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We blikken in dit 

nummer vooruit 

op het nieuwe 

kerkenwerkseizoen 

dat in september 

van start gaat. In 

de Protestantse 

Kerk beginnen veel 

gemeenten het 

nieuwe seizoen met 

een startzondag. 

En dat is niet een 

kwestie van ‘klaar voor de start en aan de slag’, 

zegt Nynke Dijkstra op pag. 24, waar het thema 

voor het nieuwe seizoen wordt toegelicht. ‘Een 

goede start vraagt eerst om stilstaan, om open 

handen, om gebed. Daarmee benadrukken we 

dat we het jaar ontspannen en verwachtingsvol 

willen beginnen.’

Het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ is ook het 

thema van de visienota waarvan elke gemeente 

vorig jaar een exemplaar kreeg toegestuurd. 

Door van dit thema ook het jaarthema te 

maken, kunnen plaatselijke gemeenten er 

concreet handen en voeten aan geven. 

En dat kan door het thema onderdeel te 

laten zijn van de dagelijkse gang van zaken, 

meent Nynke Dijkstra, 

en ze doelt daarbij op 

bijvoorbeeld openingen 

van vergaderingen, erover 

preken, en er invulling aan 

geven in het programma 

van vorming en toerusting. 

‘Zie het in ieder geval niet 

als iets wat je ook nog 

moet doen.’

Dat handen en voeten 

aan het thema geven 

vertrouw ik u graag 

toe; ik zie enorm veel 

creativiteit bij plaatselijke 

gemeenten. Ook in deze 

coronatijd, en ook met  

soms  een minimum aan 

vrijwilligers. Ik hoop van 

harte dat uw gemeente 

het jaarthema ‘Van U is 

de toekomst’ omarmt. 

En, nog belangrijker, dat 

uw gemeente met open 

handen en vol vertrouwen 

na de zomer het nieuwe 

seizoen in gaat.

Jurjen de Groot
directeur 
dienstenorganisatie 10

EEN GOED GESPREK

Margriet en Kees van der 
Kooi: ‘Verwachting van 
toekomstig leven bij God 
ontspant’
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Beeld: Dreamstime

U STIMULEERT ONS ELKE DAG

U stimuleert ons elke dag weer
om het leven voluit te beleven.
Want onvoorspelbaar is de tijd,

kort onze wandeling,
en verloren is het uur

dat niet door ons gebruikt
leeg terugkeert tot u.

U stimuleert ons elke dag weer
om niet met angst te denken

aan de berg van zorgen van morgen.
U vult ons onderweg met licht,

laat vreugde vinden in de kleine dingen.
En alle ellende van het dal van gisteren

mogen we ook dáár laten liggen.

U stimuleert ons elke dag weer
om de weg van het goede te gaan,
eigen last en eigen kruis te dragen

in de voetsporen van hem
die onze weg en onze waarheid is:

Christus - gids, reisgenoot en metgezel.

Alfred C. Bronswijk

Ladders naar de hemel, 101 gebeden  

voor elke dag, Boekencentrum



terug naar de kern

Hervormd Ameland  

moet de bakens verzetten

Iedereen denkt  
mee over keuzes  
voor de toekomst
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De kerkenraad van de 

Hervormde Gemeente Ameland 

vraagt iedereen mee te denken in 

de bezinning op de toekomst van 

de gemeente. Ingrijpende keuzes 

moeten gezamenlijk gedragen 

worden. Het uiteindelijke doel is 

om het kerkelijk leven overeind 

te houden.

“H
et is mooi om vast 
te houden aan het 
vertrouwde. Maar wat 
is nog vertrouwd? Hoe 
ziet de kerk er straks 

uit? Volgen we de diensten straks het liefst 
online op de bank? Is er nog behoefte aan 
samenkomen en gesprekken voeren?” Die 
vragen stelt Arnold Brouwer, voorzitter van 
de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Ameland, aan het begin van een online 
‘bijpraatsessie’. De kerkenraad heeft zich 
bezonnen op de toekomst van de gemeente en 
via een openbare video op YouTube worden 
de overwegingen met iedereen gedeeld. 
De bijpraatsessie is het alternatief voor de 
gemeenteavond die vorig jaar al gehouden 
zou worden maar door corona steeds werd 
uitgesteld. Voorafgaand aan de bijpraatsessie 
werd een informatiebulletin gepubliceerd 

waarin de kerkenraad het gemeente
leven en de uitdagingen beschrijft, 

en een aantal voorzetten voor de 
toekomst geeft. 
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Tekst en beeld: Dick Vos

Arnold Brouwer



‘Samen een probleem’
De situatie op Ameland is 

niet veel anders dan op veel 
andere plekken. De gemeente 

van een kleine 350 zielen vergrijst 
en krimpt. De inkomsten staan bij 

lange na niet meer in verhouding tot de 
kosten van drie kerkgebouwen, een pioniers
gebouw, een predikant en een pastoraal wer
ker. Doorgaan zonder koerswijziging betekent 
op termijn afstevenen op een faillissement. 

Hoe verder? De kerkenraad vraagt ie
dereen mee te denken, ‘we hebben samen 
een probleem’. In besloten online sessies 
voor kleine groepen gemeenteleden – ‘door

praatsessies’ – zal verder gepraat 
worden over mogelijkheden en on
mogelijkheden. Er zullen ingrijpen
de keuzes gemaakt moeten worden 
die gezamenlijk gedragen moeten 
worden. Het uiteindelijke doel is 
om het kerkelijk leven overeind te 
houden. Dat wordt zeker lastig. Het 
motto van het proces dat gestart 
wordt, is desondanks ‘Samen bou

wen in vertrouwen’. De online bijpraatsessie 
begint met het lied ‘Wat de toekomst brengen 
moge, mij geleidt des Heren hand’. 

Geef me er 5!
Ter voorbereiding op de ‘praatsessies’ heeft 

de kerkenraad zich verdiept in de visie en de 
missie van de gemeente. Hierbij werd de hulp 
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ingeroepen van Nynke DijkstraAlgra, beleids
secretaris in de dienstenorganisatie. Tijdens 
bezinningsbijeenkomsten met flapovers en 
postits in diverse kleuren werd duidelijk dat 
de kerkenraad vooral wilde inzetten op het 
pastoraat, omzien naar de medemens. “We zijn 
een kerk van levende stenen, niet van bakste
nen”, stelt Sijbrand Alblas, de predikant van 
de gemeente. Tegelijk weet hij hoe groot de 
verbondenheid met het eigen kerkgebouw kan 
zijn. 

Hoe het pastoraat vorm te geven, is zoeken. 
De tijd is voorbij dat de dominee en de pasto
raal werker iedereen bezoeken. Aan het einde 
van het jaar gaat de pastoraal werker met pen
sioen en wordt niet opgevolgd. Mensen moeten 
in toenemende mate zelf aan de bel trekken als 
er iets is, en het onderling pastoraat moet ver
sterkt. De kerkenraad wil daartoe graag de me
thode ‘Geef me er 5!’ inzetten. Hierin worden 
individuele gemeenteleden gekoppeld aan vijf 
anderen. Zij onderhouden contact met elkaar 
en organiseren ontmoetingen. Een mooie ma
nier van omzien en pastoraat, aldus Alblas. “Als 
je een band met iemand opgebouwd hebt, kun 
je van betekenis zijn op sleutelmomenten in 
het leven.” In het pastoraat met jongeren is dit 
des te belangrijker. Van betekenis ben je vooral 
door de band die je hebt, niet door je ambt.

Ervaringen in pioniersplek
De ervaringen die inmiddels opgedaan zijn 

in pioniersplek De Plaats, waaraan Alblas ook 

“In het samen 

liggen de 

kansen”

ds. Sijbrand Alblas
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verbonden is, kunnen ook vruchtbaar gemaakt 
worden in het pastoraat. Deze plek van ‘ver
binding, verdieping en vertraging’ blijkt prima 
geschikt voor de ontmoeting in kleine groepen, 
een moderne vorm van pastoraat. Het aparte 
gebouw blijkt heel geschikt om mensen te bin
den voor wie de drempel van de kerk hoog is. 
De pioniersplek blijkt in de praktijk net zozeer 
een bron van verfrissing als het water uit de 
welput die achter het gebouw ontdekt werd. Al
blas en Brouwer tonen deze graag, als treffend 
symbool voor waar de gemeente mee bezig is: 
puttend uit de oude bron nieuwe vormen voor 
betekenis en zingeving zoeken. 

De gemeente besloot De Plaats op te zetten 
als investering in de kerk voor toekomstige 
generaties, nadat vijf jaar geleden een fors 
geldbedrag vrijkwam. “Het talent is niet in de 
grond gestopt”, knipoogt Alblas. “We hebben 
de netten aan de andere kant uitgegooid.” 
Naast eilanders zijn ook badgasten betrokken 
bij De Plaats en bij de kerk. Sommige verblij
ven jaarlijks langere tijd op het eiland, en de 
gemeente nodigt hen sinds kort nadrukkelijk 
uit om gastlid te worden. 

Er samen voor gaan
Door omstandigheden is het laatste jaar 

een intensieve samenwerking met de Federa
tie Doopsgezind en Gereformeerd Ameland 
ontstaan. Blokkades van oud zeer werden 
door corona doorbroken en wederzijds 
vertrouwen en respect groeiden. De intentie 

is uitgesproken om in de toekomst te blijven 
samenwerken. En dat wordt breed gedragen. 
Het begon met het opzetten van gezamenlijke 
online diensten. Inmiddels speelt de vraag 
naar samenwerking op het gebied van pasto
raat. Het lastig kunnen bereiken en binden 
van jongere generaties speelt bij alle gemeen
schappen.

“In het samen 
liggen de kansen”, 
weet Alblas. Ook 
met de katholieke 
parochie. Dat daar 
een opening voor 
blijkt te zijn, ziet 
hij als gegeven uit 
genade. Hoe het 
verder gaat zal later 
blijken. Na uitge
breide voorbereidin
gen door de kerkenraad is nu de gemeente aan 
zet. Die fase is heel belangrijk, geeft voorzitter 
Brouwer aan. “Er mag geen veenbrand ont
staan.” De communicatie naar de gemeente 
moet zo open, eerlijk en transparant mogelijk, 
weet hij. “We nemen er de tijd voor. Ik ben me 
ervan bewust dat we niet iedereen mee zullen 
krijgen, maar we zetten er wel alles voor in 
het werk. We staan open voor vragen en leren 
van onze fouten. Het is een ontdekkingstocht 
waarin we samen groeien.” 

hervormdameland.nl  |  deplaats-ameland.nl 

“We zijn een 

kerk van levende 

stenen, niet van 

bakstenen”



Bijbelleesplan bij 
‘Het goede leven’
De Protestantse Kerk maakte samen met het Nederlands

Vlaams Bijbelgenootschap een online bijbelleesplan bij het 

jaarthema ‘Het goede leven’. Twaalf theologen nemen de 

lezer mee langs teksten uit verschillende bijbelboeken. 

Wat hebben die ons te zeggen over ‘het goede leven’? 

Te volgen via debijbel.nl of via de app op

debijbel.nl/app.

podcast

‘hoop in tijden 
van corona’
De vraag van burgemeester Halsema 
tijdens een werkbezoek aan de 
Protestantse Kerk Amsterdam 
hoe we hoop kunnen bieden in de 
coronapandemie leverde de podcast
serie ‘Hoop in tijden van corona’ op. 
De serie is een samenwerking tussen 
de Protestantse Kerk Amsterdam, 
de Protestantse Diaconie Amsterdam 
en de Protestantse Theologische 
Universiteit, in nauw overleg met 
Gemeente Amsterdam.

Beluister de serie via 
protestantsamsterdam.nl/

hoopintijdenvancorona.

kerk&zo

Lezingenreeks 
Gewone Catechismus
Het ‘leerboek’ Gewone Catechismus, met 

honderd vragen en antwoorden, wil de 

inhoud van het christelijk geloof op een 

hedendaagse manier overdragen aan vol

gende generaties. Bij het boek, uitgave van 

Boekencentrum (2019), is een lezingenreeks 

georganiseerd, met medewerking van de 

auteurs van het boek  Theo Pleizier, Arnold 

Huijgen en Dolf te Velde  en theologen 

onder wie Maarten Wisse en Paul Visser. 

Ze becommentariëren elk een onderdeel 

van het boek. Elke bijdrage heeft gespreks

vragen zodat doorgepraat kan worden. 

De lezingen zijn gratis online beschikbaar op 

izb.nl/areopagus.

‘Dit is 
de Bijbel’
‘Dit is de Bijbel’ is 
de naam van een 
nieuwe podcastserie 
van de EO en de IZB 
waarin presentator David 
Boogerd in gesprek gaat met 
theologen over de Bijbel. De podcast 
zet de Bijbel vol in de schijnwerpers met oog voor de mooie, de 
tegendraadse en de onbegrijpelijke kanten van de teksten. In de 
eerste tien afl everingen gaat Boogerd in gesprek met hoogleraar 
Arnold Huijgen (Apeldoorn), missioloog Stefan Paas (Amsterdam/
Kampen), en de huidige Theoloog des Vaderlands predikant 
Almatine Leene (Hattem). 

Te beluisteren via 
nporadio5.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel.

protestantsamsterdam.nl/

waarin presentator David 
Boogerd in gesprek gaat met 

woord & weg • Juni 20218



(030) 880 18 80 
info@protestantsekerk.nl

U kunt met  
elke vraag bij  
ons terecht
Ons uitgangspunt  

is dat we u binnen  

48 uur (op werk

dagen) van een 

bruikbaar antwoord 

voorzien. Bij vragen 

om informatie geven  

we die. Wilt u dat we 

met u meedenken, 

dan doen we dat. 

Bent u op zoek naar 

andere gemeenten 

met vergelijkbare vra

gen (en oplossingen!), 

dan brengen we u  

met hen in contact. 

Wilt u dat iemand  

u in uw gemeente  

begeleidt om een 

vraagstuk op te 

lossen, dan doen 

we u daarvoor een 

suggestie.

Heeft u  

een vraag?

dienstencentrum

ma. t/m do.  

9.00-21.00
vr. 09.00-16.00

Als het leven broos 
wordt 

Bundeling van de columns die 
de Friese classispredikant Wim 
Beekman wekelijks schrijft in de 
Leeuwarder Courant. In het afgelopen 
jaar heeft corona in veel van zijn 
columns sporen van het virus 
achtergelaten. Als het leven broos wordt 
is een hulpmiddel voor wie zich wil 
bezinnen op de ziel van leven, sterven 
en opstaan. 
Adveniat, prijs € 14,95,  

ISBN 9789493161542

God, waarom? 
Waarom is er zoveel lijden in 

de wereld? Wil God daar iets mee 
zeggen? In de huidige pandemie 
worden die eeuwenoude vragen 
opnieuw vaak gesteld. In God 
waarom? Bijbelstudies over het probleem 
van het lijden luistert auteur Bert 
Schroten, predikant in Renswoude, 
naar diverse ‘stukjes antwoord’ die 
de Bijbel aanreikt. Het boek geeft 
geen volledige antwoord op de 
waaromvraag maar biedt verdieping 
rond deze vragen. 
KokBoekencentrum, prijs € 11,99,  

ISBN 9789043536110

Leestips

Als het leven 
broos wordt

De Friese classispredikant Wim Beekman schrijft wekelijks 
een spirituele column in de Leeuwarder Courant. In het 
afgelopen jaar heeft corona in veel van zijn columns sporen 
van het virus achtergelaten. Ze beschrijven het dagelijks leven 
en geloven dat zomaar broos is geworden. Met de vrees, de 
verwarring en de nieuwe krachten die dit in ons naar boven 
haalt. Deze gebundelde columns uit een bewogen tijd zijn een 
spiegel van geloven in tijden van corona.  

Als het leven broos wordt is een hulpmiddel voor wie zich in de 
vastentijd wil bezinnen op de ziel van leven, sterven en opstaan. 
Voor iedere dag tussen Aswoensdag en Pasen is ook een column 
uit de pre-coronatijd afgedrukt. Alle over het kwetsbare bestaan. 
Immers, broosheid is van alle tijden.

www.adveniat.nl

ISBN 978-94-93161-54-2
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KRONIEK VAN

CORONAJA AR

Bezinning voor Vastentijd

WIM BEEKMANAls het 
leven broos 
wordt

Kroniek van coronajaar OS rug 19,7.indd   1Kroniek van coronajaar OS rug 19,7.indd   1 09-02-2021   12:0009-02-2021   12:00

19-21 augustus
BIJSPIJKERDAGEN 

ONTWIKKELINGEN IN 

THEOLOGIE 

Komt u tijd tekort om eens in 

een goed studieboek te duiken 

en een nieuw onderwerp 

te verkennen? Dan kunt 

u vóór het begin van het 

nieuwe seizoen in drie dagen 

de belangrijkste recente 

ontwikkelingen in theologie 

en religiestudies opsnuiven, 

inleiders en spreeksters leren 

kennen en met collega’s van 

gedachten wisselen. 

Kijk voor meer informatie op 
protestantsekerk.nl/agenda.

8 oktober, 
Amersfoort
PRESENTATIE ONDERZOEK 

NAAR KERKMUZIEK 

Wat is er de afgelopen tien jaar 

veranderd in de kerkmuziek en 

hoeveel discussie geeft dat? 

Dr. Hanna Rijken presenteert 

deze middag haar onderzoek 

naar kerkmuziek waaraan 600 

gemeenten en parochies uit 

de volle breedte van kerkelijk 

Nederland meededen. Met 

reacties van deskundigen uit 

diverse hoeken van het kerkelijk 

landschap en discussie met de 

zaal.

Stuur een mail naar 
communicatie@pthu.nl om op de 

informatielijst geplaatst te 

worden.

kijk voor  
de actuele 
agenda op
protestantsekerk.nl/agenda

in ‘t kort
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een goed gesprek

Verwachting van 

toekomstig leven 

bij God ontspant

Margriet en Kees van der Kooi: 

hoop dat dit leven niet alles is
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De verwachting van het toekomstige leven 

bij God geeft ontspanning en de hoop dat dit 

leven niet alles is. Elementen van deze hoop 

doen zich midden in ons leven voor.

M
idden in het leven heet 
het boek dat Margriet 
en Kees van der Kooi 
samen schreven. Een 
boek over christelijke 

toekomstverwachting. Zelf staan zij, 
doorwerkend na hun emeritaat, ook 
midden in het leven. Hartenzielzor
ger Margriet werkt in het Daan Theeu
wes Centrum in Woerden. Emeritus 
hoogleraar systematische theologie 
(Vrije Universiteit) Kees werkt nu aan 
de Erasmusuniversiteit. 

Kunnen wij iets zeggen over 
wat er na de dood gebeurt? 

“Margriet: “Niet in de zin dat ik 
weet wat het is, ik ben nog nooit dood 
gegaan. Ik kan ook niets zeggen over 
geboren worden, waar ik wel bij was. 
Toch weet ik zeker dat ik geboren 

ben. De christelijke 
traditie krijgt niet 
de vinger achter het 
geheim van dood en 
leven, maar koestert 
wel een verhaal van 
hoop en verwach
ting.”

Kees: “Juist mid
den in dit vergan
kelijke leven treff en 
wij God aan en God 
ons. Daar ontstaat de 

verwachting dat God trouw is aan Zijn 
schepselen, aan wat Zijn hand begon. 
Dat biedt hoop voor de toekomst. De 

opstanding van Christus geeft ons de gegronde 
hoop dat dit leven niet alles en de dood het 
einde niet is.”

Wat doet deze verwachting met ons 
leven hier en nu?

Margriet: “Elementen van deze hoop doen 
zich midden in ons leven voor. Daar waar leven 
en bloei verschijnen, ervaringen van verrassen
de nieuwheid. Daarom staat er op de omslag 
van ons boek een fragment van Charley 
Toorops schilderij ‘De bloeiende appelboom’.”

Kees: “Wij kunnen dat toekomende niet re
gisseren, maar de Bijbelse verhalen reiken ons 
de hoop aan dat Hij, de Levende, nog niet klaar 
is met ons. Die verwachting is een doorgaande 
lijn, vanuit de profeten in het Oude Testament 
naar het Nieuwe Testament. We kunnen alleen 
praten over het toekomende in termen van het 
aardse en het nu bekende. We hebben geen 
andere taal. Daarom zoekt Johannes in Open
baring zijn toevlucht tot het beeld van de boom 
die twaalf keer per jaar bloeit.” 

Deze toekomstverwachting 
veronderstelt dat we in God geloven.

Kees: “Natuurlijk, daar gaan we in de kerk 
vanuit. Het leven wordt leuker als je in God ge
looft. Hij is de de bron van het leven, creativiteit 
en goedheid. Daarmee valt zoveel te genieten 
en kostbaar te achten. Ik durf de stelling aan dat 
veel mensen die zeggen niet in God te geloven, 
God wel ervaren. Als ze opstaan van een ziekbed 
en hun levenskracht terug voelen komen. Als ze 
zich koesteren in de zon. Als de wind in de zei
len de boot door het water doet gaan. Goedheid 
komt van God, Hij is er de bron van.”

Tekst: Kees Posthumus Beeld: Sandra Haverman

“Ons geloof 

leert: het 

leven is niet 

perfect en 

dat is goed”
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Margriet: “Een man vertelde mij nooit iets van 
God te merken. Voor zijn raam stond een prunus 
in bloei, boven zijn bed hingen tekeningen van 
kleinkinderen. Ik dacht: ‘Zie je dat dan niet?’ Gelo
ven is met andere ogen naar de werkelijkheid leren 
kijken. Een kind vraagt aan haar moeder: ‘Zegt God 
weleens wat?’ Zij wijst op de regenboog en zegt: 
‘Kijk, God kust de aarde.’ Zij leert haar kind anders 
te kijken dan wanneer zij het wetenschappelijk had 
verklaard.”

Hoe levend is de verwachting van de 
wederkomst in onze kerk?

Margriet: “Er wordt weinig over gepreekt, 
blijkbaar is het te ingewikkeld. Ik verwijs er graag 
naar tijdens een uitvaart, ongeacht het publiek dat 
voor me zit. Deze verwachting is de kern van wat 
de kerk beschikbaar heeft aan hoop: het is met 
de dood niet uit. De belofte is dat er iets geheel 
nieuws komt. Na afloop van een uitvaart komen 
er weleens mensen naar me toe, ook kerkelijk be

trokken mensen, die vragen ‘Maar 
dat geloof je toch niet echt?’ Dat 
overleden oma doorleeft in een 
fladderende vlinder of een ster is 
niet meer dan een mooie gedach
te. Het troost mensen. Voor wie 
doorvraagt is het te weinig.”

Kees: “Er is veel scepsis over 
opstanding en wederkomst. 
Onterecht. Het christelijk geloof 
is hierin uniek dat zij de categorie 
van ‘het volstrekt nieuwe’ kent. In 
de Griekse wereld was ‘van niets 

naar iets’ ondenkbaar. Het Nieuwtestamentisch 
verhaal vertelt dat vanuit de creativiteit van de 
levende God iets radicaal nieuws wordt gemaakt. 
Schepping uit het niets, leven uit dood. Dat staat 
haaks op veel andere godsdienstige en filosofische 
stelsels. Dat maakt ook dit leven spannend. Al in 
dit leven kunnen wij uitkijken naar momenten 
waarop dat nieuwe zich laat zien. De geboorte 
van een kind. De vonk van liefde. De schok van 
schoonheid.”

Waardoor raakte deze hoopvolle 
toekomstverwachting buiten beeld?

Kees: “In de moderniteit kwam alle gewicht 
te liggen op dit leven. Je moet het hier maken, 
je bucketlist afwerken, geen loser worden. De 
moderne samenleving zet de levens van twinti
gers en dertigers enorm onder druk. Alles moet 
nu lukken en perfect zijn. Het is aan de kerk 
om daar vragen bij te stellen. De verwachting 
van het toekomstige leven bij God ontspant. 
Stel je voor dat alles in dit leven moet gebeu
ren: een geslaagd huwelijk, een goede vrien
denkring, een topbaan, leuke kinderen.”

Margriet: “Wat moet je dan wanneer je 
een kind met het syndroom van Down krijgt? 
Testen en ingrijpen? Veel mensen willen voor
komen dat alle dingen die niet leuk zijn hun 
perfecte leven verstoren. Of het leven voortij
dig beëindigen als het niet meer leuk is. Ons 
geloof leert: het leven is niet perfect en dat is 
goed. Ik zeg dit niet uit luxe. Ook in mijn leven 
gebeuren er dingen die ik niet kan oplossen, 
waar ik verdriet van heb en die ik tot het einde 
moet verdragen. Maar het is wel mijn leven, in 
het licht van het toekomstige leven.” 

“Geloven is met 

andere ogen naar 

de werkelijkheid 

leren kijken”

Voor de Johannes de Doperkerk in Warns. 

Margriet en Kees zijn gastlid van de Protestantse 

Gemeente Warns/Molkwerum/Koudum. 
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“M
et de nieuwe 

regelgeving wordt 

tegemoetgekomen aan 

de vraag van predikanten 

en gemeenten om 

ruimte en een goede rechtspositie voor tijdelijk 

werk”, zegt Thomas Hoekstra, kerkjurist bij 

de dienstenorganisatie. “De predikant krijgt 

hiervoor pensioenopbouw en een toeslag. 

De betalingen verlopen via de centrale kas 

predikantstraktementen.”

De nieuwe regels zijn van toepassing op predi

kanten die rechtstreeks aan een gemeente zijn 

verbonden. Predikanten die via de mobiliteits

pool zijn verbonden aan een gemeente of een 

bijzondere opdracht hebben, vallen niet onder 

deze regeling.*

Hulpdienst en tijdelijke dienst
Bij tijdelijke inzet wordt onderscheid gemaakt 

tussen hulpdiensten en tijdelijke dienst. “Een 

predikant die hulpdiensten verricht wordt niet 

beroepen als predikant van de gemeente, een 

predikant in tijdelijke dienst wel.” 

Hulpdiensten kunnen incidenteel en structureel

zijn. Bij een incidentele hulpdienst gaat het 

om een opdracht die op zichzelf niet langer 

duurt dan 40 uur, bijvoorbeeld een preekbeurt 

of het verzorgen van een rouwdienst. Een 

predikant krijgt voor een incidentele hulpdienst 

betaald op basis van een tarievenlijst, 

zonder pensioenopbouw of verzekering 

bij arbeidsongeschiktheid. Bij structurele

hulpdiensten, bijvoorbeeld vervanging bij 

ziekte of vacature, bouwt een predikant 

Regelgeving rond tijdelijke 
inzet wordt fl exibeler

De regelgeving rond tijdelijke inzet van predikanten wordt duidelijker en fl exibeler. 

Dat is fi jn voor gemeenten die tijdelijk een vervanger nodig hebben. Maar ook 

voor predikanten vanwege een betere (rechtspositionele) basis.

Teksten: Janet van Dijk Illustratie: Studio VandaarTijdelijke 
inzet van 

predikanten

* Lees op pag. 16 waarvoor u de mobiliteitspool kunt benaderen.

predikanten

13



Mirjam Vermeij is ambulant predikant in Haarlem

Noord/Spaarndam en in Kudelstaart. Als ambulant 

predikant verricht ze op tijdelijke basis vervangings

werkzaamheden. Hiervoor was ze vier jaar gemeente

predikant in Aalsmeer. “Toen mijn contract daar 

afliep, ben ik verder gaan zoeken. Solliciteren bij de 

mobiliteitspool leverde een baan op als ambulant 

predikant in HaarlemNoord/Spaarndam en even later 

ook in Kudelstaart. Als ambulant predikant ben je in 

een korte periode met een grote variatie aan kerken

werk bezig. Je komt met een bepaalde taakstelling 

in de gemeente, maar naarmate je er langer bent ga 

je steeds meer doen en word je ook bij andere zaken 

betrokken. Daar wringt het soms ook wel een beetje; 

in hoeverre houd je je aan je taakstelling?

Het is een leerzame ervaring. Ik moet prioriteiten stel

len, en dat relativeert mijn rol ook weer. Ik ben nauw 

betrokken geraakt bij de gemeenten, maar ben wel 

echt een voorbijganger. Het is fijn als de gemeenten 

door mijn tijdelijke inzet door kunnen gaan.”

Leonard van Wijk is ambulant 

predikant in de Ontmoetings

kerk in Heerde, nadat hij 15 jaar uit 

het gemeentewerk weg was geweest. “Door corona 

zat ik als zelfstandige met een contactberoep min of 

meer werkloos thuis. Toen ik las dat de mobiliteitspool 

ambulant predikanten zocht, heb ik contact opgeno

men. Na een digitaal sollicitatiegesprek en vervolgens 

een gesprek met het moderamen in Heerde ben ik 

daar vorig jaar zomer begonnen, met name voor het 

pastoraat. Het bevalt me uitstekend. Als ambulant pre

dikant heb ik een bepaalde mate van vrijheid; proble

men uit het verleden hoef ik niet op te lossen. Ik zet 

me voor honderd procent in, maar aan het eind van 

de dag rijd ik gewoon weer naar huis. Ik ben ook niet 

de bepalende factor, ik denk mee. Een goede match 

is wel belangrijk, die heeft onder meer te maken met 

de geestelijke ligging van de gemeente en de bereik

baarheid ten opzichte van je woonplaats. En het is 

belangrijk dat over en weer de verwachtingen goed 

worden doorgesproken, en wordt vastgelegd wat je 

wel en niet doet in de beperkte tijd die je hebt.”

wel pensioen op en is er een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Daarnaast ontvangt een predikant een 

toeslag op zijn of haar traktement, in plaats 

van wachtgeld.

Hoekstra: “Gemeenten kunnen zelf, 

zonder betrokkenheid van de classis, 

met een predikant afspraken maken over 

incidentele en structurele hulpdiensten. Bij 

verlenging van structurele hulpdiensten is 

toestemming van het breed moderamen 

van de classicale vergadering nodig.” 

Vanwege de facturering moeten structurele 

hulpdiensten ook gemeld worden bij de 

centrale kas predikantstraktementen.

Tijdelijke  
inzet van  

predikanten

Mirjam Vermeij 
Foto: © Shoots & More, Haarlem

Leonard van Wijk“Fijn als de gemeente door 
mijn inzet door kan gaan”

“Een goede match 
is belangrijk”

Gaat een predikant voor langer dan twee jaar 

in een gemeente aan het werk, dan kan hij 

of zij worden beroepen in tijdelijke dienst. 

Daar is geen maximale termijn meer voor. 

Net als bij de structurele hulpdienst bouwt de 

predikant pensioen op, is er verzekering bij 

arbeidsongeschiktheid, en krijgt hij of zij een 

toeslag.

De nieuwe regels treden op 1 juli in werking.

Op protestantsekerk.nl/thema/

arbeidsvoorwaarden-predikanten  

staat alles nog eens op een rij.
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Nia van der Waal is scriba van de 

Protestantse Gemeente Hellevoetsluis, een 

gemeente waar een ambulant predikant 

én een interimpredikant werkzaam zijn. 

De ambulant predikant is er om bijstand 

te verlenen in een periode waarin een 

halftime predikant naar een andere 

gemeente vertrokken is en er een aantal 

ingrijpende besluiten moest worden 

genomen. Hij focust met name op het 

jongerenwerk. De interimpredikant is 

een ‘extra’, bovenop de formatie. “We 

hebben een gemeente met twee profielen: 

evangelisch naast meer traditioneel. Dat 

is soms wat ingewikkeld. Bij gezamenlijke 

diensten zijn er gemeenteleden die ervoor 

kiezen niet te komen. Daarnaast levert het 

mogelijk moeten afstoten van een van de 

drie kerkgebouwen de nodige onrust op. 

De interimpredikant gaat de gemeente in 

en ‘hoort’ de profielen.” Met beide tijdelijke 

krachten is de gemeente erg tevreden. 

“Ze zijn voor onze gemeente echt een 

oplossing, de mobiliteitspool heeft ons 

hier goed in geholpen. Voor de zomer 

hopen we als kerkenraad knopen door te 

kunnen hakken, en daarna de gemeente te 

informeren.”

Lisette Brandsma is mobiel jeugdwerker in 

Nederhorst den Berg en in Harderwijk. Hier

voor werkte ze in de gehandicaptenzorg. 

“Ik wilde weleens wat anders en zag op de 

website van JOP vacatures voor jeugdwer

kers, mensen die werk wilden maken van 

hun vrijwilligerswerk. Ik was met veel plezier 

jeugdouderling in mijn gemeente en zag 

dit echt als roeping. Na een gesprek met de 

mobiliteitspool ging het heel snel. Ik kon vrij

wel gelijk beginnen in Nederhorst den Berg. 

Ik kreeg ook een begeleider aangeboden, 

heel prettig. Later zag ik zelf de vacature van 

jeugdwerker in Harderwijk, dat ging buiten 

de mobiliteitspool om. Ik werk op contract

basis, en dat vind ik financieel gezien wel 

wat spannend. Voordeel is dat je sneller 

switcht naar een nieuwe gemeente. Voor de 

gemeenten ben ik een voorbijganger. Dat 

voelt niet zo, maar ik benader het wel zo. 

Als ik wegga, moet alles wel geborgd zijn 

met vrijwilligers. Ik jaag aan, enthousiasmeer, 

probeer mensen mee te krijgen. In Neder

horst den Berg houd ik me met name bezig 

met hoe we jonge gezinnen weer betrekken 

bij de kerk. In Harderwijk gaat het meer om 

hoe we hen erbij houden. De banen vullen 

elkaar prima aan.”

“Ze zijn voor onze gemeente 
echt een oplossing”

Nia van der Waal

Lisette Brandsma

“Voor de gemeenten  
ben ik een voorbijganger”
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Beste match
En dat kan snel geregeld zijn. De 

mobiliteitspool is erop gericht de beste 
match te maken, en brengt gemeente 
en ambulant predikant met elkaar in 
contact. De ambulant predikant komt in 
dienst bij de dienstenorganisatie en wordt 
‘uitgeleend’ aan de gemeente. “Dat scheelt 
een hoop administratie; de gemeente hoeft 
alleen maar een factuur te betalen.” 

Drop noemt nog een voordeel van inzet 
via de mobiliteitspool. “De gemeente heeft 
meer zekerheid. Bij bijvoorbeeld langdurige 
ziekte van de ambulant predikant hoeft ze 
niet door te betalen.”

De mobiliteitspool biedt ook 
beginnend predikanten, kerkelijk werkers 
en jeugdwerkers de mogelijkheid om 
op tijdelijke basis aan een gemeente 
verbonden te worden.

Krijgt u als gemeente graag advies 
met betrekking tot een aanstellen van een 
predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker 
aan uw gemeente? De dienstenorganisatie 
helpt u daar graag bij. Niet alleen als het 
gaat om onbepaalde tijd maar ook voor 
een tijdelijke inzet. In dat laatste geval 
komt de predikant of kerkelijk werker 
in dienst van de mobiliteitspool, en valt 
daarmee onder de arbeidsvoorwaarden 
van de dienstenorganisatie. Onder meer de 
pensioenopbouw is daardoor geregeld. 

Het kan een gemeente behoorlijk 
‘ontzorgen’, is de ervaring van Nelleke 
Drop, consulent mobiliteit bij de 
dienstenorganisatie. “Want wat als je als 
gemeente zelf geen tijdelijk predikant kunt 
vinden? De mobiliteitspool heeft meer dan 
honderd ambulant predikanten klaar zitten 
om ingezet te worden. Deze zijn stuk voor 
stuk ervaren en voorbereid op een tijdelijke 
aanstelling.”

De mobiliteitspool ontzorgt

Tijdelijke 
inzet van 

predikanten

Is uw gemeente op zoek naar een (ambulant) predikant, kerkelijk 

werker of jeugdwerker? De mobiliteitspool helpt u graag bij het 

vinden van de juiste persoon.

Kijk voor meer informatie op protestantsekerk.nl/vacature-in-uw-gemeente.
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dát hebben 
we samen 
mooi gemaakt

Gratis webinars bladen maken,

26 mei & 30 juni

leer hoe je jouw blad nog mooier maakt!

 Wat wij vragen

• Je bent een teamspeler die graag in de buitenlucht werkt
• Een groene achtergrond of je bent bereid te worden opgeleid
• Je hebt commutatieve vaardigheden richting opdrachtgever
• Je kunt werkzaamheden zelfstandig uitvoeren
• Je bent in het bezit van rijbewijs B

 Wat wij bieden

• Hecht team van medewerkers
• Goede arbeidsvoorwaarden

www.buitenhuisboskoop.nl
contact@buitenhuisboskoop.nl

0172 - 217 598

ZIT BUITEN BIJ JOU 
VAN BINNEN? 

DAN ZOEKT 
BUITENHUIS JOU! 

WIJ ZOEKEN ERVAREN HOVENIERS 

VOOR HET GROENONDERHOUD.

Stagiaires en degene 

die een bijbaan zoeken 

zijn ook welkom!



Wat bezielt je om ambtsdrager te zijn?
“Op een Startzondag kwam op de markt 

waarbij alle ambten en werkgroepen iets 
van hun werk lieten zien de vraag wie 
een bijdrage wilde leveren. Ik besloot 
dat ik me in wilde zetten voor het 
diaconale werk. Dat past bij me, laat 
mij maar lekker organiseren. Pakketten 
inzamelen voor de Voedselbank, 

verbindende activiteiten organiseren 
zoals een digitaal koffi  edrinkmoment 

of een mooie lijn uitzetten in de 
Veertigdagentijd, ik doe het allemaal graag.”

Wat betekenen geloof en kerk voor jou? 
“De kerk biedt me een gemeenschap, ergens 

bijhoren, en los kunnen komen van de waan van 
alledag van gezin, werk, rollen en taken, die ik 
trouwens met liefde en plezier doe. Ik heb een 

opdracht die daarbovenuit gaat. 
Een opdracht richting de 

ander. Ik ben niet alleen 
voor mezelf op deze 

wereld, maar om een 
ander waar mogelijk 
gelukkig te maken 
of een beter leven te 
bieden. Ik ben geen 

van u is de toekomst

Naam: Marlijn van der Sluis

Leeftijd: 37 jaar

Lid van: wijkgemeente 

‘Open Pastoraat’ in 

Gorinchem

Ambt: diaken in haar 

wijkgemeente en lid van 

het moderamen van de 

Algemene Kerkenraad

Dagelijks leven:

teamleider in het 

voortgezet onderwijs

Favoriete bijbeltekst:

“De eerste brief van Johannes 

spreekt me erg aan, over Gods 

liefde die terug te vinden is in hoe 

wij mensen met elkaar omgaan. 

Hoofdstuk 3:18 zegt dat we niet 

moeten liefhebben met woorden, 

maar waarachtig, met daden. Dat 

is wat me ook zo aanspreekt in het 

diakenschap.”

‘Van U is de toekomst’ is de titel 

van de visienota 2020 waarin 

‘leven van genade’ centraal staat. 

Wij hoeven de kerk niet te redden, 

stelt de visienota; God zelf draagt 

zorg voor zijn zending. Durven we 

ons als christenen steeds weer te 

laten roepen, en God te volgen 

op Zijn weg door de wereld? 

woord&weg vraagt het jonge 

ambtsdragers.

‘leven van genade’ centraal staat. 

Wij hoeven de kerk niet te redden, 

stelt de visienota; God zelf draagt 

zorg voor zijn zending. Durven we 

ons als christenen steeds weer te 

Deze keer: Marlijn van der Sluis, 
diaken en lid van het moderamen 
van de Algemene Kerkenraad in 

Gorinchem

“Je kunt niet 

iedereen helpen, 

maar iedereen kan 

iemand helpen”

“De kerk biedt me een 
opdracht richting 

de ander”
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: Privébezit

wereldverbeteraar hoor. Het motto van onze 
diaconie is: ‘Je kunt niet iedereen helpen, maar 
iedereen kan iemand helpen.’ Zo is het.”

De aanwezigheid van mensen onder 
de 40 jaar wordt gezien als de sleutel tot 
toekomstbestendigheid. Hoe zit dat in jouw 
gemeente?

“We zijn een heel kleine gemeente van 
ongeveer 150 actieve leden. Vergrijzing speelt 
ook bij ons. Een groep actievelingen, van mijn 
generatie en ouder, zorgt voor continuïteit 
in de kerk. Maar het wordt minder. In mijn 
kindertijd waren er op zondag zo’n 30 
kinderen, nu nog 3. Het groepje tieners telt er 
6 tot 8. En er zijn zo’n 15 gezinnen van mijn 
generatie.” 

Spreken jullie in de kerkenraad over de 
toekomst van de gemeente? 

“Er is veel in beweging. We hebben 
momenteel geen predikant, en 
waarschijnlijk nog 0,4 fte over 
voor een predikantsplaats. We 
denken na over wat zij of hij 
zou kunnen gaan doen, en 
wat wij als gemeente dan 
kunnen doen. Momenteel 
is er een interimpredikant 
met de opdracht om 
een koers uit te zetten. 
De gemeente is heel erg 
betrokken; het is een bewuste 
keus om bij deze gemeente 
te willen horen, een vrijzinnige 
gemeente in een traditionele omgeving. In 
de Algemene Kerkenraad praten we over 
de toekomst van de vier wijkgemeenten als 

geheel. Over hoe 
we hier kerk 
kunnen blijven, 
diversiteit kunnen blijven 
bieden, omgaan met onze 
gebouwen en de formatie.”

Ben jij het type dat de kerk wil redden 
of laat je je meenemen in de beweging van 
Gods Geest? 

“Wat mij betreft hoeven we niet alles 
te houden zoals het is maar ik ben ook 
hoopvol, de kerk is altijd aan verandering 
onderhevig geweest. Ik ben ook hoopvol 
over de lijn die we aan het uitzetten zijn. Ik 
wil me er persoonlijk voor inzetten om het 
geloof levend te houden. Mensen zijn soms 
verbaasd als ik vertel dat ik geloof en naar 
de kerk ga. Ik vertel graag wat het geloof 
voor me betekent. Dat levert vaak mooie 
en bijzondere gesprekken op. Bijvoorbeeld 

over naastenliefde, daar heeft iedereen 
wel wat mee. Dat blijkt heel erg 

verbindend.”

Het is 2051 en jij bent 
67 jaar. Wat hoop je op 
zondag in de kerk aan te 
treffen?

“Ik hoop dat er dan 
nog steeds mensen zijn 

die vanuit bevlogenheid 
kerk zijn, zich laten prikkelen 

door interessante voorgangers 
en gemotiveerd worden om het goede 

te doen, de wereld in te gaan. En ik hoop dat 
er nog bekenden bij zijn met wie ik terug kan 
blikken op hoe het was.” 

“Ik wil me 

ervoor inzetten 

om het geloof 

levend te 

houden”

Marlijn in een van de eerste 

online kerkdiensten
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Deze maand vertelt de Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland bij 

monde van kerkenraadsvoorzitter 

Cor Spreeuwenberg over haar grootste 

vreugde en haar grootste zorg. 

Deze gemeente is verdeeld 

in drie kernen: Gulpen-Vaals, 

Maastricht en Valkenburg-

Meerssen.

Vaals

De Kerkstraat

de kerkstraat

Veel protestantse gemeenten hebben hun adres in de Kerkstraat. 

In deze rubriek zoeken we ze op en vragen we naar het kerkelijk leven. 

Wat gaat er goed en wat geeft zorg? 

“We kunnen 

het ons niet 

permitteren om 

dogmatisch 

te zijn”

Grootste vreugde
“De grootste vreugde is dat we on

danks alle verschillen één gemeente zijn.”

Grootste zorg
“De kerk veroudert snel. De kern 

GulpenVaals heeft nog wel jonge gezin
nen, Maastricht en ValkenburgMeerssen 
hebben die niet of nauwelijks. We moeten 
nieuwe vormen vinden om jongeren en 
jonge gezinnen aan te spreken. 
We zitten niet stil, er zijn drie 
groepen aan het werk die 
kijken naar het perspectief 
voor de toekomst van 
onze gemeente. Hoe 
willen we over vijf of tien 
jaar herkend worden als 
gemeente? Wat voor orga
nisatie is daarvoor nodig? 
En welke fi nanciën horen 
daarbij? De grote afstanden tus
sen de kernen in de gemeente zijn 
natuurlijk niet erg behulpzaam. De groot
ste zorg is of het ons lukt om een draai 
te maken. Het is spannend of we met een 
meerderheid van oudere mensen aanslui
ting kunnen vinden bij jonge mensen.”

Cor Spreeuwenberg 

De kerk 
“De kerk is gebouwd in 1671, in opdracht van de Staten Generaal, ten 

dienste van de vele hervormden die in Aken en omgeving vanwege hun 

godsdienst werden vervolgd. Het is een mooi gebouw, met een klassieke 

uitstraling en inrichting, met banken. Als we de kerk soms voor andere 

doeleinden willen gebruiken, is deze inrichting niet zo adequaat.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: PG MaasHeuvelland en Jan Verhage

Kerk door de week
“We willen zichtbaar zijn. Een 

kleine greep uit de kernen: 

verschillende kringen, zoals 

bijbelgroepen, gespreksgroepen 

en culturele activiteiten, zoals 

cultuurmiddagen op zondag 

in Maastricht en een fi lmavond 

met nagesprek in Valkenburg. In 

beide steden is een inloophuis, 

in Valkenburg samen met de 

thuiszorg. We hebben iemand 

benoemd die zich speciaal op 

jongeren richt, maar catechisatie 

is er niet meer.”
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Wat de toekomst 

brengen moge

W e leven in onzekere tijden. Het coronavirus 

houdt ons nog steeds in de greep. Terwijl 

ik deze column schrijf weet ik niet hoe het er nu 

voor staat. Heeft de pandemie nog een vierde 

golf voor ons in petto of wordt het virus eindelijk 

ingedamd door vaccinatie? 

De toekomst is onzeker. Niet alleen vanwege 

corona. Er zijn wetenschappers die zeggen dat 

corona kinderspel is vergeleken bij de 

klimaatcrisis die zich aandient. Een 

bekende cultuurkenner stelt dat 

we niet slechts leven in een tijd 

van verandering, maar in een 

verandering van tijd. 

Onzekerheid over de toekomst 

en angst over wat je te wachten 

staat worden heel persoonlijk als je 

hoort dat je ernstig ziek bent en niet meer 

beter kunt worden. Dit overkwam de dichteres 

Jacqueline van der Waals. Zij dichtte daarop het 

lied ‘Wat de toekomst brengen moge’. Het is een 

van haar meest bekende liederen geworden. 

Ook in het nieuwe Liedboek uit 2013 is dit lied 

opgenomen. Het verwoordt waar het in het 

nieuwe jaarthema ‘Van U is de toekomst’ om gaat. 

De toekomst is onzeker en bedreigend. We weten 

niet wat het brengt. Wel dat er veel zal veranderen 

en niet alleen ten goede. Sommigen duiden onze 

tijd zelfs als apocalyptisch. 

Hoe herkenbaar deze toekomstverwachting ook is, 

toch verlamt ze niet. Niet uit optimisme dat meent 

dat alles zo’n vaart niet zal lopen, maar vanwege 

vertrouwen dat de toekomst aan God is. 

Dat geeft hoop en spirit voor vandaag en 

morgen. Zijn rijk komt. 

Over een verandering van tijd gesproken!

Hoop en 
spirit voor 

vandaag en 
morgen

De gemeente

De straat
“De kerk in Vaals staat aan de Kerkstraat. De kerk 

staat zo’n beetje aan het eind ervan, aan een 

pleintje met parkeerplaatsen. Er staat nóg een 

kerk aan de Kerkstraat, de roomskatholieke 

SintPauluskerk. De Kerkstraat heeft woonhuizen, 

enkele winkels en cafés. Je bevindt je hier vlak bij 

de grens, en de Duitse invloed valt gelijk op in het 

straatbeeld, in de stijl van de huizen bijvoorbeeld 

en in de nummerborden van de auto’s.“

“De gemeente MaasHeuvelland telt zo’n 2000 

leden. Het is een echte regiogemeente. We 

hebben vier kerkgebouwen. Binnenkort komt 

Eijsden mogelijk bij deze regiogemeente. Dan 

hebben we vijf gebouwen. De gemeenteleden 

komen uit heel verschillende delen van het land 

en zijn dan ook heel verschillend qua kerkelijke 

en sociale achtergrond. We kunnen het ons 

niet permitteren om op een bepaald gebied 

dogmatisch te zijn.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: PG MaasHeuvelland en Jan Verhage

Ds. René de Reuver
scriba generale synode
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het dilemma

Deze keer: Ons voortbestaan als kerk hangt niet van onszelf af. Als we leven vanuit 
het besef dat de toekomst in Gods hand is, kunnen we ontspannen achterover leunen. 
Krampachtig vasthouden aan wat is, of volle inzet op nieuwe wegen is niet nodig, 
de Heer bouwt Zijn huis.

Ontspannen achterover leunen, 

de Heer bouwt Zijn huis. Of…?

22

De Protestantse Kerk is een brede organisatie. De bron waaruit eenieder put is dezelfde, maar de onderlinge verscheidenheid in 

meningen en overtuigingen is groot. Die diversiteit is de kracht van de Protestantse Kerk. Omdat je je eigen mening kunt scherpen 

aan de mening van de ander, geven vier mensen die ieder een ander gezichtspunt vertegenwoordigen, een puntige reactie op het 

onderwerp. 

Frans van Ooijen, werkgroep toekomstgericht 
kerkzijn van de Gereformeerde Kerk Asperen

“Als kerk kun je niet 

blijven leunen op de 

modellen en structuren 

uit het verleden. Wat 

is kerkzijn anno nu? In onze gemeente is het 

bijvoorbeeld best moeilijk om de bestuurlijke taken 

in te vullen. Dat roept vragen op over hoe je kerk 

kunt zijn anno nu en in de toekomst. De kerkenraad 

wil niet achterover leunen en heeft een werkgroep 

ingesteld van vijf mensen. Ik ben daarin de enige 

zestiger, de anderen zijn dertigers en veertigers. Dat 

is een bewuste keuze. Er is ons gevraagd een visie 

te ontwikkelen. We gaan met nog meer dertigers 

en veertigers het gesprek aan. Wat beweegt hen? 

Kerkbezoek is niet meer vanzelfsprekend, meedoen 

ook niet. Wat willen ze wel? Wat vinden zij belangrijk 

voor de kerk van morgen? En zijn ze bereid om daar 

verantwoordelijkheid voor te nemen? 

We hoeven niet het onmogelijke na te streven. In 

de kerk zijn we ook weleens te ijverig, alsof het van 

ons afhangt. Als gelovigen hebben we de opdracht 

om Gods handen en voeten te zijn in deze wereld, 

maar binnen onze mogelijkheden. We mogen erop 

vertrouwen dat de Heer Zijn kerk 

draagt. Als werkgroep nemen we 

de opdracht vanuit de kerk serieus, 

maar stellen ons afhankelijk op 

in het gebed. De Heer bouwt Zijn 

huis.”

“We stellen 
ons afhankelijk 
op, in gebed”

Erna Lensink, predikant in de Protestantse 
Gemeente Denekamp

“Ik ben hier tweeënhalf 

jaar geleden aangesteld als 

dominee die de gemeente 

mee wil nemen op weg naar 

de toekomst. Er is een actieve kern, maar het grootste 

deel van onze leden zie je zelden of nooit in de kerk. 

Daarbij kampen we met vergrijzing. Het proces om 

tot een nieuw beleidsplan te komen hebben we 

versneld, daar leent deze coronatijd zich uitstekend 

voor. We hebben daar in de kerkenraad, en ook met 

de classispredikant, al stevig over gesproken. We zijn 

bezig een werkgroep te formeren waarin ook jonge 

mensen deelnemen die niet op zondag in de kerk 

komen. Welke mogelijkheden zien zij voor de kerk? 

We hebben daarbij een vrij ontspannen houding. Het 

ligt niet vast waar we heen gaan, maar we doen het 

samen. Het is een kwestie van gaan. We zijn niet bang 

om nieuwe wegen in te slaan. Gaandeweg zullen 

we ontdekken. ‘Uw koninkrijk kome’, dat bepaalt de 

blikrichting. Tegen de vrouwen aan het graf zei Jezus: 

‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze 

naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’ 

Dat betekent: niet achterover leunen. 

We hebben in de kerkenraad het 

rapport ‘Lichter ingevuld’ met elkaar 

besproken. Dat ‘lichter’ geldt hier 

ook. Maak de rugzak niet te zwaar, 

Jezus heeft het kruis al gedragen. 

Gaan dus, ook al weten we niet waar 

naartoe.”

“Het is een 
kwestie van 
gaan”

vertrouwen dat de Heer Zijn kerk 

draagt. Als werkgroep nemen we 

de opdracht vanuit de kerk serieus, 

maar stellen ons afhankelijk op 

in het gebed. De Heer bouwt Zijn 
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Tekst: Janet van Dijk

“God is zichtbaar 

op plekken waar 

we Hem niet 

verwachten“

Kees Bregman, predikant in de Protestantse 
Gemeente Soest

“De Heer 

bouwt Zijn 

huis, daar 

geloof ik in. 

Maar Zijn huis is niet de kerk, Zijn huis is de wereld. 

De kerk is een verantwoordelijkheid van mensen, 

met alle dynamiek van dien. Soms staat het instituut 

kerk het geloof, het elementaire vertrouwen in Gods 

hand, zelfs fi naal in de weg. Onze gemeente 

met vier wijken is al een jaar of tien in 

reorganisatie, en het einde daarvan is 

nog niet in zicht. Dat is een kwestie 

van verschillen in cultuur, van 

rituelen en, in mindere mate, geld. 

Door de traditie, een gevoel van 

verplichting aan het verleden, is het 

niet makkelijk om los te laten wat 

men heeft. Als er besluiten genomen 

moeten worden die pijn gaan doen, 

dan wordt het lastig.

Aan het dilemma kun je je eigenlijk geen 

buil vallen. Zo geformuleerd doet Gods hand 

geen pijn. Theologisch is de vraag of het om een 

dragende of om een leidende hand gaat. De meeste 

mensen zullen zeggen dat Gods hand een dragende 

hand is. Daar vertrouwen de mensen in Soest ook 

op. Maar mijns inziens heb je daar de kerk niet voor 

nodig. Als je uitgaat van Gods hand als leidende 

hand, kom je uit bij de vraag wat onze gezamenlijke 

roeping is. Hoe zijn we ondanks 

onze verschillen toch één 

gemeente? Wat betekent dat 

loslaten concreet voor ons? We 

zullen samen de pijn moeten 

willen dragen.”

“Kerk is 
verantwoordelijkheid 
van mensen”

Marie-Jantien Kreeft, predikant in de Protestantse 
Gemeente Valkenswaard en Bladel

“Vanuit de vraag hoe we 

op een goede manier 

present kunnen zijn 

op de plek waar we 

kerk zijn, zijn we in de 

Kempen al een aantal jaren, als een combinatie 

van zes gemeenten, bezig met toekomstbestendig 

zijn. Deels door nood gedreven, deels door een 

dosis idealisme. We willen op de eigen plek 

zichtbaar zijn, op een eigentijdse manier. 

Niet houden wat we hebben, maar met 

open ramen en deuren, verbinding 

maken met de plekken waar 

God ook zichtbaar is. Dat is heel 

inspirerend en geeft nieuw elan. 

Godzijdank hangt het voortbestaan 

van de kerk niet van onszelf af. Dat 

besef relativeert heel erg. Het gaat 

er niet om te houden wat je hebt of 

om een krampachtige inzet op nieuwe 

wegen. Maar achterover leunen, alsjeblieft 

niet. We mogen ontspannen om te gaan 

ontvangen. Maar om te ontvangen moet je wel je 

oren en ogen openhouden. Want waar wordt het je 

aangeboden? God is zichtbaar op plekken waar we 

Hem totaal niet verwachten. Dat zie je als je er open 

voor staat. Er volop tegenaan gaan is de verkeerde 

houding. Open je handen, en wees open voor het 

licht en voor wat je gegeven wordt. De 

toekomst kun je niet maken, die 

ontvang je. Vanuit dat vertrouwen 

willen we in de Kempen aan het 

werk zijn. Niet naar binnen gericht, 

op houden wat we hebben. Laat 

het maar gebeuren. God zal erin 

voorzien.”

“De toekomst 
kun je niet 
maken, die 
ontvang je”

houding. Open je handen, en wees open voor het 

licht en voor wat je gegeven wordt. De 

toekomst kun je niet maken, die 

ontvang je. Vanuit dat vertrouwen 

willen we in de Kempen aan het 

werk zijn. Niet naar binnen gericht, 

op houden wat we hebben. Laat 

het maar gebeuren. God zal erin 

voorzien.”

hand, kom je uit bij de vraag wat onze gezamenlijke 

roeping is. Hoe zijn we ondanks 

gemeente? Wat betekent dat 

loslaten concreet voor ons? We 

zullen samen de pijn moeten 
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actueel

N
ynke Dijkstra, beleidssecretaris 
in de dienstenorganisatie, vindt 
het een prachtig thema dat 
aansluit bij de realiteit waarin we 
leven. “Enerzijds geeft het iets 
van ontspanning aan, weg uit de 

kramp van het allemaal zelf moeten maken. De 
toekomst is aan God, de kerk is dat ook. ‘Heer, het 
is uw kerk, ik ga slapen’ zou paus Johannes XXIII 
elke avond bij het slapengaan hebben gebeden. 
Daarmee kunnen we ontspannen het nieuwe 
kerkelijke jaar in. Anderzijds biedt het thema de 
kans om echt na te denken over de toekomst. 
Wat betekent ‘Van U is de toekomst’? Om welke 
toekomst gaat het? En wat kunnen wij doen? Het 
doet het appel om niet onderuit te zakken maar 

‘Van U is de toekomst’ is het thema 

voor het kerkelijk jaar dat begint 

bij Startzondag in september. De 

dienstenorganisatie reikt materiaal aan 

zodat plaatselijke gemeenten dit thema 

handen en voeten kunnen geven.

Materiaal geeft nieuw 
jaarthema handen en voeten

‘Van U is de toekomst’

woord & weg • Juni 202124



de weg te gaan. En ons te laten verrassen door 
wat op ons afkomt, en daarbij kansen te zien 
als van Godswege. ‘Het is al begonnen, merk je 
het niet?’ dichtte Huub Oosterhuis. We mogen 
ontspannen maar ook verwachtingsvol het 
nieuwe jaar in.”

Concreet en dichtbij 
Het thema klinkt misschien als ‘ver weg’, 

maar het gaat over nu en morgen, zegt Saskia 
de Graaf, projectleider jaarthema. “Daarmee 
is het ook voor kinderen en jongeren een 
aansprekend thema. Nu, tijdens corona, zijn ze 
veel binnen en veel bezig met zichzelf. Straks 
kunnen ze weer verder kijken, in verbinding 
met elkaar. De werkvormen worden dan ook 
niet vaag en abstract maar concreet en dicht bij 
hun leefwereld. We kunnen nu al iets van 
Gods Koninkrijk zichtbaar maken.”

Niet iets extra’s 
Veel plaatselijke ge

meenten kiezen zelf een 
thema waar ze een jaar 
lang allerlei activitei
ten aan ophangen, weet 
Dijkstra. “En dat is mooi. 
Er zijn ook gemeenten die 
graag een leidraad voor het 
nieuwe kerkelijk seizoen krijgen 
en dat vertalen naar wat het in de 
eigen context betekent. Zie het in ieder geval 
niet als iets extra’s, iets wat je ook nog moet 
doen. Het kan onderdeel zijn van de dagelijkse 
gang van zaken. Openingen van vergaderingen 
kunnen worden gewijd aan dit thema. Predi
kanten kunnen erover preken; preken moeten 
ze toch. En het aangeleverde materiaal kan 
input geven voor het programma van vorming 
en toerusting.”

Voordeel van zo’n centraal thema is tevens 
dat het verbindend kan werken, als je bijvoor
beeld ziet dat je buurgemeente er ook iets mee 
doet. De Graaf: “We zouden het leuk vinden 
als gemeenten het jaarthema samen oppakken. 

Tekst: Janet van Dijk

We denken er nu over na hoe we gemeenten 
met elkaar in contact kunnen brengen. In 
ieder geval zullen we verhalen delen over hoe 
gemeenten met het thema werken, zodat ze 
elkaar inspireren.” Dat geeft tegelijkertijd een 
beeld van hoe met het thema gewerkt kan 
worden. De Graaf: “We willen niet zomaar een 
thema droppen, maar gemeenten ook vragen 
wat ze ervan vonden en wat ze er misschien 
wel van geleerd hebben. Zo ontstaat er een 
wisselwerking.”

Materialen
Gemeenten kunnen het thema handen 

en voeten geven door aan de slag te gaan met 
werkvormen voor kinderen en jongeren, met 
materiaal voor bijbelstudie en gesprek. Voor 

de zondagse vieringen in de startzondag
maand september zijn er liturgische 

suggesties en preekschetsen. 
Maar er is ook een opzet 

voor een kliederkerkviering 
rond dit thema, gemaakt 
in samenwerking met een 
lokale gemeente, en voor 
een intergeneratieve wan
deling. Daarnaast sluiten 

enkele partnerorganisaties 
aan met materialen, zoals het 

Nederlands Bijbelgenootschap en 
Kind op Zondag.

Op Startzondag  voor vrijwel alle 
gemeenten is dat een zondag in de maand 
september  staat het Onze Vader centraal, en 
dan speciaal de zin ‘Uw koninkrijk kome’. Om 
te benadrukken dat we het jaar ontspannen en 
verwachtingsvol willen beginnen, zegt Dijk
stra. “Startzondag heeft iets van: klaar voor de 
start, we gaan de slag. Maar een goede start 
vraagt eerst om stilstaan, om open handen, om 
gebed.” 

“Een goede  

start vraagt eerst 

om stilstaan, open 

handen, gebed“

Het materiaal bij het nieuwe jaarthema vindt 

u op protestantsekerk.nl/jaarthema.
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Advertentie

Ben jij goed in je vak en sta je open voor de visie van anderen? Kom dan eens praten bij de 

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn een organisatie waar 

jouw talenten en persoonlijke kwaliteiten optimaal tot hun recht komen. Of dat nu is in 

Relatiebeheer, Finance, HR of Communicatie. Wil jij net als wij van betekenis zijn voor de 

kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor meer informatie en vacatures op werkvoordekerk.nl

Je komt als geroepen.Je komt als geroepen.

“Geeft luisteren 
vaak niet 

het mooiste 
antwoord?”
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vacatures

Gereformeerde Kerk 
Vollenhove 
predikant (24 uur) 
reageren uiterlijk 15 juni

Protestantse Gemeente Tijnje
Terwispel / Langezwaag
LuxwoudeJonkerslân 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 15 juni

Protestantse Gemeente 
EeOostrumJouswier / 
Engwierum 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 20 juni

Protestantse Gemeente 
Emmeloord 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 21 juni

dienstenorganisatie 
Protestantse Kerk 
lid commissie preekconsenten 
reageren uiterlijk 21 juni

Protestantse Gemeente 
Lemmer 
kerkelijk werker (12 uur) 
reageren uiterlijk 25 juni

Protestantse Gemeente 
Middenmeer / Slootdorp 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 29 juni

Protestantse 
Waddengemeente Texel 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 30 juni

Gereformeerde Kerk  
OmmenWitharen 
kerkelijk werker (10 uur) 
reageren uiterlijk 30 juni

Protestantse Gemeente 
Krimpen aan den IJssel, 
wijkgemeente de Wingerd 
predikant (18 uur) 
reageren uiterlijk 30 juni

Protestantse Gemeente 
Nisse / ‘sHeer Abtskerke / 
Hoedekenskerke 
predikant (24 uur) 
reageren uiterlijk 1 juli

Protestantse Gemeente 
Roodeschool en 
Gereformeerde kerk ‘t Zandt
Godlinze 
predikant (28 uur) 
reageren uiterlijk 1 juli

Protestantse Gemeente 
Barendrecht (Dorpskerk) 
predikant (36 uur) 
reageren uiterlijk 1 juli

Gereformeerde Kerk 
MolenaarsgraafBrandwijk 
predikant (28,5 uur) 
reageren uiterlijk 1 juli

Protestantse 
Gemeente Doorn, 
Maartenskerkgemeente  
predikant (0,4 fte met in eerste 
twee jaar 0,2 fte extra) 
reageren uiterlijk 1 juli

Protestantse Gemeente 
Aldeboarn 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 15 juli

Gereformeerde Kerk 
Zevenbergen (NB) 
kerkelijk werker (16 uur) 
reageren uiterlijk 16 juli

Protestantse Gemeente 
Oegstgeest 
predikant (32-40 uur, in overleg) 
reageren uiterlijk 15 augustus

Protestantse Gemeente 
LeensMensingeweer / 
Zoutkamp 
predikant (36 uur) 
reageren uiterlijk  
1 september
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Groene Kerk 
Rhenen wil 
bijdragen aan 
een leefbare 
aarde
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Theoloog Trees 
van Montfoort wil 
herbezinning op 
verhouding God, 
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mens
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verankerd in de 
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De volledige vacatures vindt  

u op protestantsekerk.nl/ 

vacatures. Wilt u uw eigen  

vacature vermeld zien in het 

volgende nummer van woord&weg 

(verschijningsdatum 10 september)? 

Stuur dan uiterlijk 16 augustus uw 

vacature in via protestantsekerk.nl/ 

aanleveren-vacatures.
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het profiel

Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft 
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, 
de ander meer met pastoraat dan met diaconaat. 
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat gebeurt er in 
jouw gemeente aan 
jongerenwerk?

“Naast kinderneven
dienst en tienerclubs hebben 
we catechese voor jongeren 
van 12 tot 16 jaar. Ik probeer 
de bijbelverhalen concreet te 
maken en te verbinden met 
hun leven. Dat is best lastig, 
want de basiskennis ver
schilt erg. Hoe houd ik 
het boeiend voor ie
dereen en hoe maak 
ik het zo concreet 
mogelijk? Laatst 
vroeg ik waar ze 
het over wilden 
hebben. ‘Eten’, zei
den ze. Toen hebben 
we de sedermaaltijd 
klaargemaakt en bespro
ken. Verder hebben we een 
paar keer per jaar kinderthe
ater in de kerk, met Kerst en 
Pasen en na de zomer. Dat 
wordt groots aangepakt met 
decors en muziek. De jonge
ren doen heel graag mee, en 
omdat er ook volwassenen 
in meespelen ontstaat er 
verbinding. Heel tof.”

Hebben de verschillende 
leeftijdsgroepen contact 
met elkaar?

“Te weinig, vind ik. Als ik zie 
hoeveel een jongerendienst juist met de 
ouderen doet, dan denk ik: we kunnen zo 
veel van elkaar leren. Ik denk er veel over 
na hoe we het geloofsgesprek op gang 
kunnen brengen. Veel mensen vinden het 

niet makkelijk om over het geloof te 
praten, ook niet met leeftijds

genoten. Het is echt zoeken 
naar een goede vorm 

daarvoor.” 

Waar maken 
jongeren zich 

volgens jou in deze 
tijd druk om?
“De oudere jongeren maken 

zich druk om het klimaat. En om gelijk
heid van ras en gender. We hadden een keer 
een jongerendienst over ‘elkaar tot een hand 
en een voet zijn’ met persoonlijke verhalen 
van jongeren, over gelijkheid, over vriend
schap, elkaar bijstaan. Dat waren zulke 
mooie getuigenissen. De ouderen in de 
kerk waren daar erg door geraakt 
en kregen er ook 
hoop van.”

Wat heeft Tirtsa Liefting
met jeugdwerk?

Tirtsa Liefting 

is predikant van 

de Nieuwe Kerk 

in Groningen

 “Ouderen 
waren erg 

geraakt door 
de getuigenissen 

van jongeren”
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kerk waren daar erg door geraakt 
en kregen er ook 

Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft 
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, 
de ander meer met pastoraat dan met diaconaat. 
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Hebben de verschillende 
leeftijdsgroepen contact 

“Te weinig, vind ik. Als ik zie 
hoeveel een jongerendienst juist met de 
ouderen doet, dan denk ik: we kunnen zo 
veel van elkaar leren. Ik denk er veel over 
na hoe we het geloofsgesprek op gang 
kunnen brengen. Veel mensen vinden het 

niet makkelijk om over het geloof te 
praten, ook niet met leeftijds

genoten. Het is echt zoeken 
naar een goede vorm 

daarvoor.” 

Waar maken 
jongeren zich 

volgens jou in deze 
tijd druk om?

Tirtsa Liefting

tijd druk om?
“De oudere jongeren maken 

zich druk om het klimaat. En om gelijk
heid van ras en gender. We hadden een keer 
een jongerendienst over ‘elkaar tot een hand 
en een voet zijn’ met persoonlijke verhalen 
van jongeren, over gelijkheid, over vriend
schap, elkaar bijstaan. Dat waren zulke 
mooie getuigenissen. De ouderen in de 
kerk waren daar erg door geraakt 
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Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft 
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, 
de ander meer met pastoraat dan met diaconaat. 
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Tirtsa Liefting
met jeugdwerk?

Tirtsa Liefting 

is predikant van 

de Nieuwe Kerk 

in Groningen

Hoe kijk je naar de toekomst, 
als het om jongeren gaat?
“Ik maak me wel zorgen. We hebben 
een groep jongeren die echt meedoet, 
maar er is ook een deel dat geruisloos 
verdwijnt. Als de kindernevendienst stopt 
en ze niet meedoen aan de catechese, dan 
raken ze uit beeld. Heel jammer, ik ben 
ervan overtuigd dat het geloof juist ook 
voor jongeren echt goed nieuws is. Het 

kan hen steunen en hoop geven 
voor de toekomst. Ik gun het 

ze zo dat ze kunnen vertrou
wen op God die alles in 
Zijn handen houdt. Juist 
nu er zo veel zorgen zijn 
om de toekomst. God is 
met ons, Hij is erbij. Dat 

draagt mij en dat gun ik 
iedereen. Daarom wil ik 

laten zien dat het geloof nog 
steeds relevant en betekenisvol is, 

en dat de kerk de plek is waar ieder
een met zingevingsvragen terecht kan 
omdat daar schatten van wijsheid te 
vinden zijn.”

Hoe is jouw contact 
met de jongeren?
“Ik voel me dicht bij hen 
staan, ik ben zelf natuurlijk 
ook nog jong, maar er is wel 
verschil. Ik had het vroeger 
niet zo druk met van alles 
naast school. De jongeren 
van nu zijn fanatiek bezig 
met sport of muziek, en dan 
blijft er niet veel tijd 
over. Naar catechi
satie gaan is vrij
blijvender. Dat 
ik een jonge 
predikant ben, 
corrigeert wel 
hun beeld dat 
geloven alleen 
iets zou zijn voor 
de oudere generatie. 
Ik zei een keer: ‘Ik ben 
altijd blij als ik jullie zie in de 
dienst!’ Later vertelde een 
meisje dat ze toen voor het 
eerst het gevoel had dat ze 
erbij hoorde.” 

“Het geloof is 
juist ook voor 
jongeren echt 
goed nieuws”
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