en in aanmerking komen voor 

een uitnodiging. Wijkouderlingen en contactpersonen kun-

nen daarbij helpen.

•   Als de lijst alleen doopnamen weergeeft, is het beslist nodig 

om de roepnaam van de jongeren te achterhalen. De kerk zet 

zichzelf meteen op achterstand als er aan de twaalfjarige 

Geertruida Alida Elisabeth een bief geschreven wordt, terwijl 

ze Janneke heet. Ook daarbij kunnen wijkouderlingen en 

contactpersonen wellicht helpen.

•   Nu wordt bekeken welke jongeren wel en welke nog niet 

bekend zijn. Waarschijnlijk staan er niet alleen jongeren op 

die afscheid namen van de kindernevendienst. Misschien 

wordt nu wel voor het eerst zichtbaar hoeveel en welke jon-

geren tot nu toe niet bereikt werden.

Nu worden er twee brieven gemaakt. Eén voor de jongeren en 

één voor de ouders. De brieven, verschillend van toon en inzet, 
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bieden concrete informatie over bedoeling, wat, waar en hoe. 

De brief aan de ouders kan alleen informatief zijn, maar kan 

ook een uitnodiging bevatten voor een bijeenkomst met jeugd-

ouderlingen en catecheseteam. In die bijeenkomst wordt in 

groepjes gesproken over opvoeding in deze fase van het leven 

en ook kan er een beeld gegeven worden van wat catechese 

daarbij kan bieden; de catecheten kunnen worden voorgesteld. 

Het is wel slim om die bijeenkomst te plannen vóór de eerste 

bijeenkomst van de jongeren. O ja, laat een brief aan jongeren 

niet alleen vol letters staan. Het oog wil ook wat; een aardige 

cartoon, bijvoorbeeld.

Afhankelijk van de grootte van de lijst kunnen de brieven mis-

schien ook of mee bezorgd worden door de contactpersonen. 

Komt er van een adres geen reactie, dan kan na enige tijd een 

tweede brief bezorgd worden. Niet verongelijkt, maar opnieuw 

uitnodigend en met de mogelijkheid van contact.

Het programma Zo’n gerichte wervingsactie heeft 

alleen zin, als er echt nagedacht is over een aansprekend cate-

cheseprogramma. Want werving gaat ook altijd om inhoud. 

Elke gemeente zal zelf moeten bekijken wat men kan doen voor 

beginnende catechisanten en hoe dat kan worden vorm gege-

ven. Een idee zou kunnen zijn, een verkenning van de gemeen-

te met als resultaat een ‘gemeentegids door en voor jongeren’. 

Concreet zou het kunnen gaan om ontmoetingen met de 

predikant(e), de koster(es), de organist(e), een diaken, een 

ouderling(e), een jeugdouderling(e), een kerkrentmeester, een 

bezoekmedewerker, leden van commissies, enzovoort. Bij de 

vragen gaat het om: wat doet u in de kerk en waarom; hoe doet 

u dat en waar is het goed voor; wat hebben jongeren daaraan. 

Enkele van de jongeren zijn fotograaf en maken een foto van 

de geïnterviewde. Als alle gegevens verzameld zijn, moet er 

een gidsje gemaakt worden. Daarin komen de namen en adres-

sen, de foto’s, met daarbij korte samenvattingen van de taken. 

Het gidsje kan in een dienst gepresenteerd en aangeboden 

worden aan de andere jongeren van de gemeente. Voor een 
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klein bedrag kunnen volwassenen het kopen. (Opbrengst voor 

diaconaal doel?)

Dit programma kenmerkt zich door ‘leren door doen’. Daarbij: 

interviews kunnen op verschillende plaatsen gehouden worden 

(bij het orgel, in het liturgische centrum, bij iemand thuis); 

taken kunnen worden verdeeld: researchers (data verzame-

laars), interviewers, fotografen, tekstschrijvers, opmakers, 

redacteuren, enzovoort. Er wordt gericht aan een product ge-

werkt met presentatie en al. En ondertussen worden er al doen-

de ook verbindingen gelegd tussen jongeren en volwassenen in 

de gemeente.

Zeker vraagt zo’n manier van werken het nodige aan inspan-

ning. Zonder dat zal het niet gaan. Tegelijkertijd, wat zou het 

allemaal kunnen opleveren?

Jaap de Lange
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Israëlzondag

Voorzitter Joop Hamer weet het uit ervaring: wanneer Israël aan 

de orde is komt er deining in de vergadering. Dat heeft hij feil-

loos aangevoeld. De werkgroep Kerk en Israël vraagt suggesties 

voor de Israëlzondag met als thema de onopgeefbare verbon-

denheid met Israël, zoals de kerkorde dat noemt. (vgl. K.O.I, 7)

Sam Davidse hoeft zich niet te bedenken. Hij verkoopt produc-

ten uit het heilige land vanuit zijn woonhuis en is een aanhan-

ger van ‘Christenen voor Israël’. ‘De Joden hebben onze steun 

nodig. Ze wonen midden in een zee van vijandige Arabieren. 

Het is Gods volk, vanouds’.

‘Ik ben het niet met je eens, Sam’. Diaken Hanna van Gazen zit 

vlak tegenover hem. ‘Je vergeet hoezeer Israël de Palestijnen 

onderdrukt. De nederzettingenpolitiek van Israël is funest voor 

die mensen. Ze kunnen geen kant uit en leven in armoede. 

Palestina wordt illegaal bezet, er is een spiraal van onrecht en 

geweld en dat doen de Israëliërs’. Scriba Peter de Vries schudt 

zijn hoofd: ‘Jij vergeet de raketten van Hamas, Hanna, die zijn 

ook gewelddadig en een gevaar voor Israël. De Arabieren ont-

kennen zelfs het bestaansrecht van Israël.’

Ouderling Piet Middel voelt zich best verbonden met Israël, 

maar heeft moeite met de politiek van de staat. Hij vindt dat de 

Israëlzondag maar moet worden overgeslagen. Maar dat is de 

voorzitter te gortig: ‘Die onlosmakelijke verbondenheid, is die 

er dan niet met het volk van de Bijbel? Wij zijn als kerk van 

Messias Jezus toch niet zonder Israël denkbaar? Of heeft Israël 

afgedaan sinds Christus verschenen is? Dat zien we tegenwoor-

dig toch wel anders?’

Na een lange discussie besluit de vergadering de Israëlzondag 

te handhaven. De eigen wijkpredikant wordt gevraagd eerlijk 

maar kritisch de bijzondere betekenis van Israël voor de ge-

meente bijbels te belichten.

Oktober
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Betwiste verbondenheid Israël is in menige ge-

meente een moeilijk onderwerp. Lang was er in de Nederlandse 

kerken een sterke relatie met Israël. Velen zagen de nieuwe 

staat als een vrucht van Gods beloften aan dit volk. Duizenden 

landgenoten maakten een reis naar het heilige land en volgden 

met vreugde het verloop van de Zesdaagse Oorlog in 1967. 

Later kwam er een kentering. Hoewel veel christenen de band 

met Israël bleven koesteren, kwamen anderen daarvan terug. 

Oorzaak: de harde houding van Israël tegenover de Palestijnen 

en de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeru-

zalem. Nu de Protestantse Kerk in haar kerkorde uitspreekt 

zich onopgeefbaar met Israël verbonden te weten, komt de 

vraag overal in de gemeenten op naar de consequenties daar-

van. De organisatie ‘Christenen voor Israël’ steunt de staat 

Israël door dik en door dun. De werkgroep ‘Keerpunt’ echter 

komt op voor de rechten van de Palestijnen. Anderen, zoals het 

Centrum voor Israëlstudies (CIS) en ook de Protestantse Raad 

voor Kerk en Israël, nemen een genuanceerd standpunt in.

Gerechtigheid voor en door Israël De ker-

kenraad is verdeeld. Maar besluit tenslotte de gemeente te 

concentreren op de vraag naar die ‘onopgeefbare verbonden-

heid’ in het licht van het bijbels getuigenis. Op de Israëlzondag 

zal dit het thema zijn. Welke bijbelse lijnen dienen dan te wor-

den getrokken? Enkele gedachten:

•   Door het geloof in de Messias Jezus zijn wij als gelovigen uit 

de volkeren betrokken op de Tenach, het Oude Testament, 

als het Woord waaraan Jezus gestalte gaf. Israël is daar de 

eerstgeboren Zoon van God. Die positie is nergens opgehe-

ven (Rom. 11:17vv.). De kerk verstaat zich als medeburger en 

–huisgenoot van Israël, niet meer uitgesloten van het burger-

schap van Israël (Ef. 2:11-22). Zij leeft van het heil waarin 

Israël vanouds wortelt. Bij geen enkel ander volk is sprake 

van deze verworteling.

•   God gaat zijn eigen weg met Israël. Voor en na Christus. De 

vervangingstheologie – de kerk kwam in de plaats van Israël 
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– is na eeuwen verlaten, eerst door de Nederlandse kerken, 

na de verschrikkelijke Holocaust in de 2e Wereldoorlog.  

De verbondenheid met Israël is er ook vanwege de gave van 

de Heilige Geest, welke is gerelateerd aan toekomstbeloften 

voor Israël (vgl. Joel 3:1-2; Ez. 36:26-27; 39:29).

•   Ook Jezus’ komst brengt niet de vervulling van alle beloften 

voor Israël: de hoop voor Jeruzalem blijft. De Protestantse 

Kerk belijdt te delen in de aan Israël geschonken verwachting 

(Kerkorde art.I-1).

•   Het land Israël heeft voor religieuze Joden een specifieke 

betekenis. De hervormde synode sprak in 1995 uit, dat Isra-

ëls verkiezing ook na Christus betekenis houdt, met erken-

ning van de blijvende band van dit volk met dit land. De 

Protestantse Kerk kan de terugkeer van de Joden naar Pales-

tina niet los zien van Gods trouw aan zijn verbondsvolk. De 

staat Israël maakt een integraal onderdeel uit van de identi-

teit van het volk Israël, al valt het er niet mee samen.  

Onze verbondenheid met Israël is niet afhankelijk van het 

gedrag van Israël. Dat Israël Gods oudste zoon werd was 

nooit gebaseerd op het ‘beter’ zijn dan anderen, maar alleen 

op Gods keuze.

•   Het handelen van de staat Israël werkt voor velen aanstoot-

gevend. De kerk roept alle staten, dus ook Israël, op tot het 

doen van gerechtigheid, daartoe geïnspireerd door Israëls(!) 

profeten en Jezus Christus. Ze doet dat in het perspectief 

van de komst van Gods koninkrijk. Zij hoeft zich niet geremd 

te voelen om dat geluid te laten horen aan de Israëlische en 

Palestijnse regeringen, zonder te meten met twee maten. Aan 

Israëls bestaansrecht mag niet worden getornd. Maar ook: 

Israël dient aan de Palestijnen recht te verschaffen, onder 

toezicht van de Verenigde Naties.

Arie Romein 
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Tip: Neem kennis van de nota van de Protestantse Kerk in 

Nederland: ‘Het Israëlisch - Palestijns conflict’, 2008, hoofdstuk 

4, waaraan een en ander is ontleend. Deze nota met een ge-

sprekshandleiding is onder de naam ‘IP-nota’ te downloaden 

van internet. Ga naar: www.pkn.nl/kerkenisrael/
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Dankdag voor gewas 

en arbeid

In de protestantse traditie is de ‘dankdag voor gewas en arbeid’ 

een oud gebruik en vastgelegd op de eerste woensdag in no-

vember. In Zeeland is dan de oogst van de suikerbieten nog 

niet afgelopen en daarom wordt de dankdag daar aan het eind 

van november gehouden. Soms is de afsluiting van het vissei-

zoen (eind november) bepalend voor de datum. Toen de indus-

trialisatie toenam, is de viering veranderd in ‘dankdag voor 

gewas én arbeid’. Equivalent is de ‘biddag voor gewas en ar-

beid’ in het voorjaar, de tweede woensdag van maart. Als het 

niet (meer) lukt om een doordeweekse viering te houden kan 

het thema verplaatst worden naar de daaropvolgende zondag. 

Het gaat hier om gedenkdagen rond de wisseling van de seizoe-

nen waarin er in woord en gebed stilgestaan wordt bij zaaien 

en oogsten en het werk.

Danken en bidden Het menselijk leven wordt ge-

voed door de vruchten van de aarde. 

Ons leven is ondenk baar zonder wat groeit en geoogst wordt. 

Een bewustwording waarin het alledaagse met het hemelse, het 

heden met de toekomst, de aarde met de hemel in verband 

wordt gebracht.

We beseffen dat een rijke oogst niet regelrecht aan God te dan-

ken is, zoals we Hem ook geen verwijten kunnen maken voor 

een mislukte oogst. Gods schepping is een gave. Bij het danken 

voor de gaven die die oogst met zich brengt, zal ook altijd de 
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vraag doorklinken in hoeverre wijzelf vrucht hebben gedragen, 

gerechtigheid hebben gezaaid en de aarde hebben bewerkt tot 

een akker waarin leven en vrede in gerechtigheid mogelijk zijn. 

De bid- en dankdag zijn bijzondere gelegenheden om die din-

gen aan de orde te stellen die nodig zijn om zicht te krijgen op 

de vragen aangaande voedsel en kleding, scholing en werk, 

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, arbeid en vrije tijd, 

schaarste en overvloed, verspilling en zorgvuldigheid.

De taal van de aardse dingen wordt weer hoorbaar voor wie er 

in gebed en dankzegging mee omgaat. Het gewone leven ver-

wijdert ons dan niet van God, maar brengt ons dichtbij Hem. 

De schepping wordt ‘een gelijkenis van meer dan aards gehei-

menis’.

Stil staan bij, door… Er zijn verschillende moge-

lijkheden om bij deze gedenkdag stil te staan. De streek waarin 

u woont en de bijbehorende oogstproducten kunnen een aan-

knopingspunt zijn. U kunt ook inzetten bij de verschillende 

vormen van ‘dagelijks werk’ van uw gemeenteleden.

Een aantal suggesties die afzonderlijk of in een samenhangend 

programma (meer of minder uitgebreid) opgezet kunnen wor-

den:

•   Een bijbelstudie- of voorbereidingsgroep bereidt samen met 

de predikant(e) een bezinning voor aan de hand van een 

Bijbeltekst. Vele Bijbelteksten zijn geschikt. Ook zijn er vele 

liederen en gedichten op dit thema gecomponeerd. Er wordt 

gezamenlijk een toespitsing gemaakt met betrekking tot de 

viering. De leden van de voorbereidingsgroep kunnen ieder 

een onderdeel van de dienst voor hun rekening nemen. In de 

viering zal er veel aandacht zijn voor de gebeden. Er kan van 

te voren gevraagd worden om mensen uit verschillende be-

roepsgroepen en van verschillende leeftijden, de voorbeden 

te laten formuleren en uit te spreken.

•   In de viering kan er door de werkgroep liturgische bloem-

schikken een prachtige uitstalling van de vruchten (of bloe-

men) der aarde, vers van het veld, gemaakt worden. Er kan 
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ook heel bewust voor bepaalde producten gekozen worden. 

Van de vruchten of het fruit kunnen groentepakketjes of 

fruitbakjes gemaakt worden om te delen met elkaar. De dia-

kenen en/of de ouderlingen zouden hier nog een rol kunnen 

hebben in pastorale aandacht voor zieken of anderen.

•   Er kan ook voor of na de viering met elkaar gegeten worden. 

Misschien kiest u ervoor om de viering een maaltijd te laten 

zijn. Een kookgroep bereidt een maaltijd voor van alle oogst-

producten. 

•   Ook is er misschien gelegenheid om na de viering een ont-

moetingsavond of gemeenteavond te organiseren. Een derge-

lijke ontmoeting zou ook nog breder en ruimer een avond 

voor het dorp, de stad of de woonwijk kunnen zijn. Met als 

thema: ‘Mens en werk’; ‘Mens en oogst’; ‘Mens en dagelijkse 

bezigheden’; ‘Mens en voedsel’, enzovoort. Viering en/of 

ontmoetingsavond kunnen ook los van elkaar bezocht wor-

den terwijl de samenhang er wel degelijk is.

•   Het is leuk om mensen iets te laten vertellen over de produc-

ten die zij beroepsmatig of in hun vrije tijd op de eigen 

groentetuin verbouwen.

•   Ook kun je mensen uitnodigen om in kleine groepjes of in de 

grotere groep iets over hun werk te vertellen. Over de vreug-

de die zij daaraan beleven maar ook over de veranderingen 

en de moeiten die zij tegenkomen. Hoe is het om niet (meer) 

te (kunnen) werken? Wat betekent het als je voor ander werk 

of een opleiding hebt gekozen? Ieder mens heeft een eigen 

verhaal. Het is goed als je er in de gemeente aan toe komt om 

daarin te delen met elkaar.

•   In de eigen omgeving zijn vaak ook veel mensen te vinden 

die ‘beroepsmatig’ of vanuit ‘idealistisch’ oogpunt’ met ar-

beid en werk bezig zijn. Nodig eens een arbeidsdeskundige 

uit om iets te vertellen over bovenstaande vragen. Of nodig 

een supermarkthouder, een restauranteigenaar, iemand van 

de voedselbank en een diaken uit om te vertellen over ons 

eetgedrag of onze eetpatronen.
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Zo ontstaat uit het ene idee weer een volgend idee: ook dat is 

zaaien en oogsten. Niet het vele is goed maar het goede is veel. 

Keuzes maken dus.

Mathilde de Graaff

Tip: Tini Brugge en Aad van Uffelen, Symbolische bloemsier-

kunst. Bloemschikken in kerk en woning, Uitg. Zomer & Keu-

ning, 1996 2e dr. 

Het landelijk bureau DISK ondersteunt het oecumenisch ar-

beidspastoraat van acht kerken; is binnen die kerken een part-

ner in vorming en toerusting rond arbeid, zorg en inkomen en 

doet vanwege de kerken mee aan het maatschappelijk debat 

rond arbeid, zorg en inkomen.  

Zie: www.disk-arbeidspatoraat.nl
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Hervormingsdag 

In Duitsland is sinds 2006 vanuit Würtemberg het fenomeen 

ChurchNight ontstaan. Het gaat om creatieve ‘verjaardagsfees-

ten’ van het protestantisme op 31 oktober, tussen 20 en 22 uur 

’s avonds. Niet in afgrenzing van het rooms-katholicisme, maar 

in ‘vrolijke samenspraak’ met de parochies. 

Het verschijnsel mag zich in een stijgende belangstelling ver-

heugen. Van 200 plekken is het uitgegroeid tot bijna 1000 plek-

ken en het heeft inmiddels ook in andere landen tot vergelijk-

bare ‘nachten’ geleid. Vanaf 2009 wordt met een jaarthema 

gewerkt. In 2009 was het thema: ‘Geen angsthaas zijn’, een 

vertaling van het ‘vrees niet’, zoals Maarten Luther dat naar 

lichaam en ziel beleefde. ChurchNight wil het beste dat de Re-

formatie te bieden heeft centraal stellen en zo een protestantse 

identiteit versterken. Er wordt getracht mensen die op afstand 

staan van kerk en geloof nieuwsgierig te maken. Het wil het 

beeld corrigeren van de kerk als een museum voor de christe-

lijke godsdienst. Gemiddeld doen meer dan 100 mensen mee, 

voor het grootste deel jongeren en jonge volwassenen. Het doel 

is om Luther’s ontdekkingen op een nieuwe manier te commu-

niceren. De ChurchNight wordt op allerlei manieren gevierd: 

met concerten, lezingen, theater, fakkeloptochten, gospelko-

ren, film in de kerk of Bijbellezen in het openbaar. 

Waar is de kerk goed voor? In Nederland wor-

den Luthermaaltijden georganiseerd, ter herinnering aan Lu-

ther’s tafelgesprekken. Ook zijn er Psalmenavonden of komen 

mensen van een protestantse gemeente samen om elkaar te 

ontmoeten en inspiratie op te doen. 

Er zijn initiatieven waarbij alle predikanten worden uitgeno-

digd om tien mensen uit hun gemeente mee te nemen om mee 
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te denken over verandering en vernieuwing. Hervormingsdag 

wordt zo een dag van uitwisseling en bemoediging. Het brengt 

de aanwezigen terug bij de vragen van het begin: waar is het de 

kerk om begonnen? En wat kunnen we leren van die momenten 

in de kerkgeschiedenis, waarin de kerk weer bij haar oorsprong 

werd bepaald? 

Met dat laatste zien we hoe ChurchNight in Duitsland en de 

samenkomsten in Nederland een gemeenschappelijke noemer 

hebben. Er vindt een terugkeer plaats naar het oorsprongsver-

haal, niet om daarbij te blijven staan, maar om het te plaatsen 

in de context van toen, met het oog op een creatieve vertaling 

in de context van nu. 

Waar komen wij vandaan? De huidige tijd van 

individualisering en veranderende bindingspatronen vraagt om 

een verwoording van de kern van een protestantse geloofsge-

meenschap. Velen willen zelf uitmaken wat zij geloven en wat 

niet, welke waarden zij belangrijk vinden en waar zij aan mee-

doen, maar het kan daarmee allemaal wel erg vrijblijvend wor-

den. Wat bindt ons nog samen? Of wat kan ons opnieuw samen 

verbinden? Het kan allemaal wel uitwaaieren, maar waar ligt 

onze gemeenschappelijke kern? 

Wie er zo naar kijkt, ziet dat het belangrijk is om ontmoetings-

momenten en gelegenheden te creëren, zodat mensen zich met 

deze kern kunnen identificeren. Het opstellen van de 95 stellin-

gen door Maarten Luther, een verhaal over de oorsprong van de 

eigen traditie, maar ook de levensverhalen van Luther en zijn 

vrouw Katharina van Bora kunnen identificatiemogelijkheden 

aanreiken. 

Bij een protestantse identiteit, zo die zich al scherp laat omlij-

nen, hoort dat het niet alleen om overtuigingen gaat: sola scrip-

tura (alleen de Schrift), sola fide (alleen geloof), sola gratia (al-

leen genade), maar ook om symbolen en vooral om persoon-

lijke verhalen. De geboorte van het protestantisme is door een 

sterke onderscheidende theologie gestempeld, maar er zijn ook 

de legenden, de ontmoetingen die aanspreken. Sterker nog, je 
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gaat je sterker protestant voelen wanneer je je gaat verplaatsen 

in Luther in zijn tijd; als je begrijpt waar hij voor opkwam en 

wat hij verloren zag gaan. Bij een hernieuwde aandacht voor de 

‘spirituele binnenkant’ van de kerk hoort het vertellen over hoe 

het begonnen is. Een zoektocht naar identiteit kan het niet 

stellen zonder de vraag: ‘Waar komen wij vandaan?’

Verwondering In een ChurchNight, Luthermaaltijd of 

´Stellingendienst’ kan weer verwondering ontstaan, die zegt: 

Hoe is het mogelijk? Hoe kon dit gebeuren? Waar haalde Luther 

de moed vandaan?

Hervormingsdag mag als verjaardag van het protestantisme 

gevierd worden, ook door te wijzen op ‘voorlopers’ van de 

Reformatie; door te laten zien hoe verschillende stromingen en 

profielen zijn ontstaan. Het doet tevens de ogen open gaan 

voor andere protestantse kerken in de omgeving. Mogelijk kan 

het komen tot een gemeenschappelijke samenkomst, waarin de 

vreugde en de verwondering de toon zetten. Het ging Luther en 

later Calvijn om niets minder dan ‘het evangelie’. Luther streef-

de geen hervorming na. Hij beriep zich steeds op de paus en 

hij zag in zijn dagen het evangelie verduisterd door een terug-

val op ‘zelfrechtvaardiging’ en op ‘presteren’. 

Wij-identiteit Het vertellen van het oorsprongsverhaal 

versterkt een ‘wij’-identiteit: niet om zich af te zetten ten op-

zichte van anderen, bijvoorbeeld de rooms-katholieke zusters 

en broeders, maar wel om de vraag te kunnen beantwoorden 

wat protestanten samenbindt en waar mogelijk ook hun roe-

ping ligt in een tijd die draait om presteren, succes, geen loser 

zijn. De boodschap van de rechtvaardiging door God, de onein-

dige waarde van het individu, de onvervangbaarheid van de 

persoon, is hoogst actueel. 

Voor protestanten die zich aan niets verplicht voelen kan het 

betekenen dat zij zich innerlijk opnieuw verbinden. Interessant 

is dat de ChurchNight veel jongeren trekt, misschien ook wel 
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als tegenhanger voor Halloween, dat in Duitsland in opkomst 

is. Wie zich nergens toe geroepen voelt, is vatbaar voor vele 

invloeden en het lijkt erop dat ook jongeren dat aanvoelen. 

‘Waar kom je vandaan?’ En ‘waar ga je naar toe?’ Hervormings-

dag biedt mogelijkheden deze vragen op een nieuwe manier te 

stellen. Het verhaal van de moed van Luther, die geen ‘angst-

haas’ was geeft daartoe een verrassende ingang. Het kan een 

symbolon, een kristallisatiepunt zijn voor een protestantse 

bezieling, die mede om cultuurkritische redenen belangrijk is. 

Henk de Roest

ouderlingenblad.indd   32 15-12-2009   11:45:38



33Zendingszondag 

Zendingszondag

Veel gemeenten geven de zendingszondag vorm met mensen 

die uitgezonden zijn. Soms gaan mensen uit het veld hierin 

voor. In andere diensten vindt een ontmoeting plaats na afloop. 

In toenemende mate leeft het besef dat juist de zendingszon-

dag gaat om relaties, om verbindingen met andere contexten. 

Een inspirerend voorbeeld is een zendingszondag in Wilder-

vank. In deze dienst werd door de ZWO-commissie (Zending, 

Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) het Centrum 

voor Bijbelse Studies (CEBI) in Brazilië centraal gesteld. De 

voorganger in de dienst, Hester Oosterbroek, was destijds sta-

giaire bij dit oecumenische centrum. Het CEBI organiseert Bij-

belcursussen voor kerkleden (van leken tot en met predikan-

ten) om hen te ondersteunen bij hun werk: de begeleiding van 

groepen en volksorganisaties in het ‘verstaanbaar’ lezen van 

de Bijbel. Het is een manier van Bijbellezen, ontstaan in de 

jaren zeventig, waar de ervaringen van de arme bevolking 

een ‘filter’ vormden om de Bijbel opnieuw te ontdekken als 

inspiratiebron. Het zich kunnen herkennen in Bijbelverhalen 

en erkenning vinden maakte mensen mondig en gaf hen 

hoop en moed. Deze wijze van Bijbelstudie bestaat nog al-

tijd; niet alleen in Brazilië, maar in heel Latijns Amerika en 

ook in Afrika. Er zijn nog altijd duizenden basisgroepen. 

Instellingen als het CEBI helpen daarbij, ontwikkelen materi-

aal voor de groepen, enzovoort. Zo brengt CEBI het Woord 

van God dichter bij mensen. In Wildervank leidde het tot een 

prachtige kerkdienst. De opbrengst van de collecte was hoog, 

ook omdat de zakjes huis aan huis werden ‘uitgezet’ en op-

gehaald door een actieve ZWO-commissie. Andere projecten 

waaraan de Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. aan-

dacht schenkt zijn Rureco en Terramar. De verbinding met 
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Brazilië is ’meegekomen’ met ds. Van ’t Hof, die jaren in 

Brazilië werkte. 

Persoonlijke verbondenheid In het voorbeeld 

valt de rol van de voorganger op. Deze heeft een persoonlijke 

betrokkenheid bij het land dat tijdens de zendingszondag 

wordt belicht. Ook als de voorganger zelf geen binding heeft 

met een project, organisatie of land, kan de betrokkenheid 

langs persoonlijke netwerken gestalte krijgen. Een lid van de 

commissie, een kerkenraadslid of gemeentelid, kan een organi-

satie inbrengen, maar ook kan in het kerkblad of op de website 

een oproep worden geplaatst. Vaak is een gemeente ook via de 

classis gekoppeld aan iemand die is uitgezonden. Wanneer 

deze voor verlof terugkeert naar Nederland is het eenvoudig 

om hem of haar uit te nodigen. Daar wordt bij het verlof zelfs 

rekening mee gehouden. In het voorbeeld zien we hoezeer een 

persoonlijke en uiterst concrete toepassing een sterke verbin-

ding teweegbrengt. 

Samen voorbereiden Gaat het in Wildervank om 

CEBI of Rureco, in andere gemeenten kan de nadruk liggen op 

een ontmoeting met iemand uit de hoek van het bijbelvertaal-

werk of uit theologische, medische of andere opleidingen. Ook 

de klassieke zending, het mensen in verbinding proberen te 

brengen met het evangelie in niet-westerse, maar tegenwoordig 

ook weer in westerse contexten, kan centraal staan. In dat geval 

valt eveneens te overwegen iemand uit te nodigen om samen 

de zondag voor te bereiden. Zo zijn de laatste jaren juist rond 

deze zondag verrassende verbindingslijnen ontstaan met mi-

grantenkerken. 

Bij zendingszondag kan het contact lopen via de landelijke 

kerk, maar ook via parakerkelijke organisaties die betrouwbaar 

zijn gebleken. 

De zendingszondag brengt een gemeente ook weer terug bij 

haar eigen bronnen; bij de vraag naar de missionaire communi-
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catie zoals deze in het evangelie en bij Paulus wordt getekend 

en bij de hiermee samenhangende vraag wat zij als ‘heil’, ‘ko-

ninkrijk Gods’ of ‘vrede’ beschouwt. 

Wie iemand uitnodigt om samen een dienst voor te bereiden 

merkt meteen dat er een creatief proces in gang wordt gezet. 

Hoe kijken wij aan tegen evangelisatie in de betekenis van ‘zie-

len winnen’? Gaat zending op in sociale betrokkenheid? Zo ja, 

waar ligt dan een onderscheid met wat andere, niet-kerkelijke 

instellingen doen? Waar ligt het verschil tussen diaconaat, we-

relddiaconaat en zending? Of vloeien deze in elkaar over? Juist 

de vraag naar ‘zending-in-westerse-contexten’, de veranderen-

de positie van de kerken en hun dreigende betekenisloosheid, 

maakt bezinning op het unieke van het evangelie of de bijzon-

dere waarde van de kerk urgent. Een grensoverschrijdende 

ontmoeting doet het eigen gebied zien met andere ogen. 

Grensoverschrijdend De zendingszondag biedt de 

mogelijkheid om over de grens heen te kijken. Dat gebeurt 

vooral wanneer iemand van buiten de geloofsgemeenschap het 

woord mag doen: christenen uit andere culturen, een voorgan-

ger van een migrantenkerk, een door de classis uitgezonden 

docent of projectmedewerker, een informant over een door de 

landelijke kerk ondersteund project. 

Maar ook kan een beroep gedaan worden op hen die met de 

geloofsgemeenschap zelf verbonden zijn. Het positief waarde-

ren van de bestaande verbindingslijnen zal de betrokkenen 

goed doen. Ze zullen zich mogelijk ook committeren aan de 

voorbereiding van de dienst en de ontmoeting na afloop. Tege-

lijk helpt het de geloofsgemeenschap om aan het andere of 

vreemde van de grensganger een plek te geven. Degene die de 

liaison vormt kan het ‘ijs breken’ voor de gast.

Zo beschouwd is zendingszondag enerzijds een intern gebeu-

ren: de gemeente weet zich geroepen om haar bronnen te ont-

sluiten, haar traditie te overwegen en haar vanzelfsprekendhe-

den tegen het licht te houden. Maar dat kan anderzijds vooral 

door samen met een genodigde over de grens te gaan. Wat 
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leren we van Bijbellezen door de ogen van een arme man of 

vrouw? Hoe spreekt het evangelie in een context van onder-

drukking? Waar vinden mensen heil? De zendingszondag leidt 

zo tot een perspectiefwisseling. Ervaringen van heil en onheil 

komen aan de orde. 

De kerkdienst In de dienst op zendingszondag draait 

het in een protestantse gemeente al gauw om de preek. Toch is 

in de liederenkeuze (bijvoorbeeld Portugese liederen in Wilder-

vank), in de tekst van de gebeden en ook in de schriftlezingen 

het andere perspectief voortdurend aanwezig. Het dankgebed 

en de voorbede worden erdoor gekleurd. De gemeente leeft 

even over de grens en begint mee te leven met wat daar ge-

beurt. Ze keert veranderd terug. 

Henk de Roest
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Rond de laatste  

zondag van het  

kerkelijk jaar

Het is 3 uur in de middag. De zon schijnt nog met een zwakke 

straal door de bomen heen. Nog even en het donker zal intre-

den. Een handje vol mensen staat bij de ingang van de begraaf-

plaats, op ongeveer vijf minuten lopen van de kerk. Zij hadden 

een brief gekregen van de predikant omdat zij het afgelopen 

jaar een geliefde verloren. Een vader, een echtgenote, een kind, 

een vriend, goede vriendin. Ook zijn er mensen gekomen die 

hen hebben gesteund gedurende deze periode van hun leven. 

Zij allen staan wat rillend bij elkaar.

‘Kom,’ zegt de predikant, ‘wie van jullie heeft een graf op deze 

begraafplaats die wij met elkaar kunnen bezoeken?’ Drie gra-

ven worden bezocht. De dominee noemt de naam, de datum 

van geboorte en de datum van sterven. Verder is het stil. Als de 

graven bezocht zijn gaat iedereen lopend naar de kerk. Kleine 

gesprekjes ontstaan. ‘Was jouw dierbare ergens anders begra-

ven?’ ‘Mijn zoon is gecremeerd en we hebben de as uitge-

strooid…’ In de kerk staat koffie met koek klaar. Ervaringen 

worden verder gedeeld. Gesprekken ontstaan over de komende 

zondag: ‘Kom jij ook?’

Voorbereiding Er is een kleine commissie aan de slag 

geweest om iedereen in het dorp, waarvan bekend is dat hij of 

zij in rouw is, aan te schrijven. Zowel leden als niet-leden van 

de kerk. Zij worden uitgenodigd om de zaterdag vóór de laatste 

zondag van het jaar te komen in de kerk voor een kleine ves-
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perviering. Daarna zal de hele groep naar de begraafplaats 

wandelen om bij een paar graven stil te gaan staan (voor wie 

dat wil). En afsluitend is er koffie in de kerk. Als ze niet kunnen 

komen wordt hen gevraagd of het goed is dat de naam van de 

overledene zal worden genoemd. 

Waarom deze bijeenkomst? Het is een mooi en 

oud gebruik om met elkaar de overledenen van het afgelopen 

jaar te gedenken in de gemeente. Momenteel is dat op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar of op de zondag rond Allerzielen 

(1 november). De zondagse eredienst zelf is er heel geschikt 

voor om het met de hele gemeente te delen. De vorm die hier 

aangereikt wordt is bedoeld voor een kleine selecte groep naast 

de gebruikelijke op de zondagmorgen. Misschien is het mogelijk 

om op deze manier mensen buiten de eigen gemeente beter erbij 

te betrekken. Het kan op de zaterdagmiddag of misschien ook 

op de zondagmiddag. De omgeving waarin de kerk staat bepaalt 

hoe de mensen uitgenodigd kunnen worden en welke vorm het 

aan kan nemen.

Het is voor de rouwenden vaak een steun mensen te ontmoeten 

die in hetzelfde jaar iemand hebben verloren, en dit is dan een 

mogelijkheid het verdriet te delen ook met niet kerkleden. Daar-

om heeft het een functie met elkaar te wandelen. Bij wandelen 

hoeft niet gesproken te worden, maar het kan wel. Ook wandel je 

ergens naar toe. Een plek die stilte brengt en de gedachten gaan 

vanzelf naar de overledenen. Het bepaalt het gesprek.

 

Een korte vesperviering van 20 minuten waarbij alle namen 

worden genoemd is minder bedreigend voor de mensen die 

niet gewoon zijn naar de zondagse dienst te gaan. Bovendien 

biedt deze vorm ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 

en met elkaar ervaringen uit te wisselen. 

Wandelen naar een begraafplaats in de buurt is een goede mo-

gelijkheid, maar ook andere plekken zijn mogelijk. Misschien 

ouderlingenblad.indd   38 15-12-2009   11:45:39



39Rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar

kan een kort woord gesproken worden in de kerktuin of het 

park bij de kerk. Na deze wandeling keert de groep weer terug 

naar de kerk en is er koffie en koek. Foto’s kunnen worden 

bekeken, verhalen verteld.

De uitnodiging Bij de uitnodiging is het van belang 

mensen aan te spreken die de afgelopen periode een geliefde 

medemens hebben moeten missen door overlijden. In een 

dorpsgemeenschap weet men het meestal wel als een dorpsge-

noot is overleden, ook wanneer deze geen lid van de kerk is. In 

een buurt van een stad wordt dat lastiger. Het is ook mogelijk 

een publieke oproep te doen om bekend te maken dat deze 

activiteit zal plaatsvinden. De plaatselijke krant, de folder van 

het wijkcentrum, informatie van de regio op het internet zijn 

allemaal mogelijkheden om er bekendheid aan te geven.

Aandachtspunten Puntsgewijs valt aan het volgende 

te denken bij het organiseren van deze bijeenkomst:

•   Een commissie is verantwoordelijk voor de ‘bijeenkomst 

laatste zondag kerkelijk jaar’

•   Deze commissie heeft het afgelopen jaar geregistreerd welke 

mensen in de buurt of het dorp een verlies hebben geleden. 

Zij verzorgt de PR in de plaatselijke krant en op de website.

•   Belangstellenden krijgen een brief aangeboden waarin zij 

worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de vesperviering en 

eventueel een foto van overledene mee te nemen.

•   Een korte vesperviering wordt in de kerk gehouden (open en 

toegankelijk voor niet-kerkleden)

•   Een wandeling naar een meditatieve plek in de omgeving; 

enkele wijze woorden worden daar gesproken over leven en 

dood, geloof, hoop en liefde.

• Afsluitend ontspannen samenzijn met koffie, in de kerk.

Nelleke Boonstra
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Advent, voor-

bereiding op kerst 

De kindernevendienst en de jongerenkerk zijn een gezamenlijk 

project gestart in de maand december. Iedere deelnemer heeft 

de tijdens de eerste adventszondag op papier gezet wat hij of 

zij denkt van de voorbereiding op het kerstfeest: Wat is ad-

vent? Wat is advent voor mij? Wat vind ik de mooiste gedachte 

van kerstfeest als boodschap voor de wereld? 

Met deze informatie op zak gaat iedere jongere deze weken 

met twee mensen in gesprek: een leeftijdsgenoot en een ou-

dere. In dat gesprek kan de jongere vertellen wat hij of zij bij 

advent en kerst ervaart en hoe zij/hij het bijzondere van kerst 

probeert vorm te geven. 

Er worden ook vragen gesteld: Vieren jullie ook kerst? Hoe 

bereid je dat voor? Vieren jullie ook een andere belangrijke 

feest en wat betekent dat? (in familie, op school, in de kerk, in 

de buurt, in de vereniging)

Op de vierde adventszondag worden alle verhalen verzameld. 

Na de dienst bij het koffiedrinken zijn de jongeren aanspreek-

baar op de verhalen die ze hebben opgeschreven. Er is een 

‘leescorner’ waar een paar verhalen worden voorgelezen.

Bij de voorbereiding is zorgvuldig aandacht geschonken aan de 

vraag met wie het gesprek gevoerd kan worden. De voorkeur 

gaat uit naar mensen die niet bij de eigen kerk horen. Voorbeel-

den die genoemd worden: op school zijn klasgenootjes die 

uitgebreid over het Suikerfeest hebben verteld; het vriendje 

van voetbal is katholiek; een vriend van de ouders viert altijd 

het Chanoekah feest; de niet kerkelijke buurman gaat altijd met 

December
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kerst op bezoek bij een paar eenzame mensen; meester van 

school gaat met kerst werken in een inloophuis. En de hulp in 

de huishouding van oma heeft in Afghanistan gewoond. 

Stil staan bij advent en kerst Advent is de tijd 

van verwachting. Het is de voorbereiding op het feest dat in 

onze samenleving een belangrijke rol speelt. Nog altijd. Immers 

in veel gezinnen wordt een gezellige maaltijd voorbereid, ca-

deaus worden gegeven, alleenstaanden worden in gezinnen 

gevraagd mee te gaan doen en her en der worden acties opge-

zet voor daklozen en mensen die niemand hebben.

Het is van belang kinderen en jongeren bewust te maken van 

de waarde van voorbereiding op een feest en van het feest zelf. 

Het gaat niet om de cadeaus of de maaltijd, het gaat wel om het 

samen met elkaar verbonden zijn. Verbonden met elkaar in het 

gezin, met elkaar in de buurt. Verbonden met elkaar in de we-

reld. We kunnen dat onderstrepen met de verhalen uit de Bijbel 

die rond kerst een rol spelen: de belofte van Jesaja, het ronddo-

lende echtpaar dat een herberg zoekt, de ster aan de hemel die 

vrede en licht brengt. De toekomst van de geboorte van een 

kind.

Ontmoeting met andersdenkenden Om 

deze verbondenheid met elkaar meer bewust te beleven is 

hier gekozen voor ontmoeting met andersdenkenden. Ook 

zij worden meegenomen met de kerstsfeer op straat en in de 

media. Maar zij gaan er anders mee om. Misschien hebben 

zij ook waardevolle elementen gevonden op hun eigen ma-

nier om ‘kerst’ gestalte te geven. Welke zijn dat en hoe berei-

den ze die voor? Het tweede wat de jongeren van deze tijd 

zich bewust moeten zijn: we leven in een multiculturele sa-

menleving waarin ook andere grote feesten een rol spelen of 

gaan spelen. Denk aan het Suikerfeest, maar er zijn mis-

schien ook wel andere jaarlijkse (niet religieuze) feesten te 

noemen die een grote impact hebben op de buurt of het 
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dorp. Misschien ook een feest met een verwachting, een 

boodschap? Het gesprek gaat dan over het vieren van grote 

feesten ook van mensen die niet kerkelijk of niet christelijk 

zijn. En over wat deze feesten kunnen betekenen voor de 

samenleving in het groot en in het klein.

Aandachtspunten bij de opzet De keuze van 

geïnterviewden is van belang. In wat voor buurt/dorp staat de 

kerk? Denk ook aan een lid van het Leger des Heils, van de 

Jehova’s getuigen, of aan een christen uit een heel andere hoek 

dan de eigen kerk. Als er weinig variëteit is van geloofsgroepen 

kan gekeken worden naar een asielzoekerscentrum in de buurt 

of kunnen de ouders helpen om contact te leggen met familie-

leden die in een meer geseculariseerde omgeving wonen. Ook 

kunnen mensen aangesproken worden die een winkel of een 

restaurant runnen: een chinees, een Italiaanse ijssalon, een 

Turkse winkel…

Hieronder volgen enkele suggesties voor de uitvoering. Ook 

kan deze actie uitgebreid worden met andere groepen.

De voorbereiding
•   De leiding van de nevendienst en de jongerenkerk maken een 

standaard A4 met daarop de vragen die beantwoord moeten 

worden. Zowel voor de jongeren als ook voor de geïnterview-

den. Dit kan ook digitaal verstuurd worden.

•   De beantwoording van de eigen vragen gebeurt op de neven-

dienst of thuis in gesprek met de ouders. 

•   De groep die deze interviews gaat houden kan uitgebreid 

worden. Denk aan: catechesegroepen, gespreksgroepen, de 

maandelijkse Bijbelclub voor ouderen, de contactdames, de 

kerkenraadsleden.
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De verwerking van de interviews kan 
op verschillende manieren:
•   De resultaten plaatsen in een extra kerkkrant en op de 

website.

•    In de kerstdienst (die op veel plekken vanuit kinderen wordt 

opgezet) een paar van de verhalen opnemen.

•  Een speciale bijeenkomst organiseren over dit thema.

•   Geïnterviewden uitnodigen bij de kerstdienst of een andere 

bijeenkomst in deze dagen.

Verdergaande mogelijkheden:
•   Andere belangrijke feesten worden zichtbaar op andere tij-

den van het jaar. Wat let je om daar dan in het komende jaar 

eens de schijnwerpers op te zetten? En eens met elkaar te 

ontdekken welke waarde zo’n feest kan hebben in onze sa-

menleving, meer dan alleen maar lekker eten en cadeautjes 

uitpakken? 

•   Nog steeds zijn er mensen die duidelijk vorm geven aan het 

‘omzien naar elkaar’ in deze donkere dagen voor kerst. Mis-

schien komen ideeën naar boven die ook door de gemeen-

schap van de kerk (weer) opgepakt kunnen worden. Er was 

geen plaats in de herberg…

Nelleke Boonstra
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Een PR plan voor  

de toekomst van  

de gemeente

Alles staat klaar. De deuren staan open, de stoep is geveegd, de 

folders liggen klaar… Nu is het afwachten. Janny is best een 

beetje zenuwachtig. Toen ze haar vroegen of ze gastvrouw 

wilde zijn bij open Monumentendag had ze zonder aarzelingen 

‘ja’ gezegd. Leuk, mensen rondleiden door haar kerk, leuk om 

ze te vertellen over wat er allemaal gebeurt. Maar nu het zover 

is, is het toch best spannend… Samen met de andere vrijwilli-

gers wacht Janny op de eerste bezoeker. Ha, daar komt iemand 

binnenlopen. 

‘Hallo’, zegt de man, ‘wat een mooi gebouw, wat is het?’

‘Dit? Dit is een kerk,’ zegt Janny wat verbaasd.

‘Ja, dat snap ik. Er zit een toren op en er zitten glas-in-lood 

ramen in. Maar wat is het nù?’ zegt de man. 

‘Het is nog steeds een kerk...’ begint Janny, maar de man on-

derbreekt haar: ‘Ja, maar wat doen jullie hier? Is het een kan-

toor, een welzijnsstichting, een cultureel centrum…’ Janny 

zucht een beetje. ‘Nee, het gebouw wordt nog steeds als kerk 

gebruikt, de protestantse Julianakerk heeft hier haar kerkdien-

sten en activiteiten. Als u meeloopt, ziet u hier de kerkzaal…’ 

Ze leidt de man, die al jaren in de buurt blijkt te wonen, rond. 

Ze vertelt hem over haar gemeente, over wie de gemeente wil 

zijn, wat ze wil betekenen voor anderen, over alle activiteiten 

die er zijn. Aan het eind van het gesprek zegt de man: ‘Ik woon 

hier al zo lang en had geen idee dat hier nog zo’n actieve ge-

meente zat. Prachtig wat jullie doen, alleen jammer dat niet 

meer mensen het weten…’

December
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Zijn woorden blijven hangen bij Janny. Ze besluit een brief aan 

de kerkenraad te schrijven met de vraag hoe ze beter kunnen 

communiceren met de wereld om hen heen. Want ze vindt het 

doodzonde, dat zo weinig mensen weten hoe goed het is in 

haar kerk!

Communicatie Veel kerken kampen met bovenstaand 

probleem. Ze hebben een goed verhaal dat ze willen laten klin-

ken; hebben leuke activiteiten; beschikken over vrijwilligers en 

een diaconie die anderen kan helpen, maar ze weten niet hoe 

ze dat alles goed onder de aandacht van hun leden en buurtbe-

woners kunnen brengen. Wat is een goede manier van commu-

nicatie? Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat mensen weten wie 

je bent; waardoor je geïnspireerd wordt en wat je doet?

Intern en extern Als gemeente heb je te maken met 

interne communicatie (met gemeenteleden) en externe commu-

nicatie (de niet-leden in de omgeving, de pers, andere instan-

ties etc. ). Beide groepen vragen een eigen benadering, een 

eigen vorm van PR. Beide vormen van communicatie zijn be-

langrijk. 

Láat je gemeenteleden weten wat de onderwerpen zijn waar de 

kerkenraad zich over buigt, hoe het uitje met de kinderen was, 

hoe je er financieel voorstaat als gemeente en waar de diaconie 

zich voor inzet. Zo vergroot je de betrokkenheid. 

Maar ook voor mensen buiten de gemeente is er veel interes-

sants te vertellen. Laat het maar aan de omgeving weten als er 

een bijzondere dienst is, als er een rommelmarkt wordt gehou-

den waarvan de opbrengst voor het goede doel is, of als de 

diaconie zich zorgen maakt over verarming in de wijk. 

Er is veel te communiceren, intern en extern. Maar vergeet niet, 

dat wanneer je wilt communiceren over wie je bent als gemeen-

te en wat je doet, je eerst een goed beleidsplan moet ontwikke-

len waarin die vragen beantwoord worden. Pas als je weet wie 

je zélf bent, kun je je voorstellen aan de ander. Communicatie 
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wordt vaak in één adem genoemd met PR: het stelselmatig be-

vorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar 

publieksgroepen. Het woord stelselmatig houdt in dat de com-

municatie grondig en systematisch moet worden aangepakt, 

alleen dan heeft het kans van slagen. Daarom is het het beste 

als alle communicatie via een communicatiegroep verloopt. 

Deze groep is er verantwoordelijk voor dat alle belangrijke 

zaken gecommuniceerd worden met de doelgroepen, intern en 

extern. Dat schept helderheid, maar zorgt ook voor herkenbaar-

heid, doelgerichtheid, continuïteit en kwaliteit. 

De aanpak De manier waarop je mensen benadert, kan 

verschillen, evenals de toon en de vorm. Maar voor alle vormen 

van communicatie geldt dat je, wil je het goed doen, de vol-

gende stappen moet doorlopen:

Maar een schets van de huidige situatie: wat weten gemeentele-

den van de kerk? Zijn ze betrokken? Hoe denken anderen over 

de gemeente?

•   Stel een doelstelling op. Wat wil je bereiken met je communi-

catie? Wil je informatie verstrekken, kennis vermeerderen, 

een verandering van houding ten opzichte van de kerk? Zorg 

dat de doelstelling haalbaar is én te evalueren. Een doelstel-

ling: ‘ons winterprogramma bekend maken’ is niet meetbaar. 

Wel kun je stellen: ‘We willen het winterprogramma afdruk-

ken in de plaatselijke krant; promoten het met een kraam op 

de jaarlijkse herfstmarkt in het dorp en folderen in de buurt 

huis-aan-huis.’

•   Bedenk wie je doelgroep is en richt je daarop. Elke groep 

vraagt immers een eigen vorm van aanpak. Jong en oud, 

intern en extern, enzovoort. 

•   Bepaal een strategie. Hóe ga je communiceren, welke midde-

len gebruik je: de krant, het kerkblad, de website… Wie gaat 

het doen, wanneer en wat mag het kosten? Zorg ook hier 

weer dat er op alle punten helderheid is. Besef dat communi-

catie geld kost. Vaak is een folder, een website of een kerk-

blad het eerste middel van contact met een gemeente. En dat 
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kan beter liefde op het eerste gezicht zijn, dan dat men het 

idee heeft dat de kerk amateuristisch en zonder zorg bezig is.

•   Tot slot: blijf evalueren, aanscherpen en doorgaan. Commu-

nicatie blijft nodig. Al nodig je mensen vijf keer uit voor een 

activiteit, dat betekent niet dat ze de zesde keer vanzelf ko-

men.

Op www.IZB.nl staat heel veel informatie over het maken van 

een goed communicatieplan met ook veel tips en ideeën voor 

een goede communicatie binnen en buiten de gemeente.

Erica Hoebe-de Waard
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Kerkbalans

Het was een mooi en inspirerend begin geweest dit jaar, de 

start van de actie kerkbalans twee weken geleden. Om te begin-

nen stond de kerkdienst van die zondag in het teken van de 

actie. Er was gepreekt over verantwoord omgaan met je geld; 

daarbij hoorde ook je bijdrage aan de kerk. De diaken van 

dienst had gebeden voor al die vrijwilligers die vanaf maandag 

op pad zouden gaan. En op de bewuste maandag was er eerst 

nog een bijeenkomst geweest in de kerk: koffie met cake, daar-

na de enveloppen samen met een rol pepermunt voor onder-

weg. 

Op pad Vierentwintig adressen had ze gekregen; best te 

doen. Ze wilde de enveloppen graag persoonlijk afgeven en 

vertellen dat ze de volgende week om zo laat ze weer kwam 

ophalen. Enthousiast en vol goede moed was ze aan de klus 

begonnen. Maar wat was het haar tegengevallen. Wat had ze 

een kritiek te horen gekregen. ‘De kerk? O ja, als het om geld 

gaat, dan weten ze je te vinden!’ ‘Mevrouw, we wonen hier nu 

drie jaar en het enige wat we van de kerk gezien hebben, dat 

zijn deze enveloppen. Voor ons hoeft het niet meer!’ En kritiek 

op de diensten die voor de één veel te modern en voor de an-

der veel te ouderwets zijn. En dat je nooit iemand ziet van de 

kerk. In geen jaren huisbezoek gehad, laat staan een dominee. 

‘Toen we de kerk nodig hadden, omdat mijn man ontslagen 

werd, hebben we geen mens gezien.’

Ze was er moedeloos van geworden. Ze had wel geprobeerd om 

te reageren, soms door iets verhelderends te zeggen, maar ook 

door begrip te tonen. Ze had niet het idee dat het geholpen 

had. 

Toen ze anderhalf uur later terug was in de kerk – wat goed, 

Januari
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dat ze dat hadden ze afgesproken – bleek ze niet de enige te 

zijn. Ook anderen bliezen stoom af. 

Kerkbalans In 1972 is voor eerst een landelijke inzame-

lingsactie gehouden, die bedoeld was om inkomsten binnen te 

halen voor het plaatselijke kerkenwerk. Aan dit oorspronkelijk 

hervormde initiatief sloten zich na enkele jaren ook de Gerefor-

meerde Kerken en de Rooms-katholieke Kerk zich aan. Later 

kwamen daar de Oud-katholieken van Nederland, de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap bij. 

De Evangelisch-Lutherse Kerk verenigde zich met gereformeer-

den en hervormden tot de Protestantse Kerk in Nederland. Vijf 

kerkgenootschappen dus, die voor de plaatselijke geldwerving 

de krachten hebben gebundeld. Het geld dat zo wordt ingeza-

meld komt geheel ten goede aan de plaatselijke gemeente of 

parochie. Voor de taken die zij zich gesteld hebben zijn men-

sen en middelen nodig om die uit te voeren. Gebouwen vragen 

om onderhoud en van de wind kan niemand leven, ook kerke-

lijke medewerkers niet. Naast de tienduizenden kerkelijke vrij-

willigers in Nederland werken er ook 4.670 pastorale beroeps-

krachten. Bovendien beheren de parochies en gemeenten in 

Nederland gezamenlijk 4.100 kerkgebouwen.

Kerken worden in ons land niet door de overheid gesubsidi-

eerd. Er bestaat hier geen kerkbelasting zoals in Duitsland. 

Kerkleden brengen het geld op dat nodig is. Uitzondering vor-

men de gebouwen (en kerktorens) die door de overheid als 

monument zijn aangewezen; voor het onderhoud daarvan ont-

vangen de kerken subsidie. Het lukt de deelnemende kerken 

nog elk jaar om met behulp van de actie het benodigde geld 

bijeen te brengen. Ook al neemt het aantal kerkleden af, minder 

leden (nog altijd maar liefst 6,2 miljoen) brengen nog steeds 

voldoende op, ook al heeft een groot aantal gemeenten en pa-

rochies zich de afgelopen jaren gedwongen gezien de tering 

naar de nering te zetten door kerkgebouwen af te stoten, ge-

meenten samen te voegen en vacatures niet of gedeeltelijk te 

vervullen.
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Omdat de groep kerkleden langzaam slinkt, zoekt kerkbalans 

naar verbreding en verdieping van haar opzet. Daarin spelen 

een persoonlijke benadering van zowel de actieve als de pas-

sieve kerkleden met heldere informatie over wat nodig is een 

belangrijke rol. Een goede inventarisatie van het ‘geefgedrag’ 

van de gemeente is daarbij van belang. Daarnaast kan het hel-

pen om de aandacht voor een bepaald jaar specifiek op een 

bepaalde groep te richten, bijvoorbeeld de jongeren die bij de 

gemeente staan ingeschreven. Zij hebben er soms geen idee 

van, dat er geld nodig is om de kerk ter plaatse in stand te hou-

den. 

Aanpak naar binnen en naar buiten Is 

het mogelijk iets te doen met de negatieve ervaringen van het 

begin? Als kerkbalans betrokken wordt op het pastoraal beleid 

van de gemeente liggen er mogelijkheden. Uit concrete ervarin-

gen blijkt steeds weer hoe belangrijk het is dat nieuw ingeko-

menen na niet al te lange tijd welkom worden geheten. Som-

mige gemeenten zijn erin geslaagd zich op aantrekkelijke en 

uitnodigende wijze te presenteren met behulp van een wel-

komstmap. Naast allerlei informatie over de gemeente en de 

activiteiten die er plaatsvinden, zitten er ook namen en adres-

sen in van gemeenteleden, die beschikbaar zijn voor contact, 

voor een luisterend oor, voor concrete hulp of andere vragen. 

Zo’n welkomstmap kan ook laten zien dat je op verschillende 

manieren betrokken kunt zijn bij de gemeente. De grenzen van 

de gemeente zijn immers vloeiend; er zijn ook gastleden, vrien-

den en sympathisanten. Er hoort ook zeker heldere informatie 

over kerkbalans in. 

Daarnaast blijkt omzien naar elkaar van grote betekenis te zijn. 

Daarvoor zijn meer mogelijkheden dan het traditionele huisbe-

zoek. Regelmatig is daarover in het Ouderlingenblad te lezen.

Kerkbalans kan zich ook buiten de kerkelijke gemeente presen-

teren. Soms komt er van ‘buitenkerkelijke’ zijde verzet op als 

een gemeente gaat besluiten haar kerkgebouw af te stoten. In 

de beleving van dorps- of stadsbewoners hoort een kerk bij het 
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dorp of de stad. De kerk mag helder en uitnodigend aangege-

ven, dat kerkgebouwen alleen in stand kunnen blijven als er 

voldoende geld beschikbaar is. Wie van mening is dat de kerk 

behoort tot het dorps- of stadsgezicht is mogelijk ook bereid 

daarvoor een prijs te betalen. Maar nog belangrijker is het als 

de gemeente in staat is aan te geven welke (wellicht beschei-

den) dienst de kerk aan de gemeenschap kan bewijzen. 

Hopelijk zullen degenen die ‘op pad gaan’ voor kerkbalans ook 

positieve ervaringen opdoen!

Richard Vissinga

Tip: Zie voor meer informatie over kerkbalans:  

www.kerkbalans.nl
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Bidden om eenheid

In een stadsgemeente waren de protestantse wijkgemeente en 

de katholieke parochie jarenlang gewend om tenminste twee 

maal per jaar een gezamenlijke viering te beleven, de ene keer 

met eucharistie en de andere keer met avondmaal. Gemeentele-

den en parochianen communiceerden gezamenlijk. Tot de 

priester met emeritaat ging en opgevolgd werd door een pasto-

raal werker. De eucharistieviering werd vervangen door een 

woord- en communieviering. Ook mooi, maar voor protestantse 

begrippen niet helemaal te vatten. 

In een dorp waren protestant en katholiek al decennia lang 

gewend om veel samen te doen, tot en met enkele vieringen 

per jaar. Totdat een nieuwe priester aantrad. Hij had weinig 

begrip en gevoel voor deze vorm van oecumene. De vieringen 

vonden niet langer gezamenlijk plaats. Eerst moest er maar 

eens fundamenteel gesproken worden over eucharistie en 

ambt. Gemeenteleden en parochianen raakten gefrustreerd en 

gedemotiveerd. Niet meer vieren en wel praten? Dat hoefde van 

hen niet. 

Tegenwind Nog niet zo lang geleden zette paus Bene-

dictus nog eens het puntje op de ‘i’ van de kerk, dat is de 

rooms-katholieke kerk. Alle anderen, die zich kerk noemen zijn 

op z’n best kerkelijke gemeenschappen. Een golf van veront-

waardiging welde op. Uiteraard van protestantse kant, maar 

ook uit katholieke hoek waren kritische geluiden te horen. 

Terwijl enkele decennia geleden oecumene juist de wind in de 

zeilen leek te hebben. Er ontstond een platform van oecumeni-

sche gemeenten. Oecumenische initiatieven gaven aanleiding 

tot de hoop dat kloven van eeuwen mogelijk overbrugd zouden 

kunnen worden. 

Januari
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Inmiddels lijkt de inzet voor oecumene een liefhebberij te zijn 

geworden van enkele gemeenteleden, die de droom niet willen 

opgeven en van een bevlogen pastor en een enthousiaste domi-

nee.

Wortel van de oecumene Om het heel krachtig 

uit te drukken: de inzet voor oecumene, voor het te boven ko-

men van de verdeeldheid van de kerk is een daad van gehoor-

zaamheid aan Jezus zelf. De inspiratie om te werken aan de 

eenheid van christenen is te vinden in het gebed van Jezus in 

Johannes 17. Daar staat vanaf vers 20: ‘Ik bid niet alleen voor 

hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat 

hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 

gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gege-

ven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan 

zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u 

mij gezonden hebt, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.’

De twintig eeuwen die gevolgd zijn op dit gebed van Jezus 

hebben een heilloze verdeeldheid te zien gegeven. De sporen 

ervan zijn al volop te vinden in het Nieuwe Testament. Paulus 

vraagt de gelovigen in Korinte of Christus dan soms gedeeld is? 

Immers, de één zegt te behoren tot Paulus, een ander tot Apol-

los, weer een ander tot Cephas. 

De eerste eeuwen van de kerk geven een bittere strijd om de 

waarheid te zien. Het is er heftig aan toegegaan op de concilies 

die beslissende uitspraken moesten doen over de vraag wie 

Jezus is en over de verhouding van de Vader en de Zoon en de 

Geest tot elkaar. Twee grote scheuringen hebben de kerk fun-

damenteel verdeeld, die van 1054 tussen de kerken van het 

oosten (Orthodoxie) en het westen (Rome) en die van 1517 

tussen Rome en de Reformatie. Met daarop volgend weer tal 

van andere scheuringen. De strijd om de waarheid is gegaan 

ten koste van de eenheid. 
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‘Gij zult mijn getuigen zijn’ Met deze woor-

den uit Lukas 24 zendt Jezus zijn leerlingen de wereld in. Te-

gen die achtergrond ontmoetten op de Wereld Zendingsconfe-

rentie van 1910 in Edinburgh zendingsorganisaties van ver-

schillende geloofstradities elkaar om de missionarissen in hun 

werk te ondersteunen. Zij konden aan de jonge kerk niet uitleg-

gen dat Christus zijn kerk op liefde en verzoening had gesticht, 

terwijl hun uitzendende kerken onverzoend tegenover elkaar 

stonden. Missionarissen hebben vaak als eersten de vraag naar 

christelijke eenheid gesteld. Ze hadden daar zo hun praktische 

redenen voor. Ze werden geconfronteerd met menselijke en 

materiële nood. Ze wilden de hulp zo efficiënt mogelijk beste-

den en onnodige concurrentie voorkomen. Ze verdeelden daar-

om het te evangeliseren gebied. Zendelingen gingen soms nog 

een stap verder en werkten samen in projecten. Zo investeer-

den missionarissen van verschillende kerken gezamenlijk in 

een nieuwe vertaling van de Bijbel. Deze samenwerking ten 

dienste van het Woord van God leidde tot reflecties over de 

verdeeldheid tussen de christenen.

Inmiddels zijn we honderd jaar verder. Er zijn in die jaren weer 

tal van nieuwe kerken uit scheuringen ontstaan. Er zijn ook 

breuken geheeld. Er is een woestijnperiode van veertig jaar 

gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen hervormd en 

gereformeerd om samen met de lutheranen op te gaan in de 

Protestantse Kerk in Nederland, waarbij aan de flanken weer 

nieuwe kerken zijn ontstaan.

Het gebed van Jezus voor de eenheid van zijn volgelingen heeft 

nog niets van zijn actualiteit verloren. De Raad van Kerken in 

Nederland geeft ieder jaar materiaal uit voor de ‘Week van ge-

bed voor de eenheid van de christenen’, de laatste jaren samen 

met de Evangelische Alliantie. Het is bij de Raad te bestellen, 

maar ook in te zien op en te downloaden van de website (www.

raadvankerken.nl).

Ieder jaar bereiden christenen uit verschillende geloofstradities 

het materiaal voor. Soms komen ze uit Afrika, een andere keer 

uit Zuid-Amerika, in 2010 uit Schotland, omdat daar 100 jaar 

geleden de oecumenische beweging zo’n belangrijke impuls 
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ontving. Er is een thema dat wordt belicht, er zijn overwegin-

gen voor elke dag met suggesties voor liederen en gebeden.

Een geloofsgemeenschap die ernst wil maken met het gebed 

van Jezus en moeite heeft met de verdeeldheid van de kerk 

vindt hier elk jaar weer waardevol materiaal om samen met 

andere geloofsgemeenschappen ter plaatse zich te bezinnen en 

te blijven bidden… om eenheid. 

Richard Vissinga
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Werelddiaconaat 

De diakenen komen er niet uit en leggen hun probleem voor 

aan de voltallige kerkenraad. Wat is het punt?

Het altijd actieve gemeentelid Piet van Verre, werkzaam bij een 

internationaal bedrijf, is vaak in Afrika. In Nigeria bezocht hij 

een kerkgemeente in een dorp. Daar staat een schooltje met 

tweehonderd kinderen en vier onderwijzers. Het ontbreekt de 

school aan van alles. Belabberde huisvesting, te weinig leermid-

delen, oude schoolbanken, een karig loon voor de leerkrachten.

Piet wil een project starten om de school te steunen. Met de 

voorganger van de gemeente heeft hij afgesproken dat ter plek-

ke een groep mensen de school gaat beheren. De plaatselijke 

aannemer, een redelijk geschoolde man, fungeert als penning-

meester. In een eerste begroting voor het project zijn de aan-

loopkosten geraamd op € 25.000. Piet vraagt de diaconie om 

een flinke bijdrage.

Project in discussie Sommige diakenen vinden het 

plan een kans om een concreet werelddiaconaal doel te hebben, 

dat een directe relatie met de eigen gemeente oplevert. Ande-

ren hebben moeite. Ze missen teveel heldere doelen en een 

gefundeerde kostenberekening. Eén diaken herinnert eraan, dat 

het college namens de gemeente garant staat voor twee langer 

lopende projecten, één van KerkinActie en één van Dorcas. Een 

derde zou daaraan afbreuk kunnen doen.

De kerkenraad is verdeeld. Iedereen vindt de actie van Piet van 

Verre sympathiek. ‘Steunen’, zegt een ouderling, ‘maar beperk 

het tot één collecte’. ‘Dat levert te weinig op’, meent een dia-

ken, ‘we moeten minstens een jaar lang actie voeren voor een 

behoorlijke opbrengst.’ Een kerkrentmeester wijst op de harde 

noodzaak een werkbare begroting te hebben, maar een ouder-

Februari
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ling vindt dat ‘westerse bevoogding’. ‘Voor kinderen doe je 

nooit teveel!’ roept hij, niet zonder enige emotie. Uiteindelijk 

wordt de diaconie geadviseerd zulke impulsen vanuit de ge-

meente een gemotiveerde plaats in het beleid te geven en ad-

vies te vragen aan KerkinActie in Utrecht.

Herkenbaar Voor menigeen zal dit een herkenbaar 

probleem zijn. Gemeenteleden komen in landen waar vroeger 

vrijwel niemand heenging. Daar zien zij de armoede met eigen 

ogen en worden er door geëmotioneerd. En ook gemotiveerd 

om iets te ondernemen aan hulp en bijstand. Dat is op zichzelf 

toe te juichen. 

Toch zitten er vaak haken en ogen aan. Hoe betrouwbaar zijn 

de meer of minder toevallig aangetroffen partners daar? Met 

welke sociale en politieke omstandigheden hangt de trieste 

situatie samen? Zijn er ook andere geldgevers bij betrokken? Is 

de nagestreefde hulp echt de juiste? Voor hoe lang bindt men 

zich wanneer het gaat om salarissen van onderwijskrachten of 

langdurig onderhoud van een kerk of school? Doet intensieve 

binding aan een nieuw project geen afbreuk aan bestaande 

afspraken?

Het besluit van bovengenoemde kerkenraad is wijs: geef ruimte 

aan een goed project; het directe contact met een gemeenschap 

elders heeft aantrekkelijke kanten. Maar ga naar KerkinActie 

(KiA) om advies. KiA heeft de knowhow en de ervaring die kun-

nen helpen tot een goed beleid te komen. Sommige gemeenten 

zullen advies zoeken bij de GZB of bij ‘Luisterend Dienen’.

Direct contact mogelijk
•   KiA is het orgaan van de Protestantse Kerk voor zending, 

werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. KiA onder-

kent allang dat ze voor het besef van velen in de gemeenten 

te veraf staat. Veel kerkleden en ZWO-commissies beleven 

KiA niet als het ‘eigen missionaire en diaconale werk van de 

kerk’, maar als één van de vele goede doelen. 
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Weliswaar was het altijd al mogelijk als gemeente zich te 

concentreren op één of meer projecten uit de lange lijst van 

KiA, zelfs een project te adopteren. Niettemin staat KiA sinds 

enige jaren open voor meer directe contacten van gemeenten 

met projecten in buitenlanden. 

•   Via ‘KerkinActie Interactief’ kunnen gemeenten anders dan 

voorheen directe contacten onderhouden met partners van 

KerkinActie om zodoende de mensen achter het werk van 

KiA te leren kennen en met hen mee te leven. KiA zorgt voor 

het relatiebeheer, houdt de lange lijnen, duurzaamheid, be-

trouwbaarheid en financiën in de gaten, terwijl gemeenten 

een rechtstreekse relatie kunnen aangaan met de partneror-

ganisatie. Men kan de partnerorganisatie schrijven, delega-

ties van daar ontvangen en op bezoek gaan. Men kan daarbij 

rekenen op de ondersteuning van KiA. (zie ook www.kerkin-

actie.nl/interactief ).

•   KerkinActie is partner in een betrekkelijk nieuw programma, 

‘Impulsis’ geheten. Ze werkt daarin samen met ICCO en Edu-

kans. Vanuit hun jarenlange ervaring en kennis van ontwik-

kelingswerk dient ‘Impulsis’ lokale gemeenten, die ‘eigen 

projecten’ elders in de wereld steunen, van advies. Wanneer 

zo’n project beantwoordt aan redelijke normen, kan het door 

de gemeente geworven geld door Impulsis zelfs verdubbeld 

worden.(zie ook www.impulsis.nl). 

Impulsis organiseert tevens trainingen en ontmoetingen, 

waar ‘dragers’ van diverse projecten elkaar kunnen ontmoe-

ten en ervaringen uitwisselen. Soms blijkt in de praktijk, dat 

men door zulke ontmoetingen en trainingen op het spoor 

komt van niet onderkende valkuilen, onbedachte risico’s en 

korte termijn doelen, die de eigenlijke nood niet oplossen, 

omdat het blijft bij pleisters plakken in plaats van duurzame 

veranderingen.

•   Zo kan een gemeente voor advies en steun met een ‘eigen 

project’ bij KerkinActie terecht, maar ze kan ook interactief 

aan het werk met partners van KiA. In beide gevallen is spra-

ke van grote betrokkenheid, zowel inhoudelijk, emotioneel 

als financieel. Wederkerigheid en communicatie staan voor 
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KiA altijd voorop, ook in discussie met kerken over hun ei-

gen projecten. KerkinActie wil makelaar spelen om wereld-

wijd inhoudsrijke partnerschappen te scheppen. Het is wijs 

wanneer een diaconie, kerkenraad of stichting daar gebruik 

van maakt.

Arie Romein

Tips voor acties: sponsorloop, spullenmarkt, bene-

fietconcert, high tea enzovoort
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Kerk-en-school  

diensten

Sem slaakt een zucht, ‘Wow, een orgel, mag ik daar écht op spe-

len?’ Meneer Joost, de organist wijst op de lege plek naast hem 

op de orgelbank: ‘Schuif maar aan.’ ‘Mag ik echt spelen?’ vraagt 

Sem nog eens. Aarzelend raakt hij de toetsen aan, klanken vul-

len de kerk. De jongen geniet. Wat een geluid! Zijn klasgenoten 

staan beneden, te popelen om ook even naar boven te mogen 

en achter het orgel te kruipen. Ze hebben net van meneer Joost 

uitleg gehad over het orgel. Hoe het werkt, welke klanken erin 

zitten. Hij heeft hen van alles laten luisteren en laten zien. En 

nu mogen ze het zelf proberen, allemaal, om de beurt. Sem’s 

tijd zit erop. Hij loopt weer naar beneden. Wat is het hier mooi 

en wat is er veel te zien. Hij heeft net een rondleiding gehad 

door de kerk, heeft van alles gezien en gehoord. De rondleiding 

werd gegeven door de dominee. Toen ze vroeg wat ze op zon-

dag in de kerk aan had, maakte hij nog een domme fout. Hij 

had zijn vinger opgestoken en gezegd: ‘Dominokleren’. Hij 

bedoelde natuurlijk domineekleren. Maar het was niet erg, het 

was bijna goed. De dominee had haar bijzondere kleren bij 

zich, ook de gekleurde stola’s en vertelde daarover. Hij loopt 

naar de rest van de klas. Ze staan te wachten bij de preekstoel, 

die ze net ook even opmochten. Nog een paar kinderen mogen 

naar boven, naar meneer Joost. Jammer dat hij al geweest is… 

Gelukkig is zondag de dienst al. Dan kan hij alles aan papa en 

mama vertellen en aan zijn zusje Lisa. Ze zal wel jaloers zijn 

dat hij heeft leren orgelspelen!

Februari
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Contact met de kerk De kerk-school dienst is een 

ontzettend leuke manier om kinderen en hun ouders (weer) in 

contact te brengen met de kerk. Vaak wordt deze kerk-school 

dienst georganiseerd met de christelijke school in de buurt. 

Veel ouders van de kinderen die op deze school zitten hebben 

bewust voor christelijk onderwijs gekozen, maar komen zelf 

niet of nauwelijks in de kerk. Voor de kerk is een samenwer-

king met de school een goede gelegenheid om ook andere men-

sen te bereiken.

Voorbereiding Een kerk-school dienst organiseer je 

niet zomaar. Het is een behoorlijke klus die veel voorbereiding 

vraagt, zeker omdat het school- en kerkprogramma al zo vol 

zit. Plan daarom ruim van tevoren. Als er een zondag gevonden 

is, wordt er een thema afgesproken, zodat zowel de leerkracht 

als de predikant naar materiaal kan zoeken. Ook wordt afge-

sproken met welke klas de dienst wordt voorbereid. Het is het 

makkelijkste om elke keer voor één klas te kiezen. Zo vergroot 

je de betrokkenheid van de kinderen en de ouders, kun je in-

tensiever voorbereiden en zie je vaak ook een hele klas terug in 

de kerkdienst. 

In een voorbereidend gesprek en via de mail kunnen kerk en 

school de ideeën en verwachtingen bespreken en bovendien 

kan er al veel geregeld worden.

In de kerk en op school De voorbereiding met de 

kinderen zelf begint later, een of twee weken voor de dienst. 

Dit omdat de school druk is met andere zaken en omdat het 

voor de kinderen anders te lang duurt voor het zover is. 

Het is leuk om dan als predikant langs te gaan in de klas. Daar 

kun je de kinderen ontmoeten, met ze spreken over hun ideeën 

en wensen voor de kerkdienst, hun vragen beantwoorden, met 

elkaar praten over waar ze voor willen bidden en zo samen de 

inhoud van de gebeden voor de kerkdienst vormgeven en een 

(spiegel)verhaal lezen dat bij het thema van de kerkdienst past. 
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In overleg met de docent kunnen ze de dagen voor de kerk-

dienst liederen instuderen, muziek maken, knutselen, enzo-

voort. Zo is in de kerkdienst een deel van de voorbereiding 

terug te zien. Het is leuk om de kinderen een bezoek te laten 

brengen aan de kerk. Voor de kinderen is het een uitje maar het 

betekent ook dat een hoop spanning wordt weggenomen. Ze 

zijn een keer in de kerk geweest, hun vragen zijn beantwoord 

en ze weten ze waar ze zondag moeten zijn. Dat maakt het een 

stuk minder spannend! Je kunt ze een speurtocht laten doen, 

op het orgel laten spelen, uitleg geven over de kerk en laten 

knutselen. Als ze zich maar een beetje thuis gaan voelen.

De dienst En dan is de grote dag. Let op dat je alle liede-

ren en teksten afdrukt in de orde van dienst, zo kan iedereen 

meezingen en kunnen mensen de teksten thuis nog nalezen. 

Zorg dat zoveel mogelijk kinderen een taak hebben (mensen 

welkom heten, liturgieën uitdelen, collecteren, voorbeden 

doen, een lezing verzorgen, koek ronddelen bij de koffie), dan 

komen ze ook. Maak de dienst zelf uitdagend voor jong èn oud, 

voor de gasten èn de trouwe gemeenteleden. Kleine kinderen 

kun je tijdens de preek een tekening laten kleuren (voor de 

dienst een hardboardplaat uitdelen met een postbode elastiek 

eromheen waaronder een kleurplaat en een aantal potloden 

zijn bevestigd). Oudere kinderen kunnen een preek prima vol-

gen als je ze voor de preek een blaadje met vragen over de 

preek geeft. Bepaalde onderdelen van de dienst kun je toelich-

ten, zodat ook de gasten het begrijpen. Zo kun je een dienst 

hebben waar iedereen zich welkom voelt. En natuurlijk is er 

koffie, thee en limonade na afloop van de dienst. Gastvrijheid 

staat bij deze dienst voorop!

En verder Een kerk-schooldienst is een goede gelegen-

heid om als predikant met het team van docenten rond de tafel 

te gaan zitten en te kijken of kerk en school meer voor elkaar 

kunnen betekenen. Is er behoefte aan verder contact, bijvoor-

beeld een toerustingsavond voor het team over Pasen, of bege-
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leiding van het team wanneer ze op school te maken krijgen 

met het overlijden van een vader of moeder van een leerling? 

De docenten hebben op hun beurt veel kennis over leuke spie-

gelverhalen, liedjes en knutsels. Kennis waar je als predikant in 

de kerkdienst en bij de toerusting van de kindernevendienst 

van kunt profiteren. Daarnaast beschikt de school over veel 

materialen die gebruikt kunnen worden in en rondom de kerk. 

Denk bijvoorbeeld aan muziekinstrumentjes of spelmaterialen 

die je tijdens een startzondag of kerkkamp goed kunt gebrui-

ken. Vraag ook of je op het prikbord in school of in de school-

krant bijzondere activiteiten van de kerk mag aankondigen. 

Bijvoorbeeld een avond over geloofsopvoeding, een kinder-

kerstviering, een kerkkamp enzovoort. 

Erica Hoebe-de Waard

64 Februari
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Een musical 

Met wat een enthousiasme was hij thuisgekomen! Wauw, het 

was gelukt! Alles had geklopt. Ja, er waren hier en daar wel 

wat foutjes geweest, maar als je het stuk niet kent, merk je 

er niets van. Nee, het was hartstikke goed gegaan. Na afloop 

waren er heel wat kerkmensen op hen afgekomen om hun 

complimenten te maken. Die ouwe mensen, die altijd zo 

stuurs voor zich uitkeken, waren er ook bij geweest en ze 

hadden hem complimenten gemaakt voor z’n gitaarspel. Nou 

ja, dat vond ie natuurlijk wel leuk, want hij had ook net een 

nieuwe, een elektrische. Trouwens het was ook heel gezellig 

geweest om na afloop met de hele groep nog bij elkaar te 

zitten. Ze waren vrolijk geweest en blij, opgelucht. Ze had-

den het dan toch maar gedaan! En ze hadden meteen ook een 

afspraak gemaakt voor volgende week, want dan zouden de 

eerste foto’s er wel zijn en Johan, die samen met Arjan alles 

had opgenomen, dacht dat ze dan al wel een presentatie 

konden geven. Ze wilden er voor iedereen ook wel een DVD 

van maken en …

Z’n vader en moeder hadden met stijgende verbazing z’n 

hele relaas aangehoord. Was dit hun zoon, die zo enthousi-

ast vertelde? Natuurlijk hij was er maanden mee bezig ge-

weest, vaak naar repetities gegaan en hun er wel over ver-

teld, maar dat hij er zó vol over was, dat was nieuw. Maar 

wat leuk, eigenlijk!

Het levert heel wat op Het instuderen van een 

musical in de gemeente levert heel wat. Niet alleen het eind-

product, maar wat misschien nog wel belangrijker is, zijn 

alle andere zaken die door zo’n organisatie teweeg gebracht 

worden. Om er een paar te noemen:

Februari
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•   Mensen die elkaar anders in de gemeente niet zo zouden 

tegenkomen, moeten nu samenwerken en hun gedachten 

op elkaar afstemmen. Want aan een musical werken niet 

alleen jongeren mee. Er zijn bijvoorbeeld ook decorbou-

wers nodig en mensen die de kleding maken, musici en 

technici. Om daaraan te kunnen samenwerken, heb je eerst 

bijeenkomsten nodig om het project en het thema zowel 

inhoudelijk met elkaar te bespreken als ook wat betreft de 

vormgeving en om vervolgens aan te geven wie wat gaat 

doen en welke plaats alle activiteiten in het geheel hebben. 

Zo kan er iets van een team van mensen ontstaan, die el-

kaar leren kennen en met elkaar de musical dragen.

•   Bij de organisatie van een musical worden in de gemeente 

mensen aangesproken, die talenten kunnen inbrengen, die 

anders niet zo naar voren komen. Talenten die er wel zijn, 

mensen die wel iets te bieden hebben en die nu aan bod 

kunnen komen. Niet alleen zangtalenten, maar ook mensen 

met gevoel voor muziek, voor regie en niet te vergeten 

mensen die geluids- en opnametechniek beheersen, die 

decorelementen kunnen bouwen en beschilderen, mensen 

die attributen verzamelen of maken, die voor kleding kun-

nen zorgen (ontwerpen, maken). 

•   Het mooie is dat al die mensen gedurende een bepaalde 

periode met elkaar gericht ergens naar toe werken, omdat 

ze een gezamenlijk doel hebben. Dat werkt niet alleen 

samenbindend, maar maakt ook dat mensen elkaar leren 

waarderen.

•   Er is nog een niveau waarop iets gebeurd. Doordat al die 

mensen aan een thema werken, aan een Bijbelboek of een 

Bijbels figuur wordt er ook kennis overgedragen; niet op 

een schoolse manier, maar al doende en ook nog –afhanke-

lijk van het stuk- kennis die van belang is voor nu. Waar-

om spelen we dit stuk? Waarom is dit thema voor ons nu 

van belang?

•   De positieve ervaring dat er wat kan in de kerk en het mo-

tiverende gevoel dat je met elkaar iets neer kun zetten 

voor de andere mensen. Even terzijde, waarom zou de 
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musical alleen voor de andere gemeenteleden moeten wor-

den opgevoerd? Maak er maar breed reclame voor in ‘huis 

aan huis bladen’ en dergelijke.

Het vraagt ook heel wat Wie bet bovenstaan-

de tot zich door laat dringen, begrijpt dat er heel wat werk 

verzet moet worden en dat er ook gekwalificeerde mensen 

nodig zijn om leiding te geven aan zo’n project. Mensen die 

niet alleen verstand hebben van muziek en zang, maar die de 

regie kunnen voeren over een stuk samen met een groep, die 

er als vrijwilligers aan meedoen; dat vraagt onder andere om 

de mensen te leren kennen en om ze te kunnen motiveren, 

individueel en als groep.

Er is dan ook veel voor te zeggen om eerst maar eens met 

een klein groepje te beginnen, dat op zoek gaat naar mensen 

die leiding kunnen geven aan het project en met wie er sa-

men ook een geschikt stuk gezocht kan worden. Vervolgens 

gaat het er natuurlijk om de mensen te zoeken en te motive-

ren, taken te verdelen, een tijdpad uit te zetten. En dat alles 

moet ook goed gecoördineerd worden.

Nee, het gaat dus niet vanzelf, maar als het slaagt staat er 

veel positiefs tegenover. Juist ook doordat er zoveel over-

wonnen moet worden.

Praktisch Daarom is het niet onverstandig om als er 

plannen in die richting bestaan eerst eens uw licht op te 

steken bij een gemeente die ervaring heeft opgedaan met het 

opzetten en uitvoeren van een musical. Daar kan uit ervaring 

aangegeven worden, waar op gelet moet worden, welke kwa-

liteiten je in huis moet hebben of moet halen. Ook al zal het 

in uw eigen gemeente weer anders gaan, logisch want geen 

situatie is dezelfde, toch is het leerzaam om even bij een 

ander in de keuken te kijken.

Ook het zoeken van een geschikte musical is een belangrijk 

punt. Niet alleen of er een musical is, maar vooral ook of er 
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een volledig uitgeschreven plan bestaat (dat u natuurlijk 

weer aanpast aan de eigen mogelijkheden) en of er voldoen-

de ondersteunend materiaal is voor bij het instuderen. Ver-

schillende instanties kunnen daarbij helpen. Denk bijvoor-

beeld aan JOP (www.jop.nl) en ook aan de stichting Gods-

dienst en Opvoeding (www.sgonet.nl). 

Jaap de Lange
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Veertigdagentijd

Mensen zijn onderweg. Want leven is onderweg zijn. Ook als 

gemeente zijn we onderweg, ‘op trektocht’ naar... ja, waarheen?

In de Veertigdagentijd zijn we onderweg naar Goede Vrijdag en 

Pasen; naar het grootste feest in de kerk, naar de dag dat we 

vieren dat het leven de dood overwint. We volgen Jezus op Zijn 

weg. In veertig dagen maken we als het ware een reis door de 

nacht en daarna gloort de Nieuwe dag van de Nieuwe Mens.

De eerste reisdag is As-woensdag  en de laatste reisdag is Stille 

Zaterdag. In de Veertigdagentijd tellen de zondagen niet mee. 

Die veertig dagen van vasten, boete, inkeer, voorbereiding, zijn 

namelijk noeste werkdagen; de zondagen zijn boventallig, het 

zijn Paasdagen ofwel Opstandingsdagen. Op zondag is het 

feest!

Waarom zijn we ‘veertig’ dagen onderweg? ‘Veertig’ is het getal 

van een mensleven lang. Het volk Israël trok veertig jaar door 

de woestijn; Jezus vertoefde veertig dagen in de woestijn. Een 

mensenleven lang gaat de tocht door de woestijn. Daar is be-

proeving en loutering; daar is vasten en afzien, en van tijd tot 

tijd zijn daar oases.

Hongerdoek versus geloofsdoek Al in de 

vroege Middeleeuwen was het in veel Europese landen gebruik 

om in de Veertigdagentijd of vastentijd de altaarruimte in de 

kerk af te scheiden met een voorhangsel: een wit linnen doek. 

Na verloop van tijd begon men de doek te beschilderen, te 

versieren met allerlei symbolen en voorstellingen uit de Bijbel. 

Vertaald naar de eigen gemeente zouden verschillende groepen 

of commissies een eigen hongerdoek ofwel een geloofsdoek 

kunnen maken. Het gaat daarbij in de allereerste plaats om de 

ontmoeting met elkaar rondom een bepaalde Bijbeltekst die op 

Maart
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een van de zondagen in de veertigdagentijd op het leesrooster 

staat. Daarna wordt iets van de ontdekking in de tekst in een 

schilderij of in een ander werkstuk weergegeven. Het is handig 

om alle groepen op eenzelfde formaat triplex plaat te laten 

werken. Gedurende de zes zondagen in de veertigdagentijd 

wordt er telkens een nieuwe plaat opgehangen. Alle platen 

samen vormen een groot schilderij. Het gaat niet om een gewel-

dig kunstwerk, maar om het ‘praatje bij het plaatje’. Op zondag 

presenteert telkens iemand van de betreffende werkgroep dat 

wat gemaakt is en waarom. Iedere zondag is het dus weer een 

verrassing niet alleen wat er te horen is maar vooral ook wat er 

te zien zal zijn.

Instructies Bij een dergelijk project is de coördinatie 

van belang. Met het oog op een goede voorbereiding moeten 

de verschillende groepen op tijd gevraagd worden. Vaak 

komt het de verdieping ten goede als de predikant leiding 

kan geven aan de Bijbelstudie en het groepsgesprek. Als de 

groepen gevormd worden uit verschillende commissies in de 

gemeente kan er ook gevraagd worden om in de tekst te zoe-

ken naar het specifieke van de eigen commissie. Zoals: wat is 

in deze tekst het pastorale of het diaconale of het liturgische 

aspect?

Met de praktische uitvoering in de vorm van het kunstwerk 

kan de groep of kunnen enkelen uit de groep vervolgens zelf 

wel aan de slag. Wel zou je nog iets over het kleurgebruik af 

kunnen spreken. Bijvoorbeeld: gebruik de kleuren in hun 

liturgische betekenis. 

Ervaringen Door op deze manier met een Bijbeltekst 

aan de slag te gaan ontstaat er een leerproces van hoofd, hart 

en handen. Ieder leert anders te kijken en de verschillende 

talenten in de groep worden aangesproken. Als kleine groep 

ben je intensief met een bepaalde tekst bezig en op zondag 

wordt dat met de hele gemeente gedeeld. Zo ben je heel bewust 
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samen als gemeente op weg naar Pasen.

Tegelijk wordt er iets van de gezamenlijke weg, trektocht door 

leven en geloof zichtbaar en bespreekbaar. Meerdere gemeen-

ten hebben de methode inmiddels al beproefd. Veelgehoorde 

reacties: ‘Ik ben veel meer bij de diensten betrokken dan an-

ders’, ‘Als ik niet geweest ben heb ik het gevoel dat ik echt iets 

gemist heb’, ‘Ik voel hier iets bij van gemeente-zijn’, ‘Heerlijk 

om eens een keer met de handen te werken’, ‘Eindelijk eens een 

zichtbaar resultaat’. 

Idee Het is leuk om van de werkstukken foto’s en/of an-

sichtkaarten te maken. Ze kunnen voor velerlei doeleinden 

gebruikt worden als groet van de hele gemeente.

De afbeeldingen over de Bijbeltekst vertellen vaak meer dan wij 

met woorden kunnen zeggen. Nog vaker helpt het om het ver-

haal nog weer eens even aan elkaar te vertellen.

Een variant op dit project is om (dan wel het liefst hele beken-

de) Bijbelteksten voor te leggen aan mensen ‘van buiten’, bij-

voorbeeld kunstzinnige mensen uit het dorp of uit de wijk, en 

hen een werkstuk te laten maken. Gegarandeerd hoor je een 

uitleg die je nog nooit eerder hoorde. Het gesprek dat dan ont-

staat, is weer een andere vorm van verrassend leren.

Op weg Er is heel veel materiaal beschikbaar dat u wil 

helpen om heel bewust een weg van dagen te gaan in de veer-

tigdagentijd en in de tijd van Advent en op allerlei andere zon-

dagen door het jaar.

Mathilde de Graaff
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Tips: Informatie over de veertigdagentijd is te vinden in/op:

•   Bonnefooi, een uitgave van Stichting Kinderdienst en theolo-

gische uitgeverij NARRATIO. Zie: www.kinderdienst.nl

•   Kind op Zondag, NZV uitgevers. Zie: www.kindopzondag.nl

•   KerkinActie. Zie: www.kerkinactie.nl

•   Hongerdoeken bestellen met geloofsvoorstellingen uit an-

dere delen van de wereld? Kijk bij: www.vastenaktie.nl
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Gemeente- 

vergadering

De protestantse gemeente te Zondorp houdt jaarlijks een ge-

meentevergadering. 

Men kan dan kennisnemen van het beleid van kerkenraad en 

college van kerkrentmeesters. Ook de diakenen vertellen over 

hun activiteiten.

Tijdens de laatste gemeentevergadering ontstaat beroering. 

Wat is het geval? Na de vereniging van de hervormde gemeente 

en de gereformeerde kerk wordt beurtelings in de beide kerk-

gebouwen gekerkt. Het college oppert nu het plan één van de 

twee, het hervormde, af te stoten. 

Beslist de gemeente mee? Deze mededeling 

veroorzaakt opschudding. Enkele hervormde leden vragen het 

woord, uiten bezwaren. Waarom niet de gereformeerde kerk 

verkopen? Beide gebouwen zijn even oud. Weliswaar heeft de 

gereformeerde kerk meer bijzalen, handig voor allerlei kerken-

werk. Maar de hervormde bevat een schitterend kerkorgel en 

een prachtig glas-in-lood raam. Bovendien, de jaren door zijn 

er heel wat acties geweest voor de vernieuwing van de kerkin-

richting. Achteraf voor niets? Een gereformeerde zuster be-

toogt: ook wij hebben menige verkoopdag gehouden, voor de 

nieuwe preekstoel en het zilveren avondmaalsstel. 

De gemoederen raken verhit. De voorzitter maant tot stilte.

Een oude broeder staat op. Een man van gezag. Het wordt wa-

rempel stil. Hij vraagt naar de bevoegdheden van de kerkrent-

Maart
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meesters. Kunnen die zo’n zwaarwichtig besluit als het ver-

vreemden van een kerkgebouw zomaar nemen? Is daar een 

procedure voor? Bijvoorbeeld verplichte advisering van bepaal-

de kerkelijke instanties? En heeft de gemeente hierin ook een 

stem?

De preses kan dit niet direct beantwoorden, maar de voorzitter 

van het college van kerkrentmeesters verzekert de vraagsteller, 

dat de juiste procedure zal worden gevolgd. Hij voelt wel aan: 

dit besluit roept veel emoties op en zal op correcte wijze moe-

ten worden voorbereid. Zo wordt ook aan de gemeenteleden 

verzekerd: wij gaan niet over één nacht ijs. We nemen de be-

zwaren serieus mee en zullen aan de juiste instanties advies 

vragen. We komen er later op terug. 

Wordt er over ons beslist? Het sluiten en verko-

pen van een kerkgebouw is een uiterst geladen onderwerp en 

roept altijd emoties op. Vereniging van twee of meer (wijk)

gemeenten leidt meermalen op termijn tot het sluiten van één 

of meer kerken. En elk kerkgebouw heeft zijn eigen cultuur, 

sfeer, soms nog korte geschiedenis. Mensen hechten aan hun 

plek, zijn erin gedoopt, deden er belijdenis. Dat gaat verloren, 

voor hun besef. Zeker als een kerk helemaal verdwijnt uit een 

wijk kan men het gevoel hebben: ‘wij’ verdwijnen, wij gerefor-

meerden, wij hervormden, wij lutheranen. Het besef moet dan 

groeien: wij zijn nu samen de protestantse gemeente, met 

‘onze’ kerk!

De grote vraag is: wordt de gemeente betrokken bij de besluit-

vorming in deze zaak, of wordt er voor en over ons beslist? 

Hoe gaat dat?

De gemeente gehoord Puntsgewijs geven we bij 

dit thema enkele belangrijke aandachtspunten:

•    De wenselijkheid of noodzaak tot het afstoten van een kerk-

gebouw dient, indien enigszins mogelijk, in het beleidsplan 

van de gemeente te staan, als punt van overweging in de 

ouderlingenblad.indd   74 15-12-2009   11:45:41



75Gemeentevergadering

lopende beleidsperiode. Primaire vragen komen aan de orde, 

zelfs de vraag of er wel een eigen kerkgebouw nodig is. Wat 

is voor de toekomst van de gemeente verstandig? Er zijn 

gemeenten waar men tot huur van een extern gebouw over-

gaat…

•    Een plan tot afstaan van een kerkgebouw kan niet tot stand 

komen zonder dat de gemeente erin gekend is (Ordinantie 

4.8.5 van de kerkorde). Dan kan een plan daartoe niet als een 

onbekende meteoor opeens naar beneden storten. 

Zo kan de gemeente weten: dit komt een keer aan de orde! De 

reden is gewoonlijk: financiële noodzaak of aanzienlijke 

teruggang in aantal kerkgangers.

•    Zo’n plan wordt normaliter geboren in het college van 

kerkrentmeesters. Logisch, dat voert het beheer over het 

vermogen en de bezittingen. Maar het college is gehouden 

een goed gemotiveerd plan te maken, het voor en tegen af te 

wegen, ook met het oog op de toekomst: hoe wordt de op-

brengst aangewend, bijvoorbeeld voor de renovatie van het 

blijvende kerkgebouw? Om tot een goed onderbouwd plan te 

komen kan het landelijk dienstencentrum hulp bieden.

•    Het plan heeft ook de instemming nodig van het regionale 

college voor de behandeling van beheerszaken (Ord. 11.8.3). 

Bovendien kan men een kerk niet verkopen zonder vooraf de 

instemming van de kerkenraad te hebben verkregen. (Ord. 

11.2.9). En wat staat er in Ordinantie 4.8.7? In zo’n aangele-

genheid neemt de kerkenraad geen besluit zonder de leden 

van de gemeente ‘gekend en gehoord’ te hebben. 

•    Het is wijs gedurende het hele proces meermalen de gemeen-

teleden te ‘horen’, naar hun mening te vragen en hun ideeën 

zoveel mogelijk te honoreren. Maar de gemeentevergadering 

neemt het uiteindelijke besluit niet. Dat doet de kerkenraad 

en daarna voert het college van kerkrentmeesters het geno-

men besluit uit.  

Het is dus heel belangrijk dat de gemeente tijdens het hele 

traject meedenkt en meedoet en vertrouwd wordt met de 

nieuwe situatie. De vervreemding van het kerkgebouw door-

drukken is onwijs: er moet tijd voor genomen worden.
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•    In evangelische- en baptistenkerken neemt de gemeentever-

gadering (congregatio) een dergelijk besluit, in de Protestant-

se Kerk, levend in de reformatorische traditie, valt een derge-

lijke beslissing in de – gekozen – kerkenraad (presbyterium). 

Maar duidelijk moge zijn, dat herhaaldelijke serieuze raad-

pleging van de gemeente in de kerkorde voorgeschreven is.

•    Bij een aantal zwaarwichtige beslissingen is de kerkenraad 

verplicht tot het ‘horen’ van de gemeente, zoals in het hier 

beschreven geval, maar ook bij zaken als bijvoorbeeld: het 

toelaten van doopleden tot het avondmaal, de wijze van 

verkiezen van ambtsdragers, het zegenen van andere levens-

verbintenissen dan een huwelijk, het voortbestaan van de 

gemeente of het samengaan met een andere gemeente.

Arie Romein

Tip: Maak van tevoren goed duidelijk welke rol de gemeen-

teleden wel en niet spelen. 
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De gemeente houdt 

‘Open Dag’

Tijdens een vergadering van de kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente van Rommelbroek werd de startzondag geëvalueerd. 

De reacties waren positief. Het was een mooie dienst, met veel 

aandacht voor de kinderen, daarna activiteiten en een gezamen-

lijke lunch. Heel geslaagd. Maar de jeugdouderling wilde hier bij 

alle waardering toch wel een kritische kanttekening bij plaatsen. 

Het ging haar om de deelnemers. Wie waren er allemaal? Het 

waren de bekende vertrouwde gezichten, ouderen vooral, nie-

mand van buiten de gemeente die eens kwam kijken. Wie of wat 

start er nu eigenlijk, vroeg zij zich af?

In het gesprek dat volgde werd het voorstel gedaan om later in 

het seizoen een ‘Open Dag’ te organiseren voor het hele dorp. 

Het moet toch mogelijk zijn om meer mensen voor geloven en 

gemeente-zijn te interesseren! Het idee vond een warm onthaal. 

Er werd alvast naar een datum gekeken: een weekend in april 

van het volgende jaar. En of ze het leuk vond of niet, de jeugdou-

derling was nog voor de rondvraag benoemd in een commissie 

die de ‘Open Dag’ moest voorbereiden. 

Er werden nog enkele andere namen genoemd. Laten we ons daar-

bij niet beperken tot gemeenteleden, merkte iemand op, maar 

denken aan dorpsgenoten. Gedacht werd aan de directeur van de 

basisschool, een plaatselijke journalist van het huis-aan-huisblad 

en een zakenman met een groot bedrijf in de omgeving. Alle drie 

zouden ‘vaag nog wel iets met kerk hebben’, werd opgemerkt. 

Deze en enkele actieve en creatieve gemeenteleden waren bereid 

om mee te denken en spoedig was de groep compleet.

April
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Wat is precies de bedoeling? Toen de club bij 

elkaar kwam speelde de vraag wat nu precies de bedoeling van 

zo’n ‘Open Dag’ zou kunnen zijn. Meer bekendheid geven aan 

het werk van de kerkelijke gemeente, was de aanvankelijke 

gedachte. Maar moest dat de doelstelling zijn? Lag het niet 

meer voor de hand te laten zien dat de Protestantse Gemeente 

iets wilde betekenen voor anderen? Als dat duidelijk werd zou-

den misschien meer mensen zich afvragen of de gemeente ook 

hun wat te bieden heeft.

Zo ontstond het plan een diaconaal project van de gemeente 

centraal te stellen, een kindertehuis in Afrika waar weeskinde-

ren worden opgevangen. De gemeente doet hier veel voor, 

maar dat zou meer kunnen worden als het hele dorp zich hier 

achter zou stellen. Daaruit groeide het idee van een rommel-

markt, waarvan de opbrengst bestemd wordt voor het tehuis. 

Daarbij paste ook koffie met taart en de mogelijkheid in te 

tekenen voor een maaltijd. Alles voor het goede doel. Behalve 

voor de opbrengst ook goed voor de saamhorigheid. De journa-

list zou een plannetje maken voor de noodzakelijke publiciteit.

Het kerkgebouw van de gemeente heeft uitstekende faciliteiten. 

Het is een multifunctioneel gebouw dat ook dienst doet als 

cultureel centrum. Er worden concerten gehouden en culturele 

avonden. Het gebouw biedt onderdak aan een muziekvereni-

ging, een koor, de ouderenbond en cursussen op verschillend 

gebied. Al deze organisaties worden uitgenodigd zich op de 

‘Open Dag’ met een stand te presenteren en zo aandacht te 

vragen voor hun werk. De muziekvereniging zal met een rond-

gang door het dorp de bewuste zaterdag de toon zetten. Op de 

aansluitende zondag wordt een themadienst gehouden. Ook de 

gemeente zelf presenteert zich met haar verschillende activitei-

ten. 

De commissie bezint zich op een thema voor deze dag. Ge-

dacht wordt aan ‘Samen voor anderen’ of ‘Omdat er meer is…’, 

maar het laatste klinkt wat te vaag. Wel is men het erover eens 

dat zo’n ‘Open Dag’ het beste slaagt als niet exclusief de kerk 

zich presenteert, maar inclusief gedacht wordt vanuit het dorp 

als geheel. Wat bindt en verbindt ons? En welke rol kan de ge-
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meente hierbij vervullen als aanjager van de plaatselijke ge-

meenschap? Het betekent een verbreding van wat aanvankelijk 

binnen de kerkenraad als doelstelling werd gezien, maar het 

kostte de commissie weinig moeite de kerkenraad hiervan te 

overtuigen.

Besloten werd ook enkele nieuwe plannen voor het komende 

seizoen te presenteren. Als eerste een levensbeschouwelijk 

café, waar maandelijks een bekend iemand uit de wereld van 

kerk, cultuur, politiek, kunst of sport iets vertelt over haar of 

zijn inspiratie. Gedacht wordt aan een open eettafel, enkele 

keren per maand, een kring voor ouders van opgroeiende kin-

deren over opvoedingsvragen, een leesclub over aansprekende 

romans. Ideeën genoeg.

Perspectief Wat in het bovenstaande opvalt, is een an-

dere wijze van denken over de kerk. In dit voorbeeld wordt de 

gemeente gezien als een organisch deel van een grotere ge-

meenschap, het dorp, de wijk, de buurt. Wat leeft er in de om-

geving van de gemeente aan noden en gaven en welke bijdrage 

kan de kerkelijke gemeente leveren aan de opbouw van de 

plaatselijke gemeenschap? Kan het dorp er beter van worden 

als zich in haar midden een geloofsgemeenschap bevindt? 

Gedacht wordt vanuit de kerk als een levensbeschouwelijke 

organisatie, een gemeenschap die mensen bepaalt bij vragen 

als: Waar leef je voor? Hoe geef je zin en betekenis aan je le-

ven? Wat zijn de grote vragen waar we vandaag voor staan? 

Hoe kunnen we die delen? Waar vinden we inspiratie? Wat kun-

nen we samen voor anderen betekenen?

Daarbij is duidelijk wat de kerkelijke gemeente hierin beweegt: 

het evangelie van Jezus Christus. Daar hoeft ze niet geheimzin-

nig over te doen. Dat blijkt uit wat zij zelf te bieden heeft aan 

vieringen, catechese, groepen en activiteiten. Daarin wil zij 

open zijn en voor zover mogelijk laagdrempelig. Want het 

christelijk geloof is heilzaam voor mensen en heeft te maken 

met heel ons leven. Daarom aarzelde de gemeente niet om 

tijdens de ‘Open Dag’ haar eigen folder te presenteren met de 
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vraag: Wie wil kennismaken met onze gemeente? Zijn er mis-

schien mensen die overwegen zich verder in het geloof te ver-

diepen, met de intentie wellicht zichzelf of hun kinderen te 

laten dopen? Ook dit hoort bij haar aanbod.

Tijdens de ‘Open Dag’ kreeg dit eigen aanbod een natuurlijke 

plaats. Naast de opbrengst voor Afrika en veel goodwill in het 

dorp hield de gemeente hier ook een kleine kring van belang-

stellenden aan over. Zij overwegen mee te doen als sympathi-

sant of als lidmaat.

 

Gerben Heitink

Tips voor verder lezen: Jan Hendriks (red.), Kij-

ken met andere ogen. Een rondreis langs open en gastvrije ker-

ken, Uitg. Kok, Kampen 2004; Sake Stoppels, Voor de verande-

ring. Werken aan vernieuwing in de gemeente en parochie, Uitg. 

Boekencentrum, Zoetermeer 2009.
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Bezinning op de 

kerkdienst 

Ouderling Jan Beuk, nog maar kort lid van de kerkenraad, had 

nog een punt voor de rondvraag. Hoe is hier eigenlijk de preek-

voorziening geregeld? De gemeente met haar deeltijdpredikant 

heeft nogal wat gastpredikanten nodig om het zondagse roos-

ter te vullen. Het was Beuk opgevallen dat vaak dezelfde eme-

riti kwamen opdraven en dat hun boodschap een stuk behou-

dender klonk dan die van hun eigen jonge predikant. Dat was 

ook merkbaar in het kerkbezoek. Lag hier niet een verantwoor-

delijkheid voor de kerkenraad?

De voorzitter legde uit hoe de preekvoorziening geregeld was. 

Deze werd al vele jaren verzorgd door broeder Bel, de vroegere 

scriba. Die heeft een goed contact met predikanten in de om-

trek en meestal in november komt hij met de verblijdende 

mededeling dat het rooster voor het komende jaar weer gevuld 

is. Voor de kerkenraad een zorg minder.

Maar broeder Beuk was met dit antwoord niet echt tevreden. 

Hij miste de continuïteit in de zondagse diensten. De eigen 

predikant hield zich aan het rooster van ‘Kind op zondag’. Dat 

werd ook van gastpredikanten gevraagd, maar vaak hielden die 

zich er niet aan. Of ze hielden een oude preek over een Bijbel-

gedeelte dat enkele weken geleden op het rooster stond. Beuk 

vond dit onbevredigend. Hij wilde broeder Bel niet afvallen, 

maar vroeg zich wel af of de kerkenraad zelf hierin geen beleid 

zou moeten voeren. Enkele andere ambtsdragers vielen hem bij 

en zo werd besloten deze kwestie de komende maand te agen-

deren.

April
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Werkgroep liturgie Tijdens de volgende vergade-

ring kwam het moderamen met het voorstel een Werkgroep 

Liturgie in te stellen, die belast zou worden met de regeling van 

de kerkdiensten. Er was contact geweest met broeder Bel, die 

gemeld had dat de taak van preekregelaar hem langzamerhand 

wat zwaar begon te vallen. Hij zou het zelfs toejuichen wan-

neer hij de verantwoordelijkheid voor dit werk met anderen 

kon delen. Namens de kerkenraad zouden de predikant en een 

ouderling zitting nemen in de werkgroep. Ook de organist, 

broeder Bel en een vertegenwoordiger van de jeugd zouden 

gevraagd worden om mee te doen.

Een punt van discussie vormde de taakomschrijving. Een werk-

groep liturgie zou meer moeten doen dan het preekrooster 

invullen. Een kerkdienst is immers meer dan een preek. De hele 

orde van dienst zou eens opnieuw bekeken moeten worden aan 

de hand van de verschillende Dienstboeken. Ook de liederen-

keuze werd als punt genoemd evenals de viering van het 

avondmaal. Eenmaal per twee maanden was wel erg weinig en 

een viering in de banken was misschien wel efficiënt, maar 

werd door sommigen als steriel ervaren. Er zou dus meer op de 

schop moeten, maar niet alles tegelijk natuurlijk.

Een van de kerkenraadsleden wilde nog een spa dieper afsteken. 

Hij vroeg zich af of het leesrooster volgens het Dienstboek nog 

wel paste in deze tijd. Elke drie jaar komen de dezelfde Bijbelge-

deelten langs, was hem opgevallen, als regel verhalende stof. 

Dat leidde tot een bepaald type preken. Hij miste preken over 

bijvoorbeeld de brieven van Paulus. Een rooster veronderstelt 

wekelijkse continuïteit, ook van de aanwezigen. Maar veel ge-

meenteleden komen maar één of enkele keren per maand in de 

kerk. Kinderen worden opgevangen in de nevendienst, maar 

vanaf een jaar of twaalf zie je ze niet terug in de kerkdienst. 

Kortom, vroeg hij zich af, hebben we geen behoefte aan meer 

verschillende typen diensten? Themadiensten bijvoorbeeld en 

diensten met kinderen en jongeren samen. Hij dacht ook aan 

laagdrempelige diensten voor belangstellenden van buiten. 

Zijn woorden vonden weerklank bij anderen en dit leidde tot 

een brede opdracht.
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Naar een ander rooster Al snel kwam de werk-

groep met een eerste rapportage die de volgende aanbevelin-

gen bevatte. 

•    Niet de beschikbaarheid van gastpredikanten moest uit-

gangspunt van het zondagse aanbod van kerkdiensten zijn, 

maar het type kerkdienst dat de gemeente op een bepaalde 

zondag aanbiedt. Het type dienst bepaalt vervolgens de keu-

ze van de voorganger.

•    Het is van belang dat ook gastpredikanten een band met de 

gemeente krijgen, weten wat in haar midden leeft en speelt, 

waardoor zij hun preek en heel de dienst beter kunnen af-

stemmen op hun ‘gehoor’ (een wat al te passieve term in dit 

verband!).

•    Voorgesteld werd een vast team van vijf gastpredikanten 

samen te stellen, die bereid zijn eenmaal in de twee maan-

den in deze gemeente voor te gaan. Deze moesten tevens 

bereid zijn enkele malen per jaar met de eigen predikant en 

de werkgroep liturgie de diensten door te spreken en op 

elkaar af te stemmen.

•    Naast de voorgangers dienden ook gemeenteleden bij de 

dienst betrokken te worden. Zo zouden de ouderling en dia-

ken van dienst een rol kunnen vervullen bij respectievelijk de 

voorbereiding en de voorbeden. Enkele gemeenteleden zou-

den als gastvrouw en gastheer de kerkgangers moeten ontvan-

gen en wegwijs maken. Enkele gemeenteleden zouden als 

lector moeten worden opgeleid om de lezingen te verzorgen. 

Een kind van dienst zou de kaars aansteken. Ook was voorzien 

in de vorming van een cantorij onder leiding van de organist.

•    Verder werd voorgesteld onderscheid te maken tussen ver-

schillende typen diensten: De eerste zondag van de maand 

een dienst van Schrift en Tafel, in de vorm van lopend 

avondmaal; de tweede zondag van de maand een thema-

dienst over actuele geloofsvragen; de derde zondag van de 

maand een dienst met kinderen en jongeren en de vierde 

zondag van de maand een dienst gericht op belangstellenden 

van buiten, met medewerking van een koor of muziekgroep 

en enige publiciteit er omheen.
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•    Dit plan zou ook moeten worden voorgelegd aan enkele 

buurgemeenten. Misschien konden de roosters op elkaar 

worden afgestemd binnen een gezamenlijk aanbod, waar-

door bijvoorbeeld elke week in de regio een avondmaals-

dienst, een dienst met jongeren of een themadienst te vinden 

zou zijn.

De maand april biedt gelegenheid om terug te blikken op het 

aanbod van het afgelopen seizoen. De kerkenraad kan een be-

spreking wijden aan de kerkdienst of het onderwerp agenderen 

voor een gemeentevergadering. Wat is ons beleid? Met Advent 

begint een nieuw kerkelijk jaar. Hoe gaan we hier plaatselijk 

invulling aan geven? Misschien bieden bovenstaande voorstel-

len hiervoor aanknopingspunten.

Gerben Heitink

Tip voor verder lezen: In gesprek over de kerk-

dienst, Themanummer Ouderlingenblad nr. 994 Juni 2009; J.P. 

Boendermaken, De eerste dag vieren. Liturgie voor gemeentele-

den, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1999.
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Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag luidt altijd een lang vrij weekend in. Vaak 

trekken mensen er op uit. Voor velen is de Hemelvaartsdag 

niet meer met kerkgang verbonden.

In de kerk Met Hemelvaart denken we in de kerk aan 

de terugkeer van Jezus naar zijn Vader in de hemel. In het 

Lucasevangelie en in Handelingen lezen we dat Jezus na 

zijn opstanding meerdere keren aan zijn leerlingen versche-

nen is. Veertig dagen na zijn opstanding werd Jezus voor 

het oog van zijn leerlingen aan het zicht onttrokken door 

een wolk, de hemelvaart. Jezus gaf bij zijn hemelvaart de 

discipelen de belofte dat de Heilige Geest zou komen om 

hen te helpen, nu Hij niet meer bij hen zou zijn. De viering 

van Jezus’ hemelvaart wordt Hemelvaartsdag genoemd. Die 

dag valt altijd veertig dagen na eerste paasdag, waardoor de 

datum elk jaar anders is. Wel valt Hemelvaartsdag altijd op 

een donderdag en altijd tien dagen vóór Pinksteren. Jezus 

heeft door zijn hemelvaart de weg vrijgemaakt voor de uit-

storting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest. Vol-

gens het Nieuwe Testament komt Jezus eens terug op de 

aarde, de wederkomst. Hemelvaart is het vieren van de ver-

binding tussen God en de mensen, de hemel en de aarde 

door Jezus. Eigenlijk is de hemelvaart een tweede Paasver-

haal: einde èn nieuw begin.

Mei
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In de Islam Ook in de Islam wordt Hemelvaartsdag ge-

vierd, maar dan de hemelvaart van de profeet Mohammed. Dit 

gebeurt op de 27e dag van de maand waarop de moslims her-

denken dat Mohammed door een engel van Mekka naar Jeruza-

lem werd overgebracht. Daar klom hij via een laddertje naar de 

zeven hemelen. Op de plek waar hij opsteeg werd later de Al-

Aqsa Moskee gebouwd.

Dauwtrappen of ‘dromen tappen’ Een oud 

gebruik met Hemelvaart is ‘dauwtrappen’, samen als gezin of 

met anderen, met het hele dorp of de stad(swijk).

Het ‘dauwtrappen’ is waarschijnlijk afkomstig van een reini-

gingsritueel: heel vroeg op blote voeten het grasland in gaan. 

Zo werden de voeten gewassen en men geloofde dat daar een 

helende werking vanuit ging. 

Omdat het met Hemelvaart gaat om ‘het nieuwe begin’ start 

het dauwtrappen om 5.30 uur in de ochtend, bij het krieken 

van de nieuwe dag. Het wordt een stevige ochtendwandeling 

voor groot en klein. Vooral kinderen vinden het spannend om 

vroeg op te staan en naar buiten te gaan. De groep verzamelt 

zich in de oude kerk rondom de Paaskaars. Ieder steekt een 

lichtje op bij deze nieuwe dag, er is zachte muziek en er 

wordt een korte tekst gelezen. Daarna worden er gaap-, rek- 

en strekoefeningen gedaan ofwel een warming-up het liefst 

onder leiding van een plaatselijke sportleraar. Al wandelend 

begeeft de groep zich naar een boerderij. Daar is men al wak-

ker en aan het werk in de stal. De boer of de boerin vertelt 

onder het werk hoe de dag hier begint. Daarna gaat de groep 

verder de natuur in. Een plaatselijke natuurgids neemt de 

leiding over en vertelt onderweg over het wakker worden van 

de natuur. Onderweg vertel je ook aan elkaar hoe je door-

gaans wakker wordt. Wie zich de dromen van de afgelopen 

nacht nog herinnert mag ze vertellen.

Als er geen kerkdienst is kun je het dauwtrappen ergens laten 
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eindigen waar een hoog punt is. Bijvoorbeeld: een dijk, een 

hooiberg, een molen, een berg, een duin, een brug, een kerk-

toren, een klimtoren, … enzovoort. 

Daar kun je het hemelvaartsverhaal, met uitzicht op de hemel, 

vertellen. 

Misschien zijn er ook moslims bij en ook zij kunnen hun he-

melvaartsverhaal vertellen. Als besluit van het verhaal mag 

iedereen een ‘droom tappen’ voor alle mensen en ook zeggen 

welke stap jij daar zelf voor wilt zetten. Na afdaling is er een 

gezamenlijke picknick. Het kan natuurlijk ook slecht weer zijn 

en dan is het handig om een alternatief achter de hand te heb-

ben: een boerenschuur, een stal, een schaapskooi of gewoon 

bij iemand thuis. Al is er dan geen uitzicht op de hemel, het 

sfeervolle samenzijn kan hetzelfde gevoel oproepen.

Als er wel een kerkdienst is kan het dauwtrappen afgesloten 

worden met een feestelijk ontbijt in de kerk en daarna kan de 

dienst beginnen.

Misschien wordt er ook een bezoek aan de moskee gebracht. 

‘Hemel-kerken-vaart-pad’ Een ander program-

ma kan zijn om ’s morgens na de dienst de wandelschoenen 

aan te trekken of op de fiets te stappen of ander vervoer te 

kiezen. In de hele regio is afgesproken dat de kerken open 

zijn. Her en der zijn concerten, exposities of goede doelen 

markten georganiseerd. Predikanten kunnen ook nog het 

plan opvatten om in onderling overleg ieder een ander 

woord of zinsdeel uit de hemelvaartstekst, bijvoorbeeld 

Hand. 1, uit te leggen, waardoor er een soort estafette-uitleg 

ontstaat in vijf-minuten-preekjes telkens op het hele uur als 

de torenklok slaat. Zo ontstaat er een gezellige ‘hemel-ker-

ken-vaart-pad’.
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Aansluiten bij het levensgevoel Met dit soort 

activiteiten en ideeën gaat het er niet om maar iets ‘geks’ te 

verzinnen. Het is een serieuze poging om aansluiting te zoeken 

bij het levensgevoel van de mensen, de deuren op te zetten, 

naar buiten te gaan, elkaar en de ander te ontmoeten en tege-

lijk te delen in het verhaal van mensen en het Verhaal van God. 

Over die verbinding gaat het toch… juist met Hemelvaart.

Mathilde de Graaff

Mei88
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Belijdeniszondag

Janneke fietst naar huis, in de verte ziet ze haar man en kinde-

ren de bocht om schieten. Ze rijden een wedstrijdje, wie het 

eerste thuis is. Zij doet niet mee, geniet even van de stilte en 

van de mooie ochtend. Het is bijna windstil, de zon schijnt 

warm in haar gezicht. Ze voelt dat de zomer eraan komt. Jan-

neke neuriet wat, een lied dat ze zojuist in de kerk als slotlied 

zongen: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefheb-

ben door uw kracht. Hemelse vrede, deel u nu mede, aan een 

wereld die u verwacht.’  Wat een prachtige tekst. En wat was het 

een heerlijke dienst geweest. Juíst vandaag heeft ze gevoeld 

hoe bijzonder het is om deel uit te maken van de gemeente. 

Heeft ze zich één gevoeld met al die andere mensen. De domi-

nee preekte er ook over, hoe je allemaal, zo verschillend, bij-

eengebracht bent door die ene God, je geïnspireerd weet door 

die ene Geest. De dienst was wérkelijk inspirerend geweest. 

Zeker ook het moment waarop de mensen die belijdenis deden 

vertelden hoe zij het afgelopen jaar bezig waren geweest met 

hun geloof. Hoe ze met elkaar op zoek waren gegaan naar God, 

antwoorden hadden gezocht op vragen, gesproken hadden 

over twijfels en zekerheden. Je voelde dat veel mensen geraakt 

werden door de dienst. Alsof er aandachtiger geluisterd werd, 

vrolijker gezongen, alsof de stilte bij de gebeden intenser 

was… Het geloofsvuurtje dat bij velen diep van binnen smeul-

de was flink aangewakkerd, in ieder geval bij haar! Alsof ze een 

duwtje in de rug kreeg om weer meer met geloof bezig te zijn, 

hoop te houden, meer te genieten van het leven, om weer vol-

uit lief te hebben. Janneke rijdt de oprit op en zet haar fiets 

neer. Haar man en kinderen zijn al naar binnen. Ze staat nog 

even in de warme zon, neuriet nog even verder en denkt: dit 

vuurtje laat ik niet doven!

Mei
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Pinksteren Pinksteren wordt ook wel de geboortedag van 

de kerk genoemd. Op deze dag vieren we dat de leerlingen van 

Jezus de Heilige Geest ontvingen en zo de kracht en inspiratie 

kregen om het Evangelie de wereld in te brengen. Op Pinksteren 

staan we in de kerken stil bij die Heilige Geest die ook nu nog 

mensen inspireert en kracht geeft. Vaak wordt juist op deze dag 

belijdenis afgelegd en gedoopt. Een bijzonder moment, waarop 

je ‘ja’ zegt tegen God, aangeeft bij Hem en zijn gemeente te 

willen horen en je belooft om je in te zetten voor je geloof en de 

kerk. Vaak is een belijdenisdienst al heel indrukwekkend, zeker 

als het een persoonlijke dienst wordt en de mensen die belijde-

nis doen een rol krijgen in de dienst. Als zij in woord of beeld 

kunnen vertellen wát ze geloven, of waarom ze belijdenis willen 

doen, dan geeft dat een heel persoonlijk, intiem beeld. 

Symbolen en gebruiken Pinksteren is een feest 

vol symbolen en rituelen die in en om de kerkdienst goed te 

gebruiken zijn waardoor de kerkdienst voor veel mensen her-

kenbaar is en het Pinksterverhaal gaat leven. 

Vuur: Het vuur waarvan we in het Pinksterverhaal horen, staat 

symbool voor de Heilige Geest. De leerlingen staan ‘in 

vuur en vlam’. Het vuur is natuurlijk terug te zien in de 

Paaskaars, maar kan ook op andere manieren een rol 

krijgen in en om de kerkdienst. Door het vuur aan elkaar 

door te geven met kleine kaarsjes. Door voor in de kerk 

een groot vuur te ontsteken (met zout en spiritus in een 

vuurvaste schaal), of door buiten de kerk een Pinkster-

vuur te laten branden. 

Duif:  De Heilige Geest wordt in de Bijbel voorgesteld als een 

duif. Zo daalde Gods Geest bij de doop van Jezus in de 

Jordaan in de vorm van een duif op hem neer. Hij kreeg 

de Geest om zijn weg te kunnen gaan. De duif is ook 

teken van vrede, van hoop en toekomst.   

Pinksteren is daarmee het feest van samen met Jezus op 
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weg gaan, naar een wereld van vrede! In sommige ker-

ken worden duiven vrijgelaten na de dienst.

Wind:  De Geest wordt ook vaak voorgesteld als de wind: ze 

waait waar ze kan. Ze is overal, wordt niet tegengehou-

den door muren of deuren. En tegelijkertijd is ze on-

zichtbaar, net als de wind. Je ziet aan de bomen dat de 

wind blaast, zo zie je aan de vruchten van de Geest, dat 

ze bestaat. Als teken van de wind worden er vaak met 

Pinksteren ballonnen met een vredesgroet opgelaten. 

Rood:  Rood is de kleur van Pinksteren, van vuur, van warmte, 

van gloed, van liefde. Zo is het de kleur van gemeen-

schap vormen, samen kerk zijn.

Feest! Pinksteren is bij uitstek geschikt om met de gemeente 

feest te vieren. Het is de ‘verjaardag’ van de kerk, dus taart na de 

dienst mag niet ontbreken! Om de ramen en deuren letterlijk 

open te gooien en ook anderen te laten delen in het feest hebben 

veel kerken een openlucht dienst, op het plein, in het park of 

elders. Een teken dat ze ook buiten de kerk het evangelie ver-

kondigen en dat iedereen welkom is! 

Lopend vuurtje Het zou geweldig zijn als zoveel mo-

gelijk mensen in het feest zouden kunnen delen, ver weg en 

dichtbij. Zo zou je de actie ‘Lopend vuurtje’ kunnen starten. Een 

sponsorloop waarbij je van de opbrengst een project onder-

steunt dat ervoor zorgt dat iedereen in de wereld de Bijbel in 

zijn of haar eigen taal kan lezen. Of je zou alle gemeenteleden 

bij de uitgang een kaart mee kunnen geven met daarop een Pink-

stergroet. Die kaart kunnen ze bij hun buren of vrienden in de 

bus doen. Zo gaat het vuur verder!

Erica Hoebe-de Waard

ouderlingenblad.indd   91 15-12-2009   11:45:43



ouderlingenblad.indd   92 15-12-2009   11:45:43



93Openluchtdienst 

Openluchtdienst

Wààrom zou je een openluchtdienst houden? Wat een gedoe… 

in de kerk staat immers alles al klaar, de stoelen, de preekstoel, 

de muziek, de microfoon, de koffie, je hoeft geen rekening te 

houden met het weer… wat een gedoe, waarom eigenlijk?

Allereerst niks moet maar als je het doet is het een kans om 

anders kerk te zijn: open, luchtig en toch een dienst. 

Open ‘Open’ omdat er buiten echt geen drempels zijn. Het 

zou heel mooi zijn als de dienst zo ‘open’ is dat zij gezamen-

lijk georganiseerd is door alle plaatselijke kerken. Zo ‘open’ dat 

dit hoorbaar en zichtbaar is in medewerking van verschillende 

plaatselijke muziekgroepen of koren en andere medewerken-

den. Op deze wijze kan ieder niet gehinderd door zijn of haar 

achtergrond of door een feitelijk kerkgebouw voelen dit is 

door, voor en van ons allen. Zo voel ik geen belemmering, zo 

zou het altijd moeten zijn.

Luchtig ‘Luchtig’ omdat je buiten de wind voelt en de zon 

ziet. Door die elementen klinkt en voelt alles anders. Komen de 

woorden anders bij je binnen. Zittend op het ‘gras’ klinkt een 

lied over de ‘grazige weide’ anders dan op een harde kerkbank. 

En toch een dienst ‘En toch een dienst’ omdat ook 

hier in de openlucht de Bijbel open gaat, er gebeden wordt, de 

stilte wordt gevoeld voor het aangezicht van de Eeuwige, er 

uitleg is en er gezongen wordt. Maar precies zoals bij een ge-

wone dienst: het luistert nauw. Het mag geen vertoning wor-

den, een trucje om de mensen ‘buiten’ te halen. Al is het na-

Mei
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tuurlijk wel fijn als veel meer mensen op deze wijze in de vie-

ring kunnen delen.

Tekst en locatie Het is belangrijk dat het thema, de 

Bijbeltekst en de buitenlocatie op elkaar aansluiten. Welke tekst 

past precies bij de plek waar we vieren of andersom. Juist dan 

versterken zij elkaar. Anders is het al snel buiten om het buiten 

zijn en vind ik het een gemiste kans. Het is een uitdaging om te 

zoeken op welke wijze de natuurlijke elementen de uitleg van 

de tekst tot klinken kunnen brengen. De natuur ofwel de schep-

ping is je inspiratiebron. Bos, weiland, tuinen, polder of welk 

natuurlijk landschap er ook gekozen wordt zijn tegelijkertijd 

podium en decor. 

Dat wil ook zeggen dat men ieder jaar eigenlijk opnieuw zou 

moeten zoeken naar een geschikte locatie. Vaak werkt het om-

gekeerd: als er één keer een plek gevonden is en goed bevallen 

dan strijkt men ieder jaar weer op dezelfde plek neer… zo 

blijkt maar weer kerkvolk is gewend aan dogma’s of aan het 

oude vertrouwde. 

Praktisch Bij het kiezen van de locatie zijn ook een aan-

tal praktische voorwaarden van belang: is de plek voor ieder-

een toegankelijk, kunnen er voldoende stoelen of banken staan, 

is er parkeergelegenheid, is er een vergunning van de gemeen-

te, kan er een toiletvoorziening gerealiseerd worden.

Planning Om voldoende inspiratie op te kunnen doen en 

te kunnen delen. Is het belangrijk dat de plannen ruim van te 

voren bekend zijn. Dat er een enthousiaste PR aan het gebeu-

ren vooraf gaat en dat er voldoende mensen zijn die hand- en 

spandiensten willen verrichten. 
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Spontane actie Bovenstaande vraagt wel het een en 

ander aan organisatie. Moet het dan altijd zo groots? Nee hoor, 

het kan ook spontaan. Bijvoorbeeld op een mooie ’s zomerse 

avond……. ‘zullen we vanavond daar en daar…?!’ Een paar 

instrumenten en enkele goede zangbundels, iemand die ook 

een klein beetje leiding kan geven en tenslotte nog een paar 

thermoskannen koffie mee zijn dan al voldoende.

Het gaat ten diepste om dat wat je deelt!

Mathilde de Graaff
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Op bezoek namens 

de kerk

Vanavond is het weer kerkenraadsvergadering, ziet ouderling 

Margreet in haar agenda. Aan het eind van het seizoen staat 

meestal een uitgebreide bespreking van het pastoraat in de 

wijken op het programma. De wijkouderlingen hebben allemaal 

van te voren een klein verslagje geschreven over het bezoek-

werk en over andere activiteiten in hun wijk.

Margreet heeft de stukken al gelezen. Het valt haar op dat de 

meeste ouderlingen aangeven te weinig aan bezoekwerk toe te 

komen. Ze hebben veel adressen en nieuwe bezoekwerkers zijn 

steeds moeilijker te vinden. Vroeger had je een heel wijkteam, 

maar tegenwoordig staan veel ouderlingen er alleen voor.

Margreet vindt het fijn om het probleem bij anderen te herken-

nen. Ze is dus niet de enige. In het afgelopen jaar heeft ze wel 

verschillende mensen bezocht die te maken hadden met ern-

stige ziekte of met verdriet om het overlijden van een naaste. 

Maar de andere, gewone bezoekjes zijn er helemaal bij inge-

schoten. Het is allemaal te veel. Als ouderling heb je ook nog 

andere taken, en veel vergaderingen. Margreet vindt het verve-

lend dat ze zo weinig aan het bezoekwerk toekomt. Ze heeft 

het gevoel dat ze tekortschiet.

In de kerkenraadsvergadering wordt uitvoerig stil gestaan bij 

het probleem. De predikante, Joke, stelt voor om na te denken 

over een nieuwe opzet van het bezoekwerk. Misschien is het 

mogelijk om in de gemeente een pastoraal team te vormen. 

Medewerkers van dit team kunnen zich dan gericht bezighou-

Juni
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den met bezoeken van gemeenteleden, zonder dat ze verdere 

kerkenraadstaken hebben. Het team kan bij dit bezoekwerk 

begeleid en toegerust worden.

Verder zijn er ook nog andere manieren om het bezoekwerk 

een nieuwe vorm te geven. Joke en ouderling Klaas bieden aan 

om samen een aantal mogelijkheden uit te zoeken en op een 

rijtje te zetten. 

Een pastoraal team Een keer per jaar op bezoek bij 

alle gemeenteleden is niet meer vanzelfsprekend. Het wordt 

steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden die een taak 

als ouderling of bezoekwerker op zich willen nemen. Veel wij-

ken kampen met vacatures. Hoe ga je daar als gemeente mee 

om?

Een mogelijkheid om de taak van ouderlingen te verlichten en 

om toch ook het bezoekwerk door te laten gaan, is het instellen 

van een pastoraal team. Voor dit team kunnen mensen worden 

gezocht die het leuk vinden om een paar bezoekjes per maand 

te doen zonder dat ze nog andere taken hebben in het kerken-

werk. 

In een artikel in het Ouderlingenblad (september 2006) be-

schrijft Richard Vissinga, predikant te Enschede, hoe het pasto-

rale team in deze gemeente functioneert. Een keer per maand 

komt het team bij elkaar. Tijdens deze avond wordt een aantal 

bezoekadressen verdeeld. Hierbij wordt systematisch de lijst 

van gemeenteleden langsgelopen zodat iedereen op een gege-

ven moment een bezoek ontvangt. De medewerkers van het 

team kunnen net zoveel adressen meenemen als hen in die 

maand uitkomt. De keer daarna worden ervaringen uitgewis-

seld, is er een moment van bezinning en toerusting, en worden 

weer nieuwe adressen verdeeld. Een ouderling is voorzitter van 

het pastorale team en zorgt voor de verbinding met de kerken-

raad.

Deze opzet blijkt goed te werken. Een voordeel van deze me-

thode is dat ieder gemeentelid met enige regelmaat een bezoek 

krijgt. Ook al is het dan misschien maar een keer per twee of 
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drie jaar, je houdt wel contact. Tijdens de bezoeken kun je ook 

signaleren als er behoefte is aan meer contact: bijvoorbeeld een 

gesprek met de predikant, of extra bezoek bij ziekte of ver-

driet.

Een ander voordeel is dat de medewerkers van het team een 

gerichte taak hebben die te overzien is. Bovendien hebben zij 

zelf de vrijheid om aan te geven hoeveel ze per keer willen 

doen. Als iemand een paar drukke maanden heeft, kan hij of zij 

een tijdje overslaan en later weer instappen.

Speciale bezoekprojecten Een andere manier 

om het bezoekwerk een creatieve vorm te geven is het organi-

seren van speciale bezoekprojecten. Als kerkenraad of pasto-

rale werkgroep kun je bijvoorbeeld afspreken om een project 

van een aantal maanden op te zetten waarbij alle ouders met 

kinderen onder de twaalf jaar worden bezocht. Voor dit project 

kunnen speciale bezoekmedewerkers worden gezocht. Ook 

kunnen er open en gerichte vragen meegegeven worden voor 

het gesprek. De vragen en aandachtspunten van de ouders 

kunnen weer meegenomen worden in het gemeentewerk. Mis-

schien kan er ook een speciale dienst georganiseerd worden als 

afsluiting van dit project.

Ook zou je kunnen denken aan een project waarbij jongeren op 

bezoek gaan bij ouderen. Van te voren kunnen al een paar men-

sen uit beide leeftijdsgroepen betrokken worden bij de opzet 

van zo’n bezoekproject.

Voor speciale bezoekprojecten zijn meestal makkelijker men-

sen te vinden dan voor langdurige kerkenwerktaken. Bovendien 

betrek je op deze manier meer mensen bij elkaar. Mensen met 

elkaar in contact brengen, kan ook door per wijk wat vaker 

groepsactiviteiten te organiseren: bijvoorbeeld een eetgroep, of 

een gesprekskring. Doordat mensen elkaar regelmatig ontmoe-

ten gaan zij vanzelf naar elkaar omzien, en hangt het allemaal 

minder van de ouderling of bezoekwerker af. 
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Ideeën voor bezoekproject in de wijk
•    Een speciaal bezoekproject in de wijk (‘Bij elkaar op bezoek’) 

waarbij je mensen vraagt of ze een adres willen bezoeken of 

zelf een bezoek willen ontvangen. De indeling van de be-

zoekjes kan door loting, of per straat: mensen uit een straat 

maken (nader) kennis met anderen uit een wat verder gele-

gen straat.

•    Gemeenteleden gaan samen op bezoek bij een niet-kerkelijke 

groep/activiteit in de wijk, bijvoorbeeld een koffieochtend in 

het buurthuis 

Gerry Kramer-Hasselaar

Tip voor verder lezen: Richard Vissinga, ‘Pasto-

raal Team’, artikel in Ouderlingenblad nr. 963 september 2006
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Bemensing van  

de vacatures

Gerrit zit voor in de kerk. Hij is vandaag voor het laatst in func-

tie als ouderling. Hij treedt af. Acht jaar is hij ouderling ge-

weest, waarvan vier jaar ook nog moderamenlid. Het waren 

jaren waar hij over het algemeen met een goed gevoel op terug-

kijkt. Er is een hoop gebeurd in de gemeente en dat merk je. Er 

is een andere geest gaan waaien en hij is blij dat juist vandaag 

als hij afscheid neemt, iets daarvan zichtbaar wordt in de drie 

nieuwe ambtsdragers die worden bevestigd. Geweldig, dat er 

anderen zijn die het werk overnemen! En het mooie is, het zijn 

drie nieuwe gezichten. Het zijn mensen die nog niets of weinig 

voor de gemeente deden, die met een frisse blik het kerken-

werk instappen, gemotiveerd om er de komende vier jaar wat 

moois van te maken. Gerrit is tevreden, meer dan tevreden. Nu 

kan hij met een gerust hart het stokje overdragen. Hoe anders 

dan vier jaar geleden. Toen wilde hij eigenlijk al stoppen met 

het kerkenwerk. Niet dat hij het niet leuk vond, maar vier jaar 

was eigenlijk wel genoeg. Hij wilde graag meer tijd hebben om 

te sporten en weer eens een gespreksgroep gaan volgen. Maar 

er was niemand te vinden die het werk voort wilde zetten. Hij-

zelf en de predikant hadden iedereen die ze konden bedenken 

gevraagd, soms tot twee keer toe. Er waren tal van oproepen 

gedaan, in de kerkdienst, in het kerkblad, bij het koffiedrin-

ken… Uiteindelijk had hij gezegd dat hij nog vier jaar bleef. Tot 

opluchting van de rest van de ambtsdragers. Dat scheelde weer 

een vacature!

Juni
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Nu vier jaar later was het heel anders gegaan. Er waren nieuwe 

mensen gevonden. Gerrit zat glimlachend voor in de kerk. Hij 

kon vandaag met een gerust hart afscheid nemen.

Veel gemeentes kampen met een tekort aan vrijwilligers, in en 

buiten de kerkenraad. Dat is een grote zorg. Hoe kun je nieuwe 

mensen vinden? Het begint bij een goed vrijwilligersbeleid. Dat 

bevat de volgende elementen: goede begeleiding, een inspire-

rend klimaat en taakgericht werken. (In onderstaande uitwer-

king kunt u waar ‘ambtsdrager’ staat ook ‘vrijwilliger’ lezen.)

Taakgericht werken Het is belangrijk om nieuwe 

ambtsdragers taakgericht te vragen. Dat betekent dat je, voor je 

iemand vraagt, eerst bedenkt wat er nodig is. 

Je bekijkt wie nu ambtsdrager zijn: wat zijn hun kwaliteiten, 

hoe is de leeftijdsopbouw, hun theologische visie? 

Vervolgens bekijk je de inhoud van het werk: wat zijn de taken, 

heb je een denker nodig of een doener, hoeveel wordt er verga-

derd? 

Zo ontstaat een duidelijke taakomschrijving, kun je doelgericht 

zoeken en vervolgens ook iemand doelgericht vragen. Dus niet: 

‘we hebben een vacature, wil jij in de kerkenraad?’ maar, ‘We 

hebben gemerkt dat we een ouderling missen die beleidsmatig 

bezig wil zijn met het ouderenwerk. Jij beschikt over de juiste 

ervaring en eigenschappen en hebt affiniteit met de doelgroep. 

Zou ik eens lang kunnen komen om hierover met je van ge-

dachten te wisselen?’ Zo weten nieuwe ambtsdragers waaróm 

en waarvóór ze gevraagd worden. 

Een tweede punt is dat veel ambtsdragers de zin en het nut van 

het vergaderen niet inzien. Vaak is het aantal vergaderingen 

reden om ‘nee’ te zeggen tegen vrijwilligerswerk. Vergader 

daarom doelgericht, vaak kun je dan het aantal vergaderingen 

halveren. Wanneer je je beperkt tot zaken die écht belangrijk 

zijn, zal het vaker gaan over visie en beleid, zal het vaker inspi-

rerend en doelgericht zijn!
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Goede begeleiding Vrijwilliger zijn is niet makke-

lijk. Of je nu al jaren bezig bent, of net begonnen, je hebt toe-

rusting nodig. Niet alleen om te leren hoe je het werk zo goed 

mogelijk kunt doen, maar ook om samen te kijken hoe het gaat. 

Naast de diverse trainingen die je kunt volgen (zie het aanbod 

van de Protestantse Kerk in de regio) is in het eerste jaar van 

het ambtsdragerschap een buddy fijn. Iemand die je voor en 

tijdens de vergadering bijpraat, bij wie je terecht kunt met je 

vragen en opmerkingen die je niet in de vergadering wilt of 

durft te stellen (wat is AK, CvK, ZWO?). Kortom: iemand die de 

kneepjes van het vak kent. Na het eerste jaar volgt een voort-

gangsgesprek met een van de moderamenleden. Zij vraagt je 

hoe het gaat, of je op je plek zit, of er zaken zijn opgevallen die 

anders of beter kunnen, of je niet teveel hooi op je vork hebt 

genomen. Kortom, een open, informeel gesprek over het 

ambtsdragerschap. Ook worden er dan (weer!) heldere afspra-

ken gemaakt. Wat is je taak, hoeveel uur besteed je eraan, wat 

heb je nodig? 

Een inspirerend klimaat Ambtsdragers zijn vaak 

zo druk met vergaderen en regelen, met pastorale en diaconale 

zorg voor anderen, dat ze geen tijd vrij maken om zelf geeste-

lijk gevoed te worden. Maar als je alleen maar uitdeelt en niets 

ontvangt, droog je op. Het is daarom zeer belangrijk dat ook zij 

deelnemen aan gespreksgroepen, de tijd nemen om te bidden, 

te zingen, Bijbel te lezen. 

Daarnaast is het belangrijk dat er in de vergaderingen tijd is 

voor bezinning. En bezinning is meer dan het lezen van een 

gedicht. Het is een moment dat bij uitstek geschikt is voor het 

creëren van een klimaat van onderling vertrouwen. Je leert 

elkaar kennen, je deelt (geloofs)ervaringen, en je wordt erbij 

bepaald dat je niet zomaar een vrijwilliger bent, maar vrijwil-

liger in de gemeente van Christus. 

Tot slot: Bedank vrijwilligers ook voor hun inzet, bijvoorbeeld 

door een jaarlijkse vrijwilligersavond te houden.
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Als je zo als gemeente werkt met je vrijwilligers, zul je zien dat 

ze hun werk met meer plezier gaan doen. Ook anderen gaan 

dat merken, waardoor er weerstanden om vrijwilliger te wor-

den kunnen verdwijnen.

Erica Hoebe-de Waard

Tip: Bedenk dat je bij het zoeken van mensen vaak in de-

zelfde vijver vist. Kijk ook eens buiten deze kring. Ga eens na 

wie er deelneemt aan koffie-ochtenden, aan gespreksgroepen, 

aan de cantorij. Zit daar niet een geschikte kandidaat bij? 
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Voortgangs- 

gesprekken 

Een ouderling klampt na afloop van een dienst de voorganger 

aan: Het wordt hem allemaal wat teveel. Hij heeft er nu zes jaar 

‘op zitten’, zegt hij en hij weet niet of hij de volledige termijn 

van acht jaar wel vol wil maken. ’Ik denk erover om te stop-

pen.’ De voorganger hoort zijn verhaal en wil een gesprek met 

hem over zijn functioneren. Zo kondigt zij het ook aan: ‘Ik bel 

je om een afspraak te maken over je functioneren.’ De volgen-

de morgen gaat de telefoon: het is de ouderling. Hij heeft geen 

trek in een functioneringsgesprek. ’Die heb ik op mijn werk ook 

al. De kerk is toch geen bedrijf?’ De voorganger ziet haar fout 

in het taalgebruik, zij verontschuldigt zich en stelt voor om een 

gesprek te hebben waarin samen wordt gekeken naar de moti-

vatie voor het ouderling-zijn. ‘Het is je te veel’, zegt ze, ‘zullen 

we samen kijken wat nu het beste voor je is, zonder dat ik je 

onder druk zet?’ Dat is goed.

Klimaat Vanaf het begin is er al iets mis gegaan. De voor-

ganger is overvallen door het bericht van de ouderling. Ze had 

het eerder niet opgemerkt. Zo kan het gaan: er is de druppel 

die de emmer doet overlopen; er is het zwijgen over de ervarin-

gen als ouderling; de moeite die het kost om eerlijk te zeggen 

wat niet goed gaat. 

Waar echter een klimaat is van regelmatig aandacht schenken 

aan het welbevinden van ambtsdragers (en in het verlengde 

daarvan van alle mensen die een taak vervullen binnen de ge-

Juni
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loofsgemeenschap), had de voorganger het kunnen zien aanko-

men of beter, het gesprek had niet onder de druk gestaan van 

een mogelijk voortijdig afbreken van de taak. 

Kan een gemeente een klimaat bevorderen of een structuur 

scheppen waarin met een zekere frequentie gekeken wordt 

naar hoe het met iemand gaat, zonder dat het direct een functi-

oneringsgesprek wordt genoemd? 

Aandacht en motivatie In de kerk wordt de laat-

ste jaren regelmatig over voortgangsgesprekken gesproken. 

Het lijkt erop, dat waar een kerkenraad of voorganger hieraan 

tijd besteedt de motivatie van alle taakdragers toeneemt. Er ligt 

een verband. Waar aandacht ontbreekt en niet bekend is hoe 

een taak wordt beleefd, daar wreekt zich dat in onverhoeds 

afhaken, bijvoorbeeld in het staken van de kerkgang of het 

bijwonen van het Heilig Avondmaal na het beëindigen van de 

taak. Relatief veel oud-kerkenraadsleden komen niet meer in de 

kerk. Er heeft geen gesprek plaatsgevonden, noch aan het eind, 

noch tijdens hun termijn. 

Omgekeerd, er is verband met een stijgende motivatie wanneer 

aandacht, erkenning en vooral waardering regelmatig getoond 

worden. Een voortgangsgesprek is hierin een belangrijk ‘onder-

deel’ van een positief klimaat en werkt vervolgens ook positief 

op dat klimaat in.

Het één versterkt het ander Motivatie laat zich 

beïnvloeden, dat maken alle onderzoeken op dit terrein duide-

lijk. Begrippen als ‘motivatie’, ‘motiveren’ en ‘motief’ zijn afge-

leid van ‘motus’ (Latijn: beweging, het bewegen) en ‘movere’ 

(Latijn: bewegen). In deze herkomst ligt het inzicht besloten 

dat motieven beweeglijk zijn. In het psychologisch woordge-

bruik gaat het om de vraag: Wat zet mensen aan tot handelen 

en wat houdt het gaande? 

In de praktijk van het motiveren gaat het om het beïnvloeden 

van iemands beweegredenen. Mensen kunnen economisch 
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gemotiveerd zijn (door een beloning of prettige omstandighe-

den), sociaal gemotiveerd (door er bij te horen, door erken-

ning). Er kan ook sprake zijn van groeimotivatie (doordat je je 

gaven kunt ontplooien, doordat je zelfwaardering erdoor stijgt) 

en cultuurmotivatie (door je betrokken te voelen bij een geza-

menlijk doel). In het laatste geval gaat het om ‘het kunnen doen 

van buitengewone dingen met hele gewone mensen’. 

Mensen kunnen zich in hun motivatie ook geraakt weten door 

iemand die hun levenskwaliteit schenkt, of doordat ze zien dat 

het sociale verband waarin ze een taak vervullen, betekenisvol 

is. Soms is er in mensen een innerlijk vuur, dat meer met het 

hart te maken heeft dan met het verstand. Mensen kunnen zich 

laten leiden door het ‘verlangen van de ziel.’

Daarnaast telt de vraag of een taak wel realiseerbaar is. Wat 

vraagt het van mij? Heb ik voldoende in huis? Wie kan mij bij-

staan? Motivatie heeft dus een waardedimensie en een ver-

wachtingsdimensie. 

Het belang van voortgangsgesprekken 
In een voortgangsgesprek komen beide dimensies in beeld. Wat 

heeft je ertoe gebracht deze taak op je te nemen? Waarin is het 

belangrijk voor je? En wat verwachtte je ervan en klopt de ver-

wachting enigszins met hoe je het momenteel ervaart? 

In het gesprek kan een nieuwe afstemming gevonden worden, 

een bijstelling van de verwachting of een ontdekking van de 

waarden. In beide dimensies is beweging mogelijk: de ‘motiva-

tiemeter’ kan omhoog gaan of dalen. 

Waar de motivatie gedaald is, is het wezenlijk dat er goed 

wordt geluisterd. In het luisteren komt het tot erkenning. Elk 

defensief spreken werkt hier averechts. ‘Ik merk dat je…’ ‘Ik 

hoor bij je…. Klopt dat?’ zijn luisterende reacties die verdie-

ping in het gesprek brengen en de concentratie op beweegrede-

nen en de vele invloeden daarop, versterken. Uit groepsdyna-

mische onderzoeken blijkt, dat het tegemoetkomen aan sociale 

en emotionele behoeften een bijdrage vormt tot de motivatie. 

In het zoeken naar een mogelijk vervolg kan het zijn dat ont-
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dekt wordt dat de spirituele kant van de taak meer aandacht 

behoeft, of dat toerusting wordt gevraagd om deskundigheid te 

vergroten. 

Een voortgangsgesprek komt in deze zin altijd terug op de 

agenda. Geheimhouding is daarbij voorwaarde. Voortgangsge-

sprekken kunnen ook leiden tot nieuwe initiatieven: anders 

vergaderen; meer tijd inruimen voor het gesprek ‘van hart tot 

hart’; samen een toerustingscursus volgen; besluiten de verant-

woordelijkheden meer te delen; inzien dat het ontbroken heeft 

aan het uitspreken van waardering en erkenning.

Dat laatste is ook voor taakdragers in de kerk belangrijk, zeker 

als er goed werk geleverd is. Maar goed beschouwd is elke taak 

in de kerk goed werk. 

Henk de Roest 
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Recreatie

Vakantie is belangrijk. Je bent even vrij van alle verplichtingen, 

je drukke agenda, je werk of andere dingen. Even tijd voor 

jezelf, dingen doen waar je anders niet aan toe komt, uitrusten. 

Het kan soms lastig zijn om je over te geven aan rust en ont-

spanning. Als het lukt ben je aan het ‘recreëren’ en dat bete-

kent letterlijk: herscheppen. Wie tot rust komt, komt vaak tot 

een herwaardering van de dingen waar je je normaal gesproken 

druk over maakt. Is dat nou echt zo belangrijk? Wil ik daar wel 

druk mee zijn of me druk over maken? Soms lukt het om de 

balans van je eigen leven een beetje op te maken. Dit kan bete-

kenen dat je na de vakantie je prioriteiten eens gaat verleggen. 

Als je je echt vrij kunt maken heb je aandacht en tijd voor an-

dere dingen, voor de natuur, voor de cultuur, voor de mensen 

om je heen, voor je omgeving en voor jezelf.

Toerisme Sommige kerkelijke gemeenten bevinden zich 

op toeristische plekken waar veel recreatie is. Dat is zichtbaar 

aan recreatiecentra, campings, restaurants en velerlei andere 

gastenverblijven. Het is belangrijk dat de kerk zich ook profi-

leert te midden van tal van toeristische activiteiten. Veel gasten 

zijn op zoek naar nieuwe uitdagingen. Wat is het aanbod van 

de kerk? Natuurlijk hoort daar een goede PR bij, zoals een weg-

wijsfolder of een affiche naar de verschillende kerken en hun 

kerkdiensten. Maar kan er ook meer?

Activiteit Op onze camping vonden wij tussen de vele 

folders een kleurrijke folder met een leuke en inspirerende 

activiteit. Op woensdagavond was er in de prachtige oude 

dorpskerk aan het begin van de avond een stilte-viering met 

Juli
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mooie meditatieve teksten en prachtige fluitmuziek. De vie-

ring werd verzorgd door leken ofwel gemeenteleden. 

Daarna kon er een pelgrimswandeling gemaakt worden onder 

leiding van een gids naar de zogenaamde ‘heilige plekken’ 

van het dorp. De gids bleek een verhalenverteller. Hij nam 

ons mee naar allerlei gedenkwaardige plekken in en buiten 

het dorp en vertelde bij die plekken de oude al dan niet reli-

gieus getinte volksverhalen. De wandelroute voerde onder 

andere langs nog een andere oude kerk met een prachtige 

kruidentuin, een joodse begraafplaats, een monument, de 

oude winkelstraat en de bijbehorende gevels, de dorpstoren, 

een kapelletje, een galerie en uiteindelijk eindigde de wande-

ling in het klooster. 

Na bezichtiging van het klooster werd hier een kopje koffie 

gedronken. Vervolgens vertelde één van de monniken over 

de plaatselijke bierbrouwerij en de betrokkenheid van het 

klooster hierbij. Na dit verhaal kon er natuurlijk bier ge-

proefd en gekocht worden. Al met al een avondvullend pro-

gramma waarbij men zich geen moment hoefde te vervelen. 

Het bleek om een wekelijkse activiteit te gaan, waarbij het 

mogelijk was om ook aan onderdelen mee te doen. Er werd 

een bijdrage gevraagd voor een goed doel.

Met andere ogen leren kijken Een dergelijke 

activiteit is uitnodigend voor iedereen. Het leuke is dat de kerk 

in deze activiteit samenwerkt met dorpsgenoten zonder haar 

eigenheid weg te stoppen.

Het is een uitdaging om in je eigen dorp, stad en omgeving met 

ander ogen te leren kijken en te zoeken naar verbindingen. De 

nieuwe mogelijkheden die dan worden ontdekt zijn vaak ver-

rassend voor alle betrokkenen. 

Recreatie thuis Zomer in eigen land, een stille tijd 

voor wie thuisblijft. Er zijn weinig activiteiten en ook de 

kerken houden het bij de zondagse vieringen. Er zijn veel 

ouderlingenblad.indd   110 15-12-2009   11:45:44



111Recreatie 

mensen die ’s zomers thuisblijven. Ze hebben de middelen 

niet om op vakantie te gaan. Hun gezondheid laat het niet 

toe. Hun sociale omstandigheden verhinderen een vakantie. 

Zij lopen ’s zomers soms met hun ziel onder de arm. Er zijn 

gemeenten die daar oog voor hebben en daar op inspringen. 

In de stad Den Haag hebben de kerken een heel programma 

ontwikkeld van laagdrempelige activiteiten, zoals wandelin-

gen, lezingen en cursussen. Het is voor een breed publiek en 

gratis. Het draagt de naam ‘Zomerstek’ en is een soort ‘ker-

kelijke vakantiebesteding’ voor een breed publiek van thuis-

blijvers, met voor elk wat wils. Er wordt aan vrijwilligers, 

beroepskrachten en anderen gevraagd om belangeloos en 

vrijwillig een activiteit te organiseren en te begeleiden op 

basis van eigen deskundigheid, hobby of bijzondere belang-

stelling. Daaruit komt een gevarieerd aanbod voort: line 

dance, bloemschikken, schilderen, culturele kookworkshops, 

meditatie, koorzang, poëzie schrijven, themawandelingen, 

enzovoort. Via een programmafolder, een programmaover-

zicht in het kerkblad en in de plaatselijke kranten, en via 

informatie op de website kunnen deelnemers hun keuze 

maken en zich opgeven. Het idee is eenvoudig, de uitvoering 

overzichtelijk en de respons groot.

Doelen stellen Het is belangrijk om bij dit soort acti-

viteiten te bedenken: a) òf je iets wilt doen; b) wààrom en c) 

wààrtoe. Een activiteit heeft alleen maar kans van slagen met 

mensen die er zin in hebben en er zin in zien. 

De verschillende doelen hoeven niet altijd even meetbaar te 

zijn, maar wel tastbaar zoals: saamhorigheid en betrokken-

heid op elkaar bevorderen, (nieuwe) vriendschappen aan-

gaan, sociale netwerken van ouderen opbouwen, kennis ver-

breden, sociaal isolement doorbreken en daarmee depres-

sieve gevoelens voorkomen, momenten van bezinning en 

zingeving aanbieden en mensen ‘meerwaarde’ geven. Bij veel 

activiteiten kan eventueel samengewerkt worden met het 

welzijnswerk. De kerk kan haar locatie belangeloos aanbie-
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den. Iedere sociale omgeving vraagt iets anders en biedt iets 

anders. Ook hier geldt: met andere ogen leren kijken.

Mathilde de Graaff

Tips: Het Interkerkelijk Werkverband voor de Recreatie 

organiseert samen met lokale geloofsgemeenschappen plaatsen 

van toeristenpastoraat. Zie: www.iwr.nl

Zie voor ‘Zomerstek’: www.steknet.nl
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Reizen met  

de gemeente

Het gesprek speelt zich af in de consistorie van een kleine pro-

testantse kerk in België. Het gaat over de vraag, wat het nu 

betekent om een partnergemeente te hebben. Er blijken er zelfs 

twee te zijn. Sinds de naoorlogse periode is er een partnerge-

meente in Duitsland en later is er nog een contact met een pro-

testantse gemeente in Nederland ontstaan. ‘Ja, je moet het niet 

overdrijven, maar het is wel goed dat we zoiets hebben. Want 

het doorbreekt van tijd tot tijd toch ons eigen patroon. En dat 

is goed. Vanuit Nederland komen ze een zondag hier, of onze 

gemeente gaat in de bus en brengt een zondag in de Neder-

landse gemeente door… Nee, dan is er bij ons dus geen kerk-

dienst. We wonen elkaars diensten bij, bekijken de stad, wisse-

len uit, leggen elkaar vragen voor; kortom: we doen ons best 

voor elkaar. Daar zit iets goeds in. Je bent met elkaar uit je 

vertrouwde omgeving weg. Dat is verfrissend. Door de vragen 

die mensen je stellen, ga je nadenken over je eigen gemeente 

en zet het de vensters open. Ik bedoel, doorheen het jaar ben je 

met elkaar in je eigen gemeente bezig en zulke contacten door-

breken dat positief.’

De vensters open Contact- of partnergemeenten 

kennen we al wel langer. Zeker was dat zo in de tijd van de 

DDR. Veel kerken hadden er moeite mee om na de ‘Wende’ dat 

contact zinvol voort te zetten. Toch zijn daarvoor nog steeds 

mogelijkheden. Ook groepen uit zulke gemeentes kunnen el-

Juli

ouderlingenblad.indd   113 15-12-2009   11:45:45



114 Juli

kaar opzoeken. Jongeren kunnen een uitwisselingsprogramma 

hebben met ontmoetingen, groepsgesprekken over jong zijn 

‘hier en daar’, (diaconale) activiteiten. Maar er kan ook gedacht 

worden aan een (thematisch) kampeerweekend voor jonge ge-

zinnen uit beide gemeenten met gesprekken, gezamenlijke 

maaltijden en doe-dingen.

In het kader van activiteiten Reizen en con-

tacten leggen kunnen ook voortkomen uit plannen en behoef-

ten die er binnen de gemeente leven. Vanouds kennen de pro-

testantse kerken zogenaamde ‘hoorcommissies’, die hun oor te 

luisteren leggen bij het zoeken van een nieuwe predikante. 

Merkwaardig genoeg doen we dat zelden als het gaat om an-

dere zaken. En waarom eigenlijk niet? Er valt toch veel van 

elkaar te leren? Zowel in het opdoen van ideeën als ook om te 

leren van ervaringen. Natuurlijk kan het er nooit om gaan een 

plan uit gemeente Y domweg over te zetten in gemeente X. 

Altijd zal bedacht worden hoe een plan met het oog op de ei-

gen gemeente zal moeten worden bijgesteld om ingepast te 

kunnen worden. Een paar voorbeelden:

•    In de gemeente waar u lid van bent wordt gesproken over 

liturgievernieuwing. Er zijn vanuit de gemeente wensen en 

gedachten geuit. De ervaring leert dat veranderingen in de 

liturgie vaak nauw steken. Verstandig dus om een kleine 

commissie als ‘verspieders’ in te stellen. Zij gaan op zoek 

naar gemeenten, waar dit punt eerder aan de orde was met 

een serie vragen: waar kwam jullie plan uit voort? Wat houdt 

het in? Hoe hebben jullie het ingevoerd? Wat komt daarvoor 

kijken? Wat zijn jullie ervaringen? Hoe kijk je nu terug op het 

proces? Wat zouden jullie anders doen, wat niet? En derge-

lijke.

•    Ook bij eenmalige activiteiten kan het verstandig zijn je oor 

te luisteren te leggen bij andere gemeenten en te leren van 

elkaars ideeën en gedachten. Over de organisatie van een 

rommelmarkt bijvoorbeeld met bijzondere activiteiten voor 

verschillende leeftijdsgroepen. Of u hebt wel eens van een 

ouderlingenblad.indd   114 15-12-2009   11:45:45



115Reizen met de gemeente

gemeentemusical gehoord, maar wil eerst wel eens weten 

wat daar bij komt kijken en wat je allemaal ‘in huis’ moet 

hebben aan mensen, kwaliteiten, enzovoort. 

Geloofsverdieping Reizen kunnen ook gemaakt 

worden vanuit het oogpunt van geloofsverdieping. In dat 

kader kan aan verschillende invalshoeken gedacht worden. 

Soms wordt in het kader van het vormings- en toerustings-

werk meer als excursie een bezoek gebracht aan een geloofs-

gemeenschap en/of een diaconaal-missionair project.

Maar vanuit het oogpunt van meer persoonlijke bezinning, 

tijd voor meditatie en aandacht voor spirituele verstilling en 

liturgie, zijn er ook nogal eens groepen gemeenteleden, die 

een bezoek brengen aan een klooster. Chevetogne in België 

mag zich bijvoorbeeld in de belangstelling van heel wat pro-

testanten verheugen.

Jongeren en jonge volwassenen, die naast deze aspecten ook 

uit zijn op ontmoeting met anderen en op vormen van geza-

menlijke Bijbelstudie, vinden dikwijls hun weg naar het Fran-

se Taizé. 

Maar ook grotere reizen worden wel gemaakt, waarbij ook 

kennismaking met cultuur en geschiedenis meetellen. Ge-

meenteleden, die samen met hun predikant Israël doorkrui-

sen, één van de reizen van Paulus volgen, of de stad Rome 

bezoeken, zijn geen uitzondering meer.

Praktisch Alle genoemde voorbeelden komen voort 

vanuit eigen drijfveren en hebben ook elk eigen mogelijkhe-

den en beperkingen. In de voorbereiding is expliciete aan-

dacht daarvoor nodig. 

Mensen die de spiritualiteit van Taizé of Chevetogne zoeken, 

doen er goed aan te beseffen dat hun startpunt vooral in de 

spiritualiteit en liturgie ligt. Hun voorbereidingsgesprekken 

zullen zich dan ook vooral daarop richten. Terwijl bijvoor-

beeld bij een Israël- of Romereis de nadruk veel meer zal 
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liggen op godsdienstig-culturele en historische aspecten. 

Naast deze invalshoeken spelen natuurlijk ook de afstanden, 

de reismogelijkheden en de financiën een rol. 

Voor de organisatie van een reis naar Taizé of voor een jaar-

lijkse ontmoeting rond de jaarwisseling in de geest van Taizé 

in een Europese stad spelen jongerenorganisaties als JOP (zie: 

www.jop.nl) nog wel eens een rol, maar zo’n reis is vaak ook 

goed zelf te organiseren (zie: www.taize.fr/nl). Dat laatste geldt 

ook voor een bezoek aan Chevetogne (zie: www.monastereche-

vetogne.com). Anders wordt het natuurlijk als er een flinke 

afstand overbrugd moet worden, zowel in kilometers als in 

cultuur. Dan is de kennis, ervaring en ondersteuning van een 

gespecialiseerd reisbureau bijna onmisbaar. (Zo bijvoorbeeld: 

www.drietour.nl). Zo’n organisatiebureau kan ook een reis sa-

menstellen voor deelnemers van één enkele gemeente.

Overigens, denk niet alleen aan wat er aan voorbereiding ge-

daan kan worden, maar wees ook attent op de verwerking ach-

teraf; aan de mogelijkheden om ook ‘thuis’ iets van de spiritua-

liteit en/of de ervaringen van ‘daar’ vast te houden.

Jaap de Lange
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Werken met  

een jaarthema

Beleid en planning zijn voor gemeenten van groot belang. Ook 

een geloofsgemeenschap kan niet bestaan zonder goede af-

spraken, visie op toekomst, samenhang in werkzaamheden en 

het goed hanteren van de beschikbare mensen en middelen. 

Beleid is eigenlijk bezinnen op het werk dat gedaan moet wor-

den geïnspireerd door Bijbelse motieven. Hoe willen wij van-

daag gemeente zijn op weg naar de toekomst?! Niet alles kan 

tegelijk. Vaak is het een kwestie van prioriteiten stellen. Hoe 

maken we verantwoorde keuzes? Wat zijn haalbare doelstel-

lingen en wat willen we wel of wat kunnen we nu nog niet 

aanpakken? 

Beleid is een bezinning op de route die de gemeente als ge-

heel wil gaan en waarin iedere commissie of lid een eigen en 

een gedeelde verantwoordelijkheid heeft. Voorafgaande aan 

de start van het nieuwe seizoen blikt de kerkenraad al weer 

vooruit naar het komende seizoen. Welke activiteiten gaan er 

plaatsvinden? Gesprekskringen? Hoe organiseren we het 

(groot)huisbezoek, thema-avonden, themadiensten, enzo-

voort?

Veel gemeenten werken met een verbindend jaarthema waar 

de veelheid van activiteiten op afgestemd kan worden. In het 

jaarthema kunnen beleid en inhoudelijke bezinning op elkaar 

betrokken worden.

Hoe komt de keuze van een jaarthema tot stand?

Augustus
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Op zoek naar een thema Tijdens één van de 

laatste vergaderingen van het seizoen staat er op de agenda 

van de kerkenraad: ‘Een nieuw jaarthema kiezen’. 

‘Wie heeft er een idee?’ vraagt de voorzitter. Het blijft stil aan 

de tafel. ‘Wat leeft er onder ons?’ probeert de voorzitter nog 

een keer. Aarzelend worden er wat geluiden naar voren ge-

bracht: ‘Je merkt zo weinig van elkaars geloof’; ‘We zien steeds 

minder kinderen’; ‘En waar zijn de dertigers?’; ‘We hebben 

iedere zondag toch een thema waarom dan nu nog weer een 

jaarthema?’; ‘Ik wil wel wat materiaal om mee op huisbezoek te 

gaan’ zegt een ouderling’; ‘Ik wil wel wat meer maatschappe-

lijke betrokkenheid‘ aldus een diaken. ‘Kunnen we niet gewoon 

het eerste en grote gebod en het tweede daaraan gelijk, als 

uitgangspunt nemen’, vraagt iemand. Het laatste lijkt zo gek 

nog niet maar iedereen is het erover eens dat dit bepaald geen 

prikkelend thema is.

Tenslotte zegt iemand: ‘Ik vind een heel jaar lang wel weer heel 

lang voor één thema. Volgens mij willen mensen wat sneller 

afwisseling.’ Ineens krijgt iemand de inval dat het grote gebod 

en het tweede daaraan gelijk eigenlijk in drie delen uiteenvalt: 

geloven in God, betrokken zijn op je naaste en op de gemeen-

schap, verantwoordelijk zijn voor de wereld. ‘Zouden we met 

die drie onderwerpen niet iets in één thema kunnen doen?’. 

Algehele instemming. Nu nog het thema formuleren.

Iemand suggereert: ‘Kerk, dat zijn wij allemaal’. ‘Nee,’ zegt een 

ander, ‘dan lijkt het alsof wij het zijn, maar we bedoelen toch 

iedereen?’ Het wordt: ‘Inspiratie samen delen’.

Uitwerking In ieder geval blijkt dat de bezinning op de 

keuze van het thema al heel wat oproept en dat het tegelijk niet 

gemakkelijk is. Uiteindelijk wordt er voor drie woorden in hun 

onderlinge samenhang gekozen. Los van elkaar kunnen de drie 

woorden ook voor de nodige afwisseling zorgen zodat het 

jaarthema niet langdradig hoeft te worden.

Voor de ouderlingen en andere bezoekmedewerk(st)ers kan een 

gesprekswijzer voor het (groot)huisbezoek gemaakt worden, 
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zodat zij materiaal hebben om op pad te gaan.

Behalve achtergrondinformatie aan de hand van een of meer-

dere Bijbelteksten zullen de bezoek(st)ers ook gebaat zijn met 

wat meditatieve teksten of gebeden.

De startdienst zal door de jeugdouderlingen voorbereid wor-

den en over alle drie de woorden gaan. Zij zullen dit jaar met 

de jeugd en de jongeren een invulling aan het thema geven. 

Aan de liturgiecommissie kan gevraagd worden drie thema-

diensten voor te bereiden op de drie afzonderlijke woorden. 

Parallel aan die diensten zal in de daaropvolgende week een 

spreker uitgenodigd worden om dieper op het thema in te 

gaan. Het spreekt vanzelf dat de diaconie met het woord ‘de-

len’ aan de slag gaat. Hier zal vooral iets van te merken zijn op 

de werelddiaconaatszondagen. Op drie kerkenraadsavonden 

kan men (met behulp van inspirerende teksten) verdiepend 

bezig zijn rond het thema: wat inspireert jou? Wat betekent 

voor jou samen gemeente zijn? Wat heeft delen en geloven met 

elkaar te maken? Wellicht vinden deze avonden een vervolg in 

een of meerdere gemeenteavonden. Een en ander zal ook wel 

weer vertaald worden in inhoudelijke stukjes en in reacties 

daarop in het kerkblad. Enfin mogelijkheden genoeg.

Opletten Duidelijk mag zijn dat een jaarthema verbin-

dend kan werken. Een gevaar is tegelijk dat een jaarthema een 

lege huls kan worden.

Bij de vaststelling van het thema moet er op gelet te worden 

dat het thema niet te ruim is en ook niet te benauwend. Eigen-

lijk dient de formulering aan twee kenmerken te voldoen: het 

dient een kern van gemeente zijn weer te geven (een soort 

slogan). En het dient uitdagend en prikkelend te zijn.

Het zal er steeds weer om draaien gemotiveerd en creatief met 

het thema aan de slag te gaan en ook verbindingen te willen 

zoeken. 

Mathilde de Graaff
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Bezinning en  

bezieling

Ze hadden een goede vergadering gehad, die avond. Een brain-

stormvergadering. Als commissie Vorming en Toerusting waren 

ze verantwoordelijk voor een goed en aantrekkelijk programma 

gedurende de wintermaanden. Er waren heel wat bruikbare 

ideeën naar voren gekomen. Natuurlijk hadden de leden van de 

commissie zelf hun eigen ideeën ingebracht. Ze hadden afge-

sproken om gedurende het seizoen die voor zichzelf te note-

ren. Dat had al flink wat opgeleverd. Ook hadden ze aan het 

eind van elke kring aan de deelnemers gevraagd om ideeën en 

gedachten voor een volgende keer. En tenslotte hadden ze aan 

andere commissies gevraagd of die vanuit hun betrokkenheid 

bij de gemeente misschien ook nog suggesties hadden, de litur-

giecommissie, de diaconie, de catechesewerkgroep, de jeugd-

ouderlingen, enzovoort. Al met al was er veel op tafel gekomen. 

Meer dan ze aankonden. Ze hadden alles besproken en gepro-

beerd een ordening aan te brengen. 

Leuke ideeën Vooral de suggesties uit de andere com-

missies wilden ze wel voorrang geven. Die ideeën zouden im-

mers de samenhang in de gemeente kunnen versterken. Na-

tuurlijk zouden ze niet zelf alles zelf hoeven te organiseren, 

maar het is wel goed om de verschillende activiteiten op elkaar 

af te stemmen en goed te plannen.

Zo was er uit de liturgiecommissie de suggestie gekomen aan-

dacht te besteden aan de spiritualiteit en de vieringen van Tai-

Augustus
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zé. Daar zouden ze zeker wat mee doen. Ze dachten aan een 

paar avonden en misschien ook aan de organisatie van een reis 

erheen met jongeren. De diaconie zou wel meer mensen willen 

interesseren voor een missionair-diaconaal project in de stad. 

Misschien zou een excursie daarheen een goed idee zijn. De 

jeugdouderlingen wilden voor jonge volwassenen een paar 

filmavonden organiseren, liefst bij iemand thuis met een maal-

tijd vooraf en filmgesprek na afloop. En de catechesewerkgroep 

had een idee, waar zij als commissie ook aan mee zouden kun-

nen doen. Zij wilde graag een jongerengroep en een groep vol-

wassenen afzonderlijk met een zelfde thema laten werken; 

zodat die twee zo nu en dan elkaar zouden kunnen bevragen, 

schriftelijk of gezamenlijk, dat wisten ze nog niet.

Kortom, alleen al uit de commissies waren er goede en bruik-

bare suggesties gekomen. 

Een eerste ordening Een eerste handreiking om 

ideeën te ordenen en zo een programma samen te stellen dat 

zoveel mogelijk mensen zal kunnen aanspreken, moet in ieder 

geval rekening houden met een drietal invalshoeken.

Allereerst zouden de ideeën gerangschikt kunnen worden naar 

vier themavelden, te weten: Bijbel, geloof, kerk/gemeente, sa-

menleving. Als we zo de ideeën en suggesties over de vier the-

mavelden verdelen, word in ieder geval meteen duidelijk of het 

aanbod evenwichtig kan worden, of dat er eenzijdigheden zijn. 

Vervolgens kunnen we binnen deze indeling bekijken of er een 

verdeling gemaakt kan worden tussen activiteiten die één of 

twee bijeenkomsten vragen en activiteiten die om een meer 

intensieve deelname vragen. Ook dat is belangrijk. Niet ieder-

een heeft nu eenmaal evenveel tijd ter beschikking of wil in een 

min meer permanente groep participeren. Dan is het toch fijn, 

als er ook thema’s zijn die maar één of twee avonden vragen.

Er is nog  manier om naar de geïnventariseerde suggesties te 

kijken. Niet iedereen hoort bij de denkers en de praters; er zijn 

doeners en ook mensen die meer visueel zijn ingesteld. Bieden 

de suggesties mogelijkheden voor die verschillende mensen? 
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Vanouds zijn we gewend aan leer- en gesprekskringen, maar 

horen een excursie, een meditatieve wandeling er ook bij? Bij-

belstudie door te leren kijken naar schilderijen? Enzovoort.

Als we deze indelingen loslaten op de verzamelde ideeën, dan 

kan er al een heel gevarieerd aanbod ontstaan, waar verschil-

lende mensen bij aan kunnen haken. 

Overigens moet de vraag hoeveel activiteiten worden aangebo-

den altijd een aandachtspunt zijn. In ieder geval nooit meer 

dan je in de gemeente kunt behappen, maar dan nog. Het gaat 

niet om een zo groot mogelijk aanbod. Niet het vele is per defi-

nitie goed. Durf te selecteren. Van een bescheiden aanbod met 

een goed aantal deelnemers gaat een betere ‘mond op mond 

reclame’ uit, dan van een groot aanbod, waarvan zaken bij 

gebrek aan deelname niet doorgaan.

Nog verder kijken? Na deze eerste indeling kunnen 

we nog verder gaan kijken en het aanbod verfijnen. Het kan 

bijvoorbeeld heel motiverend zijn om bij een actueel thema 

een (beetje spaakmakende) spreekster/spreker van buitenaf 

aan te trekken. Juist bij een thema voor één avond is dat heel 

geschikt en kan er onder een brede groep van belangstellenden 

geworven worden.

Nog een aandachtspunt. In onze tijd gaan veranderingen in 

kerk en theologie vaak snel. Voor sommige mensen te snel. 

Daarom is het goed niet alleen te bedenken of er voldoende 

vernieuwingsdenken in het programma zit, maar ook of er een 

soort van ‘overbruggingskring’ is, waar mensen voor kunnen 

kiezen, die in het ‘oude, vertrouwde’ hun startpunt voor bezin-

ning vinden. Dat hoeft vernieuwing natuurlijk niet uit te slui-

ten.

Tot slot, heel belangrijk kan het zijn om door bijzondere activi-

teiten bestaand werk te ondersteunen. Aan het begin van deze 

bijdrage werden daar al voorbeelden van gegeven. Niet alleen 

zijn er dan al deelnemers en (mede) organisatoren, de betref-

fende commissieleden, maar het kan helpen om binnen de 

gemeente een beter draagvlak te verkrijgen voor dat werk.
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Bekendheid Belangrijk, dat er een totaaloverzicht komt; 

zoiets zou in een jaarkrant gepresenteerd kunnen worden, of 

zoals in veel gemeenten ook gebeurt, in een programmaboekje. 

Vaak is het jammer, als zo’n programma alleen binnen de ge-

meente bekend is. Daarom zou ook in ‘huis aan huis bladen’ 

het verschijnen van het programma kunnen worden opgeno-

men met een adres waar het opgevraagd kan worden. Ook de 

locale radio/televisie en/of kabelkrant is een goed medium.

Tegelijkertijd kan er gedurende het seizoen ook een bepaalde 

activiteit uitgelicht worden door er bijvoorbeeld via een affiche 

aandacht voor te vragen en/of door er een persbericht over te 

maken. 

Was er een interessante avond? Kijk dan eens of er iemand is, 

die na afloop er een leuk aansprekend verslag van kan maken 

voor de kerkbode en/of voor het ‘huis aan huis blad’. 

Jaap de Lange
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