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Kerk en Vluchteling
Gouda:
“Huis en haard verlaten
doe je niet zomaar”
Alke Liebich werkte
drie maanden in een
vluchtelingenkamp:
“Ik wil mijn ogen er
niet voor sluiten”
Het proﬁel:
Wat heeft Teunard
van der Linden met
het jodendom?

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

deze maand

inhoud
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Betekenisvol
aanwezig zijn

TERUG NAAR DE KERN

Een paar weken
geleden was ik op
werkbezoek bij
diaconale projecten
in Den Haag. Ik zag
daar met eigen ogen
wat ook in dit nummer van woord&weg
weer duidelijk wordt:
Jurjen de Groot
een groot deel van
directeur
de gemeenten in de
dienstenorganisatie
Protestantse Kerk
(85% volgens een onderzoek uit 2017) zet zich
in voor vluchtelingen. Vaak gaat het om activiteiten waar veel mensen een steentje aan bij
kunnen dragen: een klusje bij iemand, helpen
met het invullen van formulieren, of gewoon
een kop koﬃe drinken: betekenisvol aanwezig
zijn in de levens van mensen, verder gaan
waar de oﬃciële hulpinstanties ophouden.
De vanzelfsprekendheid waarmee dit gebeurt
in gemeenten, ook in Gouda (zie pag. 4-7),
ontroert mij. Er spreekt kracht en hoop uit.
Over kracht gesproken: het instrument
‘Nieuw Kerkelijk Peil’ helpt gemeenten ontdekken waar hun sterke kant ligt. Door middel
van een enquête waaraan alle gemeenteleden
kunnen meedoen wordt een gemeenteprofiel
opgesteld dat kan dienen voor het gesprek in
de gemeente en als input voor nieuw beleid.
In de Protestantse Gemeente Appingedam
vulden bijna 130 gemeenteleden de enquête

in. De uitkomsten waren
basis voor het nieuwe beleidsplan. En het
gaat verder: ook andere
kerkgenootschappen en
organisaties in de stad
worden erbij betrokken.
Doel is om te kijken wat
de protestantse gemeente
kan betekenen voor de
stad en waar samengewerkt kan worden. “We
willen als kerk midden in
de samenleving staan”,
zegt Bartjan Pennink die
de enquête mede organiseerde. Lees het katern op
pag. 13-16, ook voor wat
de dienstenorganisatie
hierin voor gemeenten
kan betekenen.
Als kerk betekenisvol
aanwezig zijn in de samenleving, in de levens
van mensen. Dit nummer
laat hier weer prachtige
voorbeelden van zien.
Gelukkig zijn er mensen
die zich hiervoor in willen
zetten, ook jonge mensen. Ook dat leest u in dit
nummer.

Gouda helpt de
vreemdeling aan de
poort
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zinnig

Beeld: Dreamstime

ALS JOUW NAAM KLINKT
Als jouw naam klinkt,
zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt,
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt,
komt tot leven
hoe je mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt,
wacht ik onder
onze levens eens een hand.
Ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

Michiel de Zeeuw
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Kerk&Zo
Van U is de toekomst:
Marinka Smith
De Kerkstraat in
Renkum-Heelsum
Column ds. René de Reuver
Dilemma: Toekomstgericht
kerk-zijn zaak van de hele
gemeente?
Actueel Aanbod van
trainingen en cursussen
wordt vernieuwd
Vacatures
Het proﬁel van
Teunard van der Linden

21 november, de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, is de Gedachteniszondag

BIJ DIT NUMMER

minimagazine
Geef licht
zie pag. 8

of Eeuwigheidszondag. In de meeste
gemeenten van de Protestantse Kerk
wordt op deze dag stilgestaan bij de
mensen die het afgelopen jaar gestorven
zijn. In veel gemeenten wordt de familie
van de overledene uitgenodigd om deze
dienst mee te maken.
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terug naar de kern

Gouda zet zich in voor
asielzoekers en vluchtelingen

“Hulp aan de
vreemdeling aan de
poort is vanzelfsprekend”
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Tekst en beeld: Dick Vos

De diaconie van de Protestantse
Gemeente Gouda zet zich op
verschillende manieren in voor
asielzoekers en vluchtelingen.
“Huis en haard verlaten doe je
niet zomaar. Een steuntje in de
rug kan van grote betekenis zijn.”

A

hmed is voor het eerst bij de
taaloefengroep. Hij is pas een
maand in ons land en spreekt
al wat Nederlands. Maar het
werkblad dat op tafel ligt, is
lastig. “Gezins-her-eniging.” Robert spreekt
het langzaam en duidelijk gearticuleerd uit.
Een lastig woord, waarvan hij de drie delen
een voor een uitlegt, soms met hulp van wat
Engels. Vrijwilliger zijn in deze groep is soms
behoorlijk intensief, vertelt hij later. Maar hij
doet het graag, want hij wil graag iets kunnen
betekenen voor ‘onze nieuwe medelanders’.
Aan twee andere tafels is het niveau hoger.
Maar de regels voor d’s, t’s en dt’s blijken
lastig. “Ach, autochtone Nederlanders maken
hiermee ook veel fouten”, wordt vergoelijkend
gezegd.
Al ruim vier jaar komt de taaloefengroep bij
elkaar in kerkgebouw De Veste in Gouda. Eens
in de twee weken, ook in vakantieperiodes.
Een duidelijk ritme is belangrijk, aldus Aart
Both. Al vanaf het begin coördineert hij de
bijeenkomsten, samen met zijn dochter Hilde.
“Het is altijd weer de vraag hoeveel mensen
er komen, want ze hoeven zich niet op te
geven. Het gebeurt dus wel dat een deel van de
vrijwilligers na aanvang direct weer naar huis
kan.” Vandaag is het rustig, het komt ook voor
dat er tien of twaalf gegadigden zijn.
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Wortelen en thuis raken

Aart Both

Het vluchtelingenwerk in Gouda
is vooral vanaf 2015 van de grond
gekomen, vertelt Both. “Er kwamen
toen veel Syriërs naar ons land en er zou
hier misschien een azc komen. De kerken
wilden deze mensen welkom heten en er
werden regelmatig gezamenlijke maaltijden
georganiseerd. Vanuit de vluchtelingen zelf
kwam de vraag: help ons met jullie taal. Eerst
gebeurde dat bij mensen thuis, later vroeg ik
me af of we hier niet iets konden organiseren.
De diaconie van de Protestantse
Gemeente Gouda stelde
vervolgens ruimte met koffie en
thee ter beschikking.”
Moeten vluchten en op de
vlucht zijn, hield Both al langer
bezig. “Huis en haard verlaten
is niet niks, dat doe je niet
zomaar. Een steuntje in de rug
kan dan van grote betekenis
zijn, en is voor ons een kleine
moeite. Gewoon er zijn voor
mensen. Als ik hoor praten over
‘gelukszoekers’, denk ik: houd je mond toch, je
weet niet waar je het over hebt.”
Binnen de taaloefengroep wordt zo
mogelijk een-op-een gewerkt, mede omdat de
niveauverschillen groot zijn. Zowel spreken

“Huis en haard
verlaten is niet
niks, dat doe je
niet zomaar”
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als schrijven wordt geoefend. Tijdens de
bijeenkomsten wordt geen lesmethode
gebruikt, wel komen er werkbladen aan te pas
die Both overal vandaan haalt. Dat voorkomt
dat de vrijwilligers elke keer opnieuw zelf
moeten bedenken waar het over moet gaan.
Bij voorkeur wordt materiaal gekozen dat
te maken heeft met het dagelijks leven in
Nederland. “Daarmee draag je bij aan de
inburgering.” Soms worden mensen die werk
zoeken geholpen bij het voorbereiden van
een sollicitatie, gewoon eens oefenen met
een vrijwilliger die dat kan. Echt wortelen en
thuisraken in den vreemde is lastig, weet Both.
Ook daaraan hoopt de groep een bijdrage te
leveren.

Taalbeheersing
In een zijzaal zit Hilde met Lien die in
Syrië geboren is en hier al jaren komt. Het is
vakantie, en daarom leert Lien haken. Ze zit
op de havo, de volgende keer zal huiswerk
weer het uitgangspunt zijn. Nederlands
leren is eigenlijk niet meer nodig. Het is zelfs
te horen dat Lien in Zuid-Holland woont.
Maar het beheersen van een taal vraagt
veel. Haaktermen uit het voorbeeldenboek
worden uitgelegd en Hilde vlecht Nederlandse
uitdrukkingen en gezegden door het gesprek.
Zij heeft zelf een commerciële achtergrond,

en de taaloefengroep biedt haar gelegenheid
zinvol, sociaal en maatschappelijk relevant
bezig te zijn.
Musa uit Sudan onderstreept het belang
van de een-op-eenbegeleiding. Hier kan hij
oefenen en als dat nodig is vragen stellen
over teksten uit de inburgeringscursus en
de opleiding autotechniek die hij volgt.
Riet, zijn begeleider vanavond, gaat graag in
gesprek. “Dit geeft de gelegenheid eens over
de schutting te kijken en vraagt om uit je
comfortzone te komen.”

Diaconale inbedding
De taaloefengroepen zijn ingebed in het
geheel van activiteiten van de diaconie van de
Protestantse Gemeente Gouda. Bovenwijks
is een aantal clusters gevormd waarin
diakenen uit de verschillende wijkgemeenten
participeren. Eén ervan is het cluster Kerk
& Vluchteling, waarvan diaken Helmich van
der Kolk voorzitter is. “Het cluster probeert
de situatie van vluchtelingen blijvend onder
de aandacht te brengen in de wijken”, legt
hij uit. Naast de taaloefengroepen is er een
maatjesproject waarbij statushouders die hun
weg zoeken in de Nederlandse maatschappij
iemand naast zich krijgen voor ondersteuning
bij praktische zaken. In een paar wijken wordt
met enige regelmaat gezamenlijk gegeten.

Ook samen sporten kan erbij horen, en leren
fietsen.
De diaconie richtte zich in beginsel op
statushouders. “Waar Vluchtelingenwerk
zich terugtrok zodra iemand een
verblijfsvergunning had, pakte de kerk
de begeleiding over.” In de praktijk
heeft de kerk steeds vaker te maken
met mensen die lang moeten wachten
op de start van hun procedure, die in
beroep gaan, of die onderduiken omdat
het niet mogelijk is terug te keren naar het
land van herkomst. “Zo kwam dat op ons pad.”
Hulp aan de vreemdeling aan de poort
is vanzelfsprekend voor kerk-zijn, vindt Van
der Kolk. Om grootse activiteiten gaat het
meestal niet; eens een klusje bij iemand,
helpen met een formulier, meegaan naar een
sollicitatiegesprek, of gewoon een kop koffie
drinken. Tegelijk is het bijzonder om mee te
maken dat het cluster Kerk & Vluchteling al
snel een volwaardige gesprekspartner werd van
de burgerlijke gemeente en maatschappelijke
instanties, voegt hij eraan toe. “Het stemt
hoopvol om in de directe omgeving belangrijk
werk te kunnen doen en met eigen ogen de
resultaten te zien. De kleine lichtpuntjes zijn
vaak het meest waardevol.”

Helmich van der Kolk

protestantsekerkgouda.nl
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Bijbel voor de
21e eeuw
Op 13 oktober verscheen de
NBV21, waarin het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap de
vele lezersreacties heeft verwerkt
in de bijbelvertaling uit 2004
en nieuwe inzichten toegepast.
Er zijn 12.000 verbeteringen
aangebracht. Er is gelet op
consistentie en op sleuteltermen.
Waar nodig is er opener
vertaald. Zie ook de
advertentie op pagina 17.

Top2000-kerkdiensten
komen terug
In de week van 25 december tot en met 31 december vindt de
traditionele Week van de Top2000 op NPO Radio 2 plaats. Veel
kerken organiseren een Top2000-kerkdienst rond die tijd, met de
meest inspirerende nummers uit de populaire muziek. Vorig jaar
waren vrijwel alle diensten online, dit jaar kan het weer live.
Zie voor meer informatie en aanmelding van een lokale dienst
top2000kerkdienst.nl.

Paasgroetenactie 2022
Vanaf januari 2022 kunt u de paasgroetenkaarten
bestellen om te sturen aan gedetineerden in Nederlandse
gevangenissen. De kaarten kunnen t/m zaterdag 12 maart
2022 ingezonden worden naar de dienstenorganisatie
waar ze worden gesorteerd en verstuurd naar penitentiaire
inrichtingen. Meer informatie over de actie en het bestellen van
de kaarten op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Week van
gebed
Het thema van de week van gebed
voor eenheid van christenen
2022 is ‘Licht in het duister’.
De jaarlijkse gebedsweek vindt
plaats van 16 tot en met 23
januari. De Raad van Kerken en
MissieNederland ondersteunen
kerken met diverse materialen,
zoals een orde van dienst
en materiaal voor gebed en
bezinning. Te bestellen via
weekvangebed.nl.
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Magazine Geef licht
Vluchtelingenkinderen: wie zijn zij?

Hallo, ik ben Ibrahim. Ik ben 12 jaar en kom
uit Syrië. Ik
woon in Griekenland, maar mijn moeder
en broer wonen
nog in Syrië. Aan de ene kant wil ik niet
terug naar Syrië,
want er zijn daar erge dingen gebeurd: een
van mijn
broers is gestorven in de oorlog. Aan de
andere kant wil
ik wel terug, want ik mis mijn moeder heel
erg. Ik heb
haar al zo lang niet kunnen knuffelen en
haar lekkere
tabouleh kunnen eten. Ik zie haar al twee
jaar lang alleen
maar online. Ze huilt dan vaak, omdat ze
ons mist. Ik zou
zo graag willen dat zij ook bij ons kan komen
wonen.

Bij dit nummer
treftinger
u het minimagazine Geef
Adventssl
licht met erbij
een kaartenslinger om op te
Leef mee met vluchtelingenkinderen
in Griekenland
In de periode naar Kerst komen we in
actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenlan
d.
Deze ‘do itslinger
yourself’-verhalenslin
hangen. Deze
vertelt
de verhalen
van
ger vertelt de aangrijpen
de verhalen van vier
vluchtelingenkinderen: Ibrahim, Ilana,
Asif en Dunia. Wie zijn zij, wat hebben
ze
meegemaakt en wat zijn hun dromen?
Door elke dag een nieuw kaartje aan de
Ibrahim
vier vluchtelingenkinderen
Vanaf
verhalenslinger te hangen, leer je de vier in Griekenland.
kinderen kennen en kun je op een bijzondere
manier thuis, in de klas of in de kerk met
hen meeleven. Start met de slinger op
eerste
adventszondag (28 november). Het laatste
je dan
Advent kunt
u elke zondagkaartje
inhang
de
dienst
met Kerst aan deeen
slinger.
Hoe gebruik je de verhalenslinger?
Benodigheden, uit je eigen kast:
van deze kinderen
‘in the picture’ zetten. Hiervoor zijn materialen
• Een stuk touw
• Knijpers
• Een schaar
en liturgiesuggesties
beschikbaar. Collecteer, als afsluiting van de
Verder: de 28 kaartjes uit dit ‘do it yourself’-p
akket
Aan de slag!
kerstcampagne,
voor het werk van Kerk in Actie in Griekenland.
• Knip de 28 kaartjes op de stippellijne
n los. Op de voorkant staan de verhalen
van
Ibrahim, Ilana, Asif en Dunia. Op de achterkan
t vind je achtergrondinformatie over
vluchtelingen en gedichten/gebeden.
• De kaartjes zijn genummerd. Leg ze op
volgorde.
• Hang het touw op en pak elke dag één
kaartje. Lees het verhaal op de voorkant,
en de
informatie of het gedicht/gebed op de
achterkant. Je kunt dit thuis bijvoorbee
ld doen
tijdens het eten. Hang het kaartje daarna
met een knijper aan het touw.
• Gedurende de adventsperiode lees je
zo elke dag een nieuw stukje van het verhaal
van
Ibrahim, Ilana, Asif en Dunia en wordt
de slinger steeds langer. Met Kerst hebben
ze alle
vier een plekje in je huis en in je hart.

Meer informatie, ook over de bestelwijze, op kerkinactie.nl/kerst.

Geef licht!
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen
Samen zijn we de kerk in actie!

Het was heel naar om te vluchten. We probeerden
met
smokkelaars de grens naar Turkije over te
komen.
Maar dat is niet zo makkelijk. De eerste twee
keer
mislukte het. Bij de derde poging hoorden
we
geweerschoten achter ons. We zijn gaan
rennen, maar
werden opgepakt en veertien weken lang
gevangen
gezet. Toen de politie ons vrijliet, zijn we
met een boot
naar Lesbos overgestoken.

Ibrahim

Ik woon nu o
oudere zusse
wilde Syrië n
ze mijn overle
dat iemand oo
heeft veel ver
het lachen en
leren, voetball
neefjes en nic

Toen we op het e
we in een tent m
erg. We hadden i
vast beter. Maar
eten en drinken. M
ze moeten overlev
gingen vechten m
eng. Omdat wij ee
we gelukkig in ee
wonen.

in ‘t kort

dienstencentrum

Heeft u
een vraag?

Leestips

(030) 880 18 80
info@protestantsekerk.nl

6 november
ONTMOETINGSDAG
SPIRITUALITEIT VVP
vrijzinnig.nl

10 november
en 8 december
ONLINE KLIEDERKERKPROEVERIJ
protestantsekerk.nl/agenda

Tastbare nabijheid

11 november

Auteurs Klaas-Willem de Jong en Jan
Muis onderzoeken wat doop en avondmaal
betekenen in het licht van de Bijbel. Het
boek wil de viering ervan in de gemeente
verdiepen en het gesprek erover stimuleren.
Daarom zijn gespreksvragen toegevoegd.

GENERALE SYNODE

KokBoekencentrum, ISBN 9789043536721,

liturgischekring.nl

prijs € 8,99

God, geld en geloofsgemeenschappen

Kijk mee via
protestantsekerk.nl

12 november
EEUWFEEST LITURGISCHE KRING

12 en 13 november
INSPIRATIECONFERENTIE GEBED
biddeniseenweg.nl > agenda

Geloof mag wat kosten, maar tot welke
prijs? Pleidooi om je als kerk bezig te houden
met de vraag waar je geld vandaan komt en
waar het heen gaat. Met bijdragen van onder
meer Leon van den Broeke, Thijs Tromp en
Miranda Klaver.

16 november

KokBoekencentrum, ISBN 9789043537254,

gelovenindedelta.nl

prijs € 17,99

Volk en elite
Essay van Mechteld Jansen waarmee
ze afscheid nam van de PThU. Vanuit het
perspectief van een missioloog voert ze een
pleidooi voor het herstel van vertrouwen
tussen volk en elite, waardoor niemand
wordt buitengesloten.

TRAINING SCRIBA’S
protestantsekerk.nl/training/scriba

27 november
DELTA INSPIRATIEDAG

U kunt met
elke vraag bij
ons terecht
Ons uitgangspunt
is dat we u binnen
48 uur (op werkdagen) 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 vragen (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.

22, 29 januari
en 12 februari
REGIONALE KERK IN ACTIEDAGEN (voorheen LDD)
kerkinactie.nl/kerkinactiedag

ma. t/m do.

KokBoekencentrum, ISBN 9789043537575,

kijk voor
de actuele
agenda op

prijs € 12,99

protestantsekerk.nl/agenda

9.00-21.00
vr. 09.00-16.00
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een goed gesprek

ds. Alke Liebich werkte drie maanden in een vluchtelingenkamp

“Ik kan niets veranderen,
maar wil mijn ogen er
niet voor sluiten”
10
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Tekst: Kees Posthumus Beeld: Sandra Haverman

Om het leven te delen met mensen op een plek
in de wereld waar het minder gerieﬂijk is dan
hier, werkte Alke Liebich drie maanden in een
vluchtelingenkamp in Griekenland.

V

oor haar pensioen wilde
Alke Liebich, predikant
van de vrijzinnige Johanneskerk in Amersfoort en
voorzitter van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten, een half
jaar iets anders doen. Plan A kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Plan B was werken in een vluchtelingenkamp. “Via een Duits-Griekse
oecumenische hulporganisatie kon
ik najaar 2020 aan het werk in een
inloophuis voor
meisjes en jonge
vrouwen, net
buiten het kamp
“Het was er
aan de rand van
Thessaloniki.
miserabel,
Ons huis was elke
middag open, bemaar het was
halve op zaterdag.
Gelukkig kon het
wel hun thuis”
inloophuis tijdens
de pandemie
openblijven. Wel
stond er steevast een politiebusje voor
de deur om erop te letten dat er niet
te veel mensen binnen waren.
Het inloophuis is opgericht door
de Italiaan Maurizio en een paar vrienden. Voor de huisvesting van vrijwilligers huurt hij een bescheiden ﬂat in de
stad. We betaalden zelf onze reis- en
verblijfkosten, vrijwilligers mogen de
organisatie geen geld kosten.”

Waaruit bestond uw werk?
“We deden spelletjes met de kinderen,
organiseerden activiteiten, onderhielden het
pand en knapten de tuin op. Ik gaf Engelse les,
wat ik lastig en spannend vond; er was weinig
lesmateriaal. Niet iedereen kon Latijnse letters
schrijven of lezen, de meeste meisjes en vrouwen kwamen uit Afghanistan, andere uit Syrië
en Irak. Sommige spraken behoorlijk goed
Engels, andere minder.
Moeders kwamen naar ons toe omdat hun
kinderen bij ons lekker konden rennen. In het
kamp was dat te onveilig. Eén keer in de week
deelden wij luiers uit in het kamp. Er waren
altijd kinderen die wilden helpen. In stressvolle
omstandigheden, met het gezin in een container van een paar vierkante meter, hadden zij
onze aandacht hard nodig.
Voor vluchtelingen is een kamp, iets wat tijdelijk moet zijn, noodgedwongen hun thuis. Er
ontstaan relaties en vriendschappen, bedrijfjes,
sociale cohesie. Wanneer mensen daarna doorreizen, raken zij opnieuw ontworteld. Het was
er miserabel, maar het was wel hun thuis.”

Waarom wilde u dit doen?
“Ik wilde een tijdje het leven delen met
mensen op een plek in de wereld waar het
minder georganiseerd en gerieﬂijk is dan hier.
In Europa vinden we onze welvaart vanzelfsprekend. We realiseren ons onvoldoende dat
de rest van de wereld er anders uitziet.
In 2008 maakte ik met Kerk in Actie en
een groep jongeren een reis naar Mozambique.
We bezochten Petra Doorn en Hette Domburg,
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uitgezonden door Kerk in Actie en werkzaam op
een seminarie. We maakten er kennis met de studenten en hun familie, verbleven in hun dorpen,
zaten samen aan tafel. Bijzonder om tijdelijk deel
uit te maken van hun compleet andere leven. Ik
preekte er ook, en besprak met een student dat het
lastig was om in de preek aan te sluiten bij mijn
hoorders. ‘Jullie leven hier is zoveel moeilijker’, zei
ik. Hij begreep dat niet. ‘Hoezo? Het is gewoon ons
leven.’ Dat opende mijn ogen. Waar slaat het op
om vanuit een bevoorrechte positie voortdurend te
vergelijken, met termen als beter of moeilijker?”

Speelde uw geloof een rol bij uw besluit
om in een vluchtelingenkamp te werken?
“Ik wilde verantwoordelijkheid nemen voor
wat er aan de grenzen van Europa gebeurt, in een
van onze vakantielanden, op een paar uur vliegen.
Wij laten dat onrecht bestaan. Ik weet dat ik er
niets aan kan veranderen, maar ik wil mijn ogen
er niet voor sluiten. Ik wil dat laten weten aan de
mensen daar, vriendschappen sluiten, menselijkheid bevorderen.
Ik groeide op in Oost-Duitsland
en was altijd blij wanneer mensen
uit het Westen bij ons in de DDR
“Oorlog kun je
kwamen en de moeite namen om ons
te ontmoeten. Zonder gepiep over
niet uitbannen,
hoe erg zij het bij ons vonden. Want
ik leefde in de DDR, het was gewoon
maar je kunt
mijn leven.
Mijn blog over de maanden in
vrede zoeken in
Griekenland noemde ik ‘compagnon’. Hiermee verwijs ik naar cum
wat niet deugt”
panis, met brood. Ik wilde met mensen die het minder goed hebben dan
wij brood delen, het leven delen. Dat
speelt ook in het verhaal van de Emmaüsgangers
die het brood en de hoop delen op het moment dat
zij Jezus herkennen.”

Wat nam u mee toen u terug naar huis
ging?
“Letterlijk: cadeautjes. Zelfgemaakte armbandjes, kindertekeningen; superlief. Figuurlijk: de
kwetsbaarheid en schoonheid van mensen. Ik was
erg gesteld op twee Afghaanse meisjes. Zij leerden
rustig in hun eentje Engels via hun telefoon. Zij
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woonden met twee broertjes in koepeltentjes,
met een kartonnen afdakje om onder te koken.
Toch zagen ze er altijd verzorgd en schoon uit.
De gedachte dat zij misschien nog heel lang in
het kamp moeten blijven of gaan zwerven vind
ik moeilijk te verdragen.
Toen ik wegging uit Thessaloniki realiseerde ik mij dat ik zonder problemen instap en
vertrek. Voor vluchtelingen is dat een onneembare horde. Ooit hoorde ik theoloog Erik Borgman zeggen - hij had het van de paus - dat je
vrede kunt zoeken in de oorlog. Oorlog kun je
niet uitbannen, maar je kunt vrede, compassie,
liefde zoeken in wat niet deugt. In de Bergrede
zegt Jezus dat het geen kunst is om je familie
lief te hebben. Liefde gaat verder, voorbij aan
wat je dacht te kunnen dragen.”

Wat kunnen kerken, wat kunnen
gemeenteleden doen?
“Blijf aandacht geven aan deze situatie van
onrecht. Schrijf naar de volksvertegenwoordigers van je keuze bij de laatste verkiezingen.
Geef aan dat je op ze stemde vanwege hun
inzet voor vluchtelingen. Dat laat zien dat we
het anders willen, dat we willen wonen in een
land waar beschaving meer is dan een idee.
Geef geld aan hulporganisaties, dat helpt beter
dan spullen geven. Wel zijn medicijnen als antibiotica die bij apotheken blijven liggen welkom.
En verder kun je een paar maanden vrijwilliger
worden.”

Liebichs blog is te vinden op
https://alkeliebichcompagnon.blogspot.com

Nieuw
Kerkelijk
Peil

Teksten: Janet van Dijk Illustratie: Studio Rebel

Onderzoek met oog op
toekomst van de gemeente
De toekomst van de gemeente is een terugkerend punt op de kerkenraadsagenda. Vaak gaat het dan over ervaren tekorten wat betreft menskracht en
financiën. Het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil laat gemeenten nadenken over
hun toekomst vanuit het perspectief van wat ze in huis heeft. Wat is de kracht
van de gemeente, en waar verlangt ze naar?

13

Nieuw
Kerkelijk
Peil
Osdorp-Sloten:
Marten van der Meulen

“N

ieuw Kerkelijk Peil is een onderzoek waar de hele gemeente
bij betrokken wordt en waarvan
de uitkomst naar de gemeente
zelf gaat, waardoor ze ermee aan de slag kan.
Gemeenten hebben hier echt iets aan.” Marten
van der Meulen, kwartiermaker onderzoek en
meting bij de dienstenorganisatie en universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), is enthousiast over
dit onderzoek dat opgezet is door de PThU.
“Het heeft een positief uitgangspunt en is niet
ingewikkeld. En alle gemeenteleden kunnen
meedoen.” Op basis van de ingevulde formulieren wordt een gemeenteprofiel gemaakt.

Ondersteuning
“De kerkenraad zal het besluit tot deelname
moeten doen”, zegt Van der Meulen.
“Vervolgens zijn er drie of vier mensen nodig
die zorgen voor de organisatie. Van het aanvragen van de enquête tot het organiseren van
een gemeentebijeenkomst om het gemeenteprofiel te bespreken.”
De gemeente moet zelf bedenken wat ze met
de uitkomst wil doen. “Alleen al het gesprek
tussen de gemeenteleden bij het invullen van
de enquête en later als het gemeenteprofiel
besproken wordt is waardevol. Verder kan
de uitkomst heel goed als input voor nieuw
beleid dienen.”
Voor gemeenten die dat willen, is er ondersteuning. In de vorm van een werkboek (zie
pag. 16) en desgewenst door een gemeentebegeleider. En het werkt motiverend als gemeenten hierin met elkaar optrekken, meent
Van der Meulen. “In de classis Veluwe gaat een
groot aantal gemeenten hiermee gelijktijdig
aan de slag.” (zie pag. 15)

Wilt u weten wat de kracht van uw
gemeente is? Doe dan mee. Kijk op
protestantsekerk.nl/toekomst.
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Onderzoek als
input voor nieuw
beleidsplan
Martijn van Leerdam
Toen ds. Martijn van Leerdam van
de protestantse wijkgemeente
Osdorp-Sloten (Amsterdam) in het blad
van de Protestantse Theologische Universiteit
(PThU) las over Nieuw Kerkelijk Peil, was zijn interesse
gewekt. “We dachten in de kerkenraad al langer na over
een goed beleidstraject dat niet te ingewikkeld is en
waarmee we vooruit kunnen kijken. En dan niet als een
zaak van de kerkenraad of van een klein groepje, maar
van de hele gemeente.” De kerkenraad bleek net zo
enthousiast over Nieuw Kerkelijk Peil als hij en deed er
zelfs nog een schepje bovenop: laten we de uitkomst van
dit onderzoek niet alleen als input voor beleid gebruiken
maar er ook gemeentegesprekken aan vastknopen. Want
wat betekent de uitkomst voor het gemeenteleven?

Onafhankelijk en professioneel
Er werd een tweetrapsraket bedacht. De uitslag van het
onderzoek, het gemeenteprofiel, zal gebruikt worden
als leidraad voor een reeks gemeentegesprekken. De
uitkomst daarvan dient dan weer als input voor een
nieuw beleidsplan.
In september zijn de gemeenteleden benaderd om mee
te doen. Van Leerdam: “We hebben hier nog weleens
een discussie over de koers van de gemeente en van
de kerkenraad. Zo’n enquête als Nieuw Kerkelijk Peil,
onafhankelijk en professioneel, komt uit onverdachte
hoek. Daarmee verleid je kritische gemeenteleden wat
makkelijker om mee te denken over het beleid.”
Hij hoopt dat in december de gemeentegesprekken gevoerd kunnen gaan worden, als input voor de koers die
de gemeente gaat varen. “Ik verwacht dat vernieuwing,
het experiment, een van de onderwerpen zal zijn. Daarnaast zullen we het gesprek moeten gaan voeren over
de wijze waarop we onze beide kerkgebouwen inzetten
voor de kerk en de buurt.”

Classis Veluwe:

Appingedam:

Toekomstgerichtheid
is een agendapunt

Kans voor de
gemeente om
mee te praten

Wilbert van Iperen

De classis Veluwe vindt het van belang om met gemeenten
in gesprek te gaan over hun toekomstgerichtheid. Dit jaar is
het echt een agendapunt. Classispredikant Wilbert van Iperen
vindt het onderzoeksinstrument Nieuw Kerkelijk Peil heel
interessant in dat proces. “Of je nou een kleine of een grote
gemeente bent, het gaat erom of je vitaal bent, of je in staat
bent om gemeente te zijn in deze tijd en weet wat er leeft
onder de gemeenteleden. Als je nadenkt over de toekomst van
de gemeente kun je denken aan harde criteria als financiën en
bestuurskracht, maar het is ook goed om te kijken naar andere
kwaliteiten en het gesprek met de gemeenteleden aan te gaan,
en kritisch in de spiegel te durven kijken.”

Bartjan Pennink
De Protestantse Gemeente
Appingedam doorliep het onderzoeksproces rond Nieuw Kerkelijk Peil twee jaar geleden al. Aanleiding was destijds om de wensen van de
gemeente, als uitkomst van de enquête, tegen
het licht te houden van wat in het missie- en
visieplan van de gemeente staat. Voldoet dat
plan, of heeft het aanpassingen nodig?
Gemeentelid Bartjan Pennink was een van de
vier werkgroepleden die het proces rond de
enquête organiseerden. “We wilden zo veel
mogelijk gemeenteleden zover krijgen om de
enquête in te vullen en hebben aangegeven
dat dit een kans is om mee te praten over waar
we als gemeente naartoe willen.” Uiteindelijk
vulden 127 mensen de enquête in, mensen uit
de kerk en net daarbuiten.

Samenwerking
Van Iperen nam contact op met de dienstenorganisatie, waar
mee werd gedacht over de procesmatige kant: hoe ga je als
gemeente het proces van Nieuw Kerkelijk Peil in? Daarvoor
werd een werkboek ontwikkeld (zie pag. 16). Verder werd
besloten dat gemeenten in het proces ondersteund kunnen
worden.
Het onderzoek is ook een mooi middel voor een gemeente
die samenwerking zoekt met een naburige gemeente, meent
Van Iperen. “Vanuit wat gemeenten zelf in huis hebben kunnen
ze met elkaar in gesprek. Waar liggen overeenkomsten, waar
kunnen ze profiteren van elkaars sterke kanten? Dat kan
mogelijk een mooie samenwerking opleveren.”
Om zo veel mogelijk gemeenten te stimuleren om mee te
doen, organiseerde de classis Veluwe afgelopen juni een
webinar over Nieuw Kerkelijk Peil waar vertegenwoordigers uit
31 gemeenten aan deelnamen. De webinar is nog te zien via
een link op de website pknclassisveluwe.nl. In het najaar start
een aantal gemeenten in de classis Veluwe tegelijkertijd met
het onderzoek.

Midden in de samenleving
De uitkomst van de enquête is gebruikt als input
voor het nieuwe beleidsplan. Daarnaast is aan
kerkenraadsleden en leden van commissies en
werkgroepen gevraagd wat al goed gaat in de
gemeente en wat verbeterd kan worden. En het
gaat nog verder. De werkgroep legt haar oor te
luisteren bij andere organisaties en kerkgenootschappen in Appingedam, en bij B&W. Pennink:
“We vragen wat we kunnen betekenen voor
de stad en wat we eventueel samen kunnen
ontwikkelen. We willen als kerk midden in de
samenleving staan.” Van het geheel wordt een
overzicht en een voorstel voor een stappenplan
gemaakt dat zal worden besproken met kerkenraad en gemeente. “Zo komt er echt iets op
gang dat past bij hoe wij gemeente willen zijn.”
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Nieuw
Kerkelijk
Peil

WERKBOEK

Toekomstgericht
gemeente-zijn
Voor gemeenten die aan de slag willen met
het diagnose-instrument Nieuw Kerkelijk Peil is het werkboek ‘Toekomstgericht
gemeente-zijn’ beschikbaar. Het werkboek
helpt gemeenten om met behulp van dit
instrument een pad uit te zetten naar de
toekomst.
Het werkboek bestaat uit twee delen. Deel
1 biedt achtergrondinformatie over Nieuw
Kerkelijk Peil en maakt met praktijkvoorbeelden duidelijk hoe het werken met deze
gemeentescan eruit kan zien. Deel 2 bevat
werkvormen en werkbladen als handvatten
tijdens het proces van voorbereiding, uitvoering en verwerking van Nieuw Kerkelijk
Peil. Hoe dat proces er precies uitziet, zal
per gemeente verschillen. Wat voor iedere
gemeente geldt, is dat dit proces drie fases
kent: voorbereiding, uitvoering en verwerking. De gemeente kiest zelf hoe intensief ze
de verschillende fases inricht.

Vragen stellen
In de fase van voorbereiding op het onderzoek is het van belang dat de kerkenraad
zichzelf een aantal vragen stelt, zoals:

• Met het oog waarop willen we aan de
slag met Nieuw Kerkelijk Peil? Is dat
bijvoorbeeld om de sterke punten van de
gemeente in beeld te brengen en daarmee
het eigen profiel te versterken? Of voor de
ontwikkeling van nieuw en toekomstgericht beleid?
• Wie neemt het voortouw in het proces? Is
dat de kerkenraad of een werkgroep die
daarvoor wordt ingesteld? En wordt daarbij de ondersteuning door een gemeentebegeleider ingeschakeld?
• Hoe betrekken we de gemeente bij het
proces? Dat heeft meer kans van slagen als
het wordt ingericht als een gezamenlijke
trektocht in plaats van als een georganiseerde reis. Transparante communicatie speelt
daarin een belangrijke rol.
Het werkboek bevat vijf compleet uitgewerkte werkvormen, waaronder een verkenning
van het thema toekomstgericht gemeentezijn. Deze werkvorm kan bijvoorbeeld
ingezet worden tijdens een gemeentebijeenkomst in de fase van voorbereiding op het
onderzoek.

Het werkboek is gratis aan te vragen via protestantsekerk.nl/toekomst.
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van u is de toekomst

‘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,

Deze keer: Marinka Smith,
scriba van de Protestantse
Gemeente Deventer

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.

Naam: Marinka Smith
Leeftijd: 29 jaar
Lid van: de Protestantse
Gemeente Deventer,
Lebuinuskerk
Ambt: scriba, sinds 3½ jaar
Dagelijks leven:
managementsecretaresse bij de
gemeente Deventer
Favoriete bijbeltekst:
Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U
hebt mij gered. (Psalm 30:2)
“Psalm 30 verwoordt het afhankelijk
zijn van God én de lofprijzing.
Zonder God weet ik niet zo goed
wat het leven waard is. Ik uit dat
ook graag door te zingen, in de
cantorij van de Lebuinuskerk en
in projectkoren in Anglicaanse
kathedralen in Engeland.”
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“Ik ben graag actief
betrokken bij waar ik
deel van uitmaak”

Wat bezielt je om ambtsdrager te zijn?
“Ik had meegewerkt in een projectgroep
voor het maken van nieuw beleid toen me
gevraagd werd of ik scriba wilde worden.
Ik kom uit de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt waar vrouwen tot voor
kort geen ambt konden bekleden, en
dacht: ik? Maar ik ben altijd graag actief
betrokken bij waar ik deel van uitmaak
en zei ja. Het is afwisselend werk en leuk.
Ik kijk wel eens op tegen de vergaderingen,
want die zijn er regelmatig. Maar eenmaal
in de vergadering vind ik het altijd fijn. We
hebben het goed met elkaar en bespreken nuttige
onderwerpen.”
Wat betekenen geloof en kerk voor jou?
“Geloven is niet weten, het is vertrouwen. De
kerk is hoe wij als mensen met elkaar handen en
voeten geven aan dat geloof, en de eeuwenoude traditie voortzetten en een
invulling geven in de liturgie:
God loven en prijzen. Ik voel
“We hebben het
me daarbij thuis. In de
Lebuinuskerk wordt het
goed met elkaar en
geloof al eeuwenlang beleefd, de gebeden zitten
bespreken nuttige
er in de stenen. Dat doet
onderwerpen”
me veel.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Marinka Smith en Eerde Bruining

Hoe zit het met de aanwezigheid
van mensen onder de 40 jaar in jouw
gemeente?
“We hebben best veel mensen onder de
40. Een groep tieners, een groep twintigers en
een aantal jonge gezinnen. Veel mensen onder
de 40 hebben bewust gekozen voor de Lebuinuskerk. Dat zit wellicht in het kinderkoor dat
kinderen en hun ouders aantrekt, maar bijvoorbeeld ook in de liturgie, in de hoge kwaliteit
van kerkmuziek, en in de actieve en levendige
gemeente. We doen als gemeente ons best om
open en gastvrij te zijn.”

ook bij
de beweging in de
kerkenraad waar
we hebben besloten te
Spreken jullie in de kerkenraad over de
willen inzetten op de energie
toekomst van de gemeente?
die er is bij mensen in onze gemeente.
“Dat doen we zeker. We hebben een werkAls mensen met een goed plan komen, mogen
groep Toekomst die het rapport ‘Koersen op de
ze dat ook uitproberen. Daar gaan we niet altoekomst’ heeft geschreven. Daarvoor is ook
lerlei voorwaarden aan stellen. Aan de
de gemeente geraadpleegd. De teneur
kerkenraad is het dan om de eigen
in het rapport is dat iedereen
identiteit van de gemeente vast
behoefte heeft aan onderling
te houden. Die is bij ons dat
contact dat verder gaat dan
“De gebeden
men het geloof mag beleven
de zondagse dienst. Voor
op een eigen manier, maar
ouderen draait het veelal
zitten hier in de
dat we dat met elkaar doen
om de eredienst, maar voor
ter ere van God. En we
jongere mensen zijn de
stenen, dat doet
doen dat in de stad.”
gespreksgroepen door de
me veel”
week van minstens zoveel
Het is 2050 en jij bent 58
belang. Ons beleidsplan, waar
jaar. Wat hoop je op zondag
dit rapport deels op gebaseerd
in de kerk aan te treffen?
is, beschrijft vijf speerpunten, waar“Ik hoop dan nog steeds een levendige
onder ‘Meedoen’, ‘Verbinding tussen de
kerkgemeente aan te treffen die sterk verbonverschillende leeftijdsgroepen’ en ‘Communiden is met de stad. En dan graag in deze prachcatie’. Daarbij zijn gezonde financiën natuurlijk
tige Lebuinuskerk. Dat laatste is niet vanzelfnoodzakelijk.”
sprekend, het gebouw kost heel veel geld. We
hebben dat als protestantse gemeente in eigen
Ben jij het type dat de kerk wil redden
beheer, de exploitatie wordt verzorgd door de
of laat je je meenemen in de beweging van
Stichting Erfgoed Lebuinuskerk. De kerk wordt
Gods Geest?
wel gezien als icoon van de stad, is ook heel
“Ik neig ernaar de kerk te willen redden,
gezichtsbepalend. Het belang van het gebouw
maar heb geleerd dat wat los te laten en iets
gaat verder dan de protestantse gemeente.”
meer mee te bewegen met de Geest. Dat past
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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?

Renkum-Heelsum

Deze maand vertelt de
Protestantse Gemeente

De Kerkstraat

Renkum-Heelsum bij
monde van predikant
Wouter Koelewijn over
haar grootste vreugde en

Kerk door de week

haar grootste zorg.

Grootste vreugde
“Onze grootste vreugde is de fusie die
dit jaar haar beslag heeft gekregen. We
moesten een paar noten kraken, over de
toelating tot het avondmaal en over het
zegenen van andere dan huwelijkse relaties. We hebben daarover een akkoord
bereikt: we laten breed toe aan het avondmaal en we zegenen alle relaties. Het
is allemaal heel goed verlopen,
de fusie bracht enthousiasme
teweeg. Vanwege coro“Heel blij met
na hebben we de fusie
gevierd, op de eerste
de fusie, maar
zondag in januari van
dit jaar, met maar tien
onzeker over hoe
mensen erbij. Dat was
wel heel ongelukkig.”
de gemeente er

“We hebben gespreksgroepen en
een bijbelkring. Het jeugdwerk
loopt redelijk goed. Er is een
Voedselbank. De jaarlijkse bazaar
met grote boekenmarkt in Renkum,
waar wij aan meewerken, is zeer
bekend. En we hebben eens per jaar
een stamppottenmiddag voor de
senioren.”

Wouter Koelewijn

Grootste zorg

straks uitziet”

“We moeten twee kerkgebouwen afstoten, maar dat is nog
mijn kleinste zorg. We hadden ontmoetingen willen organiseren om elkaar te
leren kennen. Dat kon door corona niet
doorgaan. We zijn heel blij met de fusie,
maar onzeker over hoe de gemeente
er straks uitziet. Ik spreek mensen die
honger hebben naar de kerk, maar er zijn
ook veel mensen uit beeld. Daar zit onze
grootste zorg.”
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De kerk

Het kerkgebouw, ontworpen door architect J. Roodenburgh, dateert
uit 1950, en kwam op de plek van de kerk die in 1944 zo zwaar werd
beschoten dat deze niet meer opgebouwd kon worden. Het is een
gemeentelijk monument. “Vanuit architectonisch oogpunt is het een fraai
gebouw. Voor mij als predikant, met onder andere een grote afstand van
de kansel tot de gemeente, is het minder mooi. Ik vind het een beetje een
preekschuur. Het is gebouwd voor 500 mensen, maar als er 250 mensen
zijn lijkt het nog niet veel.”

column

Tekst: Janet van Dijk

God was hier

W

aarom zou je naar de kerk gaan? Waarom
organiseren we ook dit seizoen weer van
alles in de kerk? Waarom doen we het allemaal?

De gemeente
De van oorsprong hervormde gemeente in dit
kerkgebouw is sinds 1 januari van dit jaar gefuseerd
met de hervormde gemeente van Heelsum en
de gereformeerde kerk van Renkum-Heelsum.
“Daar zijn we heel blij mee. De gemeente telt veel
oudere mensen. Burgerlijk gezien ook. Renkum
en Heelsum zijn heel groen, er is maar weinig
industrie. Mensen kwamen hier om te rentenieren.
Jonge mensen trokken en trekken weg. Dat geeft
problemen voor de bezetting van de ambten.”

Wie herkent deze vragen niet? Het zijn niet alleen
nieuwsgierige kinderen en zoekende pubers die
deze vragen stellen. Ze komen op bij elk mens die
nadenkt over het waarom van de dingen. Het is
goed om jezelf deze vragen te stellen. Ze houden
ons scherp en bepalen ons bij de zin van wat we
doen.
Als ik bij mezelf naga waarom ik me inzet voor
de kerk, dan is dit vanuit een diep
verlangen naar nabijheid van
God. Naar een verhaal, een
Inzet vanuit
woord dat me uittilt boven
een diep
mezelf. Naar een lied dat
me meeneemt. Naar een
verlangen naar
ontmoeting, een gesprek
de nabijheid
van hart tot hart. Naar een
van God
knipoog uit de hemel, een
‘hartsontmoeting’ die ik niet zelf
organiseer, maar die me geschonken
wordt. Naar een verrassende ontmoeting met God!
Zo’n moment overkwam ons tijdens de
vergadering van de generale synode van
september jl. In deze vergadering presenteerde
‘Geloven in Spangen’ zich als eerste kerngemeente
van onze kerk. Twee leden van deze
kerngemeente vertelden hoe zij bij ‘Geloven in
Spangen’ betrokken waren geraakt en wat deze
geloofsgemeenschap voor hen betekent. Ze
hebben er hun thuis gevonden. Een liefdevol huis
waar ze gezien, gehoord en geteld worden, en
volop de ruimte krijgen om mee te doen.
Hun levens- en geloofsverhalen maakten
grote indruk. Een van de synodeleden
vatte dit moment samen met slechts drie
woorden: God was hier!

De straat

De protestantse gemeente van RenkumHeelsum, twee dorpen die aan elkaar vastgeplakt
liggen, heeft een van de drie kerkgebouwen in
de Kerkstraat in Renkum. Deze straat ligt aan
de rand van het winkelgebied. “De straat is een
beetje een allegaartje van gebouwen en stijlen,
met huizen uit de jaren twintig naast een heel
modern appartementencomplex.”

Over een verrassende ontmoeting met
God gesproken!

Ds. René de Reuver
scriba generale synode
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het dilemma
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.

Deze keer: De toekomst van de gemeente is een terugkerend punt op de
kerkenraadsagenda. Het onderzoeksinstrument Nieuw Kerkelijk Peil biedt
de kans alle gemeenteleden mee te laten praten over waar de gemeente
naartoe wil.

Is toekomstgericht kerk-zijn een
zaak van de hele gemeente?
“Natuurlijk heeft een gemeente
“Je boort
mensen nodig die leiderschap
veel
tonen, een visie hebben, een
creativiteit
stip op de horizon zetten.
aan”
Als je de hele gemeente laat
meepraten krijg je nooit een helder doel, zou je
kunnen denken. Toch heb ik de ervaring dat je veel
creativiteit aanboort wanneer je een grote groep
gemeenteleden betrekt. Het is wel zaak om het
proces goed in te richten en niet een eigen agenda
te hebben waarvoor je op een verborgen manier
instemming zoekt. En bedenk ook wat je doet als de
uitkomst niet is wat je hebt gehoopt.
Ik zie daarnaast ook een kans in het laten meepraten
van mensen ‘van buiten’. Kijk goed wanneer en hoe
je dat doet, en maak van tevoren helder hoe het
proces loopt en wie de beslissingen neemt.
We zijn in de classis voortdurend op zoek naar
wegen die leiden naar toekomstgericht kerkzijn. Nieuw Kerkelijk Peil kan hiervoor een goed
instrument zijn. Onder de 170 gemeenten in de
classis is een groep vitale gemeenten die de urgentie
van het nadenken over de toekomst echter nog niet
ziet. De echt kleine gemeenten zijn vaak al zoveel
kwijtgeraakt dat ze op een andere manier opnieuw
begonnen zijn, zoekend naar betekenis
voor hun omgeving vanuit de kern
die ze aan het herontdekken zijn. De
gemeenten die al wel lamgeslagen
zijn maar nog niet zien hoe ze het
opnieuw op kunnen pakken,
hebben wellicht het meeste
baat bij Nieuw Kerkelijk Peil.”

Arie van der Maas,
classispredikant in de classis Delta
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“Vanuit een ideale situatie
“We gaan
bekeken is de reactie volmondig
het nu
‘ja’. Maar als ik ook realistisch
anders
ben, dan aarzel ik. Is het een
doen”
zaak van de hele gemeente
als slechts 10 procent van je geregistreerde leden
actief kerklid is, 10 procent zo nu dan betrokkenheid
laat zien en de overige 80 procent aan een zijlijn
staat of geheel uit het zicht verdwenen is? Mijn
gemeente heeft, samen met de Protestantse
Gemeente Ritthem waarmee we gaan fuseren,
zo’n 500 leden in de kaartenbak. Daarvan zijn er
wekelijks 50 actief, zo’n 50 maandelijks, en 400
sporadisch of helemaal niet. In het verleden hebben
we besloten ons als kerk te richten op de basis, en
niet op de afhakers. Nu gaan we dat toch anders
doen. We zien de toekomst van de kerk in de kerk
van de 500. We zeggen dat vanuit vertrouwen
en verantwoordelijkheid. Vertrouwen dat de kerk
van God is, Hij zorgt ervoor. Dat vertrouwen is
indringend aanwezig. Verantwoordelijkheid in het
antwoord willen geven op de vragen van nu. Dat
betekent als kerk meer naar buiten treden, maar ook
aan het dorp vragen wat het nodig heeft. We gaan
dat in alle openheid met elkaar inhoud en vorm
geven, daarbij bedenkend dat we als
kerkleden ook dorpelingen zijn.
We staan dus op een kruispunt
van het anders gaan doen. De
gemeente echt betrekken bij de
toekomstige plannen, en meer in
en met het dorp organiseren. Ik
word er blij van.”

Jan Zwemer, scriba van de Protestantse
Gemeente Nieuw- en St. Joosland

Tekst: Janet van Dijk

“We zullen
“In mijn classis is 80 tot 90
procent van de gemeenten
het samen
een kleine gemeente met
moeten
weinig bestuurskracht en
doen”
financiën. Nieuw Kerkelijk Peil
is voor hen wel ingewikkeld. Toch wil ik gemeenten
stimuleren eraan mee te doen. Het gemeenteprofiel
helpt om keuzes te maken op basis van wat er in
de gemeente speelt. Dan gaat het niet alleen om
draagvlak, maar ook om uitstraling. En dat is een
zaak van de hele gemeente. Het is zelfs
een zaak van de hele classis, het gaat
over het geheel van de kerk.
Toekomstgericht kerk-zijn is een
thema voor ons allemaal. Een
moeilijk thema ook, want waar
gaat het dan over? Daar wordt
te weinig over gesproken. Als we
het hebben over de toekomst van
de gemeente gaat het meestal
over gebouwen, geld, voorgangers,
interne structuren. Terwijl het wat
mij betreft moet gaan over het belang
van kerk-zijn in de samenleving. Ik ben
er persoonlijk van overtuigd dat we daarbij als
gemeenten samen moeten werken. Dat kan ook
betekenen dat vitale gemeenten financieel solidair
moeten zijn met gemeenten die het niet meer
redden. Maar solidariteit en samenwerken zijn voor
veel gemeenten lastige thema’s, ze koesteren graag
wat ze hebben. Maar daarmee komen we er niet.
We zullen het samen moeten doen. We moeten
als gemeente als het ware ‘open’
gaan voor wat er elders in de kerk
gebeurt en voor wat er elders in de
samenleving gebeurt. Ga daar als
gemeenten het gesprek over aan.”

“Wat kerk is, is veel
“Bevraag
diﬀuser geworden. Er is
ook de
een kern van betrokken
samenleving”
mensen en daaromheen
een grote groep die niet zo betrokken is. Het kan
zeker meerwaarde hebben om te weten wat bij
deze mensen leeft. Nog een stap verder is weten
wat zich op de grens van kerk en niet-kerk afspeelt.
Op pioniersplekken bijvoorbeeld zijn vaak mensen
betrokken die geen lid zijn van een kerk.
In mijn gemeente zijn door corona veel
contacten verloren gegaan. Daardoor
weet je niet goed meer wat er
speelt. Het is mij bij huisbezoek
opgevallen dat gemeenteleden
overwogen hebben hun
lidmaatschap op te zeggen
omdat ze weinig aan de kerk
gemist hebben. Daar zaten ook
echt actieve mensen bij. Daar
moeten we als kerk wat mee; waar
hebben we steken laten vallen?
De kerk is erg aan het minimaliseren,
in ieder geval in het Groninger land.
Tegelijkertijd gebeurt er heel veel in de dorpen.
Als de kerk nadenkt over toekomstgericht kerk-zijn
zou ze niet uit moeten gaan van de vraag hoe ze
overleeft in het dorp maar van de vraag hoe ze een
bijdrage levert aan het welzijn in de dorpen. Ik zie
hier steeds meer een wisselwerking tussen kerk en
samenleving op het gebied van bijvoorbeeld kunst,
cultuur en gebouwen. Er wordt veel aan de weg
getimmerd op de grens van kerk
en niet-kerk. Nieuw Kerkelijk
Peil gaat uit van de kracht van
de gemeente, bevraag daar dan
ook de samenleving op.”

“Toekomstgericht
kerk-zijn gaat
over het belang
van kerk-zijn in de
samenleving“

Jan Hommes, classispredikant
in de classis Groningen/Drenthe

Jolanda Tuma, pastor en geestelijk
verzorger in de provincie Groningen
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Aanbod van trainingen en
cursussen wordt vernieuwd
Al jarenlang is er een uitgebreid aanbod aan trainingen en cursussen voor
vrijwilligers en professionals in de Protestantse Kerk. Dat aanbod wordt
volledig vernieuwd, mede door de ervaringen in coronatijd. “We hebben
kunnen experimenteren met online trainingen”, vertelt Esther Reinders,
teamleider begeleiding en training in de dienstenorganisatie. “Daar hebben
we de voordelen van gezien.”

D

at een training, cursus of
opleiding niet alleen het werk
van professionals maar ook
van vrijwilligers leuker maakt,
weten we allang. Weten wat je
taak inhoudt, vaardigheden oefenen, het maakt je vrijwilligerswerk leuker en
je leert waar je verantwoordelijkheden liggen,
en waar niet.
“We noemen dit leren over de kerk”, zegt
Esther Reinders. “Je groeit in je taak of ambt
als je weet waar je van bent, waar je voor staat.
Omdat we in coronatijd de trainingen online
aanboden en omdat ook in de kerk de ont-
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wikkelingen niet stilstaan, zijn we begonnen
met een vernieuwingsslag van alle trainingen,
cursussen en opleidingen. Met als uiteindelijk
doel dat mensen zo worden toegerust dat ze op
een goede manier hun ambt als vrijwilliger neer
kunnen zetten.”
Als voorbeeld noemt ze de ‘training
jeugdambtsdrager’ waarin deelnemers leren wat
hun specifieke rol als jeugdambtsdrager is door
in te gaan op roeping, taak en verantwoordelijkheid. Maar ook op hoe de taak zich verhoudt tot
die van andere vrijwilligers en kerkenraadsleden.
Verder is er aandacht voor hoe je ervoor zorgt

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Unsplash.com

dat de jeugd in de gemeente de aandacht krijgt
die ze verdient, en hoe je hen kunt verbinden
met de rest van de gemeente. “Zo weet je
precies wat je rol als jeugdambtsdrager is, en
krijg je handvatten voor je taak. Daarnaast is
veel ruimte voor uitwisseling en inbreng van je
eigen situatie. Dat bleek de grote winst te zijn
van de trainingen die in coronatijd noodgedwongen online gingen. In kleine groepen kan
er gewoon meer uitgewisseld worden. Ook het
feit dat deelnemers geen reistijd meer hebben
bleek een groot pluspunt, zeker voor mensen
met jonge kinderen.” Nog een groot
voordeel: de trainingen worden
elke maand gegeven.

zelf de overdracht intern goed regelt, is
daarmee veel gewonnen voor een nieuwe
ambts- of taakdrager. Maar als dat niet goed
geregeld is, moeten mensen het wiel zelf
uitvinden. En dat valt niet mee. Als je leert
wat je taak is en weet wat van je verwacht kan
worden, voorkom je misschien ook dat je op
een gegeven moment vastloopt.”

Sterk aanbod

De komende tijd worden alle trainingen,
cursussen en opleidingen inhoudelijk
vernieuwd. “Dat is niet van de ene
op de andere dag klaar hoor”,
lacht Esther Reinders,
“we nemen de tijd om
“Je doet jezelf
een inhoudelijk sterk
Cadeau voor jezelf
aanbod neer te zetten.”
een cadeau door
Het aanbod kent
Ondertussen gaat een
drie pijlers. Er zijn
deel van de huidige
trainingen en cursussen
op een goede
trainingen en cursussen
voor ambtsdragers en
gewoon door.
vrijwilligers die online
manier te starten
Via de nieuwsbrief van
worden gegeven. Deze zijn
de Protestantse Kerk wordt
individueel te volgen, de
met je taak”
u op de hoogte gehouden van
focus ligt op de taak. Daarnaast
het vernieuwde aanbod. Bent u
zijn er trainingen voor gemeenten
nog geen abonnee, meld u dan aan op
en kerkplekken die plaatsvinden in de
gemeente of kerkplek zelf. De focus ligt op een
protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. U krijgt deze
bepaald thema binnen de gemeente waar je
wekelijks in uw mailbox.
met elkaar mee aan de slag gaat. Als derde zijn
er de opleidingen voor predikanten en kerkelijk
Kijk voor het overzicht van trainingen, curwerkers als onderdeel van hun nascholing. Ook
sussen en opleidingen op protestantsekerk.nl/
dit aanbod wordt vernieuwd.
thema/cursussen-en-trainingen.
“Je doet jezelf echt een cadeau door op
een goede manier te starten met je taak, door
andere mensen te ontmoeten met wie je kunt
uitwisselen, en begeleid te worden door een
Leren van elkaar
professionele trainer”, zegt Reinders. “Vooral
van de ontmoeting met anderen, buiten je
Ditje van Genderen uit Limmen raadt iedere scriba de ‘training
eigen gemeente, worden deelnemers erg blij.
scriba’ aan. “Je leert van elkaar. Je krijgt vragen over wat je als
Behalve dat ze kennis krijgen over het ambt
hoofdtaak ziet, wat je er leuk aan vindt. En tips hoe je je taken
en tips voor de eigen praktijk geeft het hen
kunt verlichten.” De ruimte voor vragen en uitwisseling waarhet gevoel dat ze er niet alleen voor staan.”
deerde ze enorm. “Dat gaat veel sneller als je online bij elkaar
De ervaring is dat mensen die aan een ambt of
zit. Soms werd gevraagd: ‘Hoe doen jullie dat?’ Daar reageerden
taak in de gemeente beginnen nog weleens in
dan wel 4 of 5 mensen op, en daar haal je weer 3 verschillende
het diepe worden gegooid. “Als een gemeente
ideeën uit.”
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VAKORGANISATIE MET BIJBELSE VISIE

Let jij op Nederland? Blijf
Betrokken. Kom op voor
Christelijke belangen.
Corona zet je even stil
Verschillen tussen groepen mensen in Nederland liggen onder het vergrootglas.
Vaccinatie, onderwijsvrijheid, kerkdiensten en het politieke landschap
geven reden tot zorg. Blijf betrokken, samen met de RMU. Reformatorische
belangenbehartiger voor werk en maatschappij.

Laat de RMU je stem vertolken.
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RMU.NU/BLIJF-BETROKKEN

vacatures

Gereformeerde Kerk Damwald
en Gereformeerde Kerk
Broeksterwald / De Falom
predikant(e) (40 uur)

Protestantse Gemeente
Enkhuizen
predikant (36 uur)

Protestantse Gemeente
Purmerend (Taborkerk)
kerkelijk werker (16 uur)

reageren uiterlijk 25 november

reageren uiterlijk 15 december

Protestantse Gemeente
Steenwijk
predikant (30 uur)

Protestantse Gemeente
Voorhout
predikant (22 uur)

reageren uiterlijk 30 november

reageren uiterlijk 31 december

Jeugdwerk Jong Woerden
jeugdwerker (6 uur)

Protestantse Gemeente
Leusden
predikant (30 uur)

reageren uiterlijk 11 november

reageren uiterlijk 30 november

Protestantse Gemeente
Niekerk-OldekerkFaan-Enumatil
predikant (32 uur)

Hervormde Gemeente
Bethlehemkerk Papendrecht
predikant (36 uur)

Protestantse Gemeente
Maas- en Beekdal
predikant (34 uur)

reageren uiterlijk 15 november

reageren uiterlijk 30 november

Protestantse Gemeenten
Halsteren/NV, Steenbergen,
Woensdrecht (Brabantse Wal)
jongerenwerker (16 uur)

Protestantse Gemeente
Uithoorn
predikant (34 uur)

reageren uiterlijk 8 november

Protestantse Gemeente
Uithuizen
kerkelijk werker (18 uur)
reageren uiterlijk 9 november

reageren uiterlijk 31 december

Gereformeerde Kerk
Molenaarsgraaf-Brandwijk
predikant (28,5 uur)
reageren uiterlijk 31 december

reageren uiterlijk 30 november

reageren uiterlijk 16 november

reageren uiterlijk 31 december

Verenigde Protestantse Kerk
Gent
stadspredikant (uren in overleg)

Protestantse Gemeente
Bitgum-BitgummoleIngelum-Marsum
predikant (20 uur)

reageren uiterlijk 20 november

reageren uiterlijk 30 november

Hervormde Eben-Haëzerkerk
Nijkerkerveen
predikant (32 uur)

Gereformeerde Kerk
De Voorhof Andel (NBr)
predikant (28 uur)

reageren uiterlijk 20 november

reageren uiterlijk 30 november

Protestantse Gemeente
De Baai in Etten-Leur
predikant (40 uur)
reageren uiterlijk 23 november

Hervormde Gemeente
Diever en Dwingeloo
kerkelijk werker (8 uur)

Protestantse Gemeente
Leens–Mensingeweer en
Protestantse Gemeente
Zoutkamp
predikant (40 uur)
reageren uiterlijk 15 december

Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk
Business Consultant
(28-32 uur) reageren
uiterlijk 31 december

De volledige
vacatures vindt u op
protestantsekerk.nl/vacatures.
U kunt uw vacature insturen via
protestantsekerk.nl/
aanleveren-vacatures. Alle
vacatures staan vermeld op
protestantsekerk.nl/vacatures en
in de wekelijkse nieuwsbrief.
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het profiel
Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Teunard van der
Linden met het jodendom?
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.

Teunard van
der Linden is
predikant van
de Protestantse
Gemeente
Harlingen-Midlum
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Wat betekent het voor u dat het
Wat merkt u van
christendom joodse wortels heeft en
antisemitisme in of
wat doet u hiermee?
buiten de kerk?
“Ik kom uit een familie met een grote liefde
“Toen ik in Zandvoort zo
voor Israël. Tijdens mijn studie gaven de tekintensief bezig was met de
sten van Berkhof en Miskotte mij zicht op de
geschiedenis van de Joden
joodse context en ondergrond van het Nieuwe
vroeg de kerkenraad: ‘Zou
Testament. Het werd helemaal concreet toen
u dat wel doen?’ Men was
ik predikant werd in Zandvoort. Ik ontdekte
bang voor antisemitisme
dat er ruim 500 Joden in Zandvoort hebben
en wist dat het binnen de
gewoond van wie maar een klein deel
gemeenschap gevoelig
de oorlog overleefde. Het dorp
lag. Zandvoort was een
bleek als toeristenplek te
NSB-dorp. Maar ik
zijn ontstaan door Joodse
zei: ‘Als iemand
“Als iemand de
ondernemers uit Amsterde geschiedegeschiedenis
dam, zij bouwden hotels
nis bespreeken winkels aan de kust.
baar moet
van de Joden
Ze financierden zelf de
maken
bespreekbaar
spoorlijn van Amsterdam
is het de
moet maken is
naar Zandvoort en daar
kerk, de
woonde ik naast! In 1942
wortels
van
het de kerk”
zijn via diezelfde spoorlijn
het christenalle Joden afgevoerd. Over die
dom liggen bij het
geschiedenis werd in Zandvoort
Joodse volk. Wij staan
nooit gesproken. Dat wilde ik veranderen. Ik
het dichtst bij hen.’ Het
ben alles uit gaan zoeken, heb er twee boeken
is goed gegaan, ik kreeg
over geschreven en er kwam een tentoonstelveel mensen mee en er
ling in de kerk. Toen ik in Harlingen predikant
zijn geen nare dingen
werd was de geschiedenis van de Joden in
gebeurd.”
Harlingen uitzoeken het eerste wat ik deed. Die
bleek goed gedocumenteerd en beschreven,
gelukkig.”
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Wat heeft Teunard van der
Linden met het jodendom?
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.

Teunard van
der Linden is
predikant van
de Protestantse
Gemeente
Harlingen-Midlum

Bent u wel eens in Israël geweest, en wat
maakte daar de meeste indruk op u?

Besteedt u in
uw gemeente
aandacht aan
Israëlzondag?

“Een paar keer, en ik vind het altijd weer heel
indrukwekkend om de landschappen te zien
waar de verhalen van de Bijbel zich hebben
“Altijd. Dit jaar
afgespeeld. En Jeruzalem is een grote smeltkroes
was dat wel
van culturen. De hele wereld loopt daar rond, dat
heel bijzonder
is geweldig. Maar het mooiste vond ik het bezoek
omdat ik op die
aan Esther Frank en haar familie. Zij woonde
dag samen met
als meisje in Zandvoort en heeft als enige van
de rabbijn en de
haar familie, door onder te duiken, de oorlog
burgemeester het
overleefd. Zij kwam met haar zoons
Joodse namenmonunaar Nederland om alle plekken
ment in Zandvoort
uit die tijd op te zoeken en om
mocht onthullen.
antwoorden te vinden. Toen ik
Daar staan 308
“Bijna elke
hen op mijn beurt opzocht in
namen op van
zondag bid ik
Jeruzalem was het alsof ik er
Joden die in
voor vrede in
een familie bij had.”
de concentratiekampen zijn
Jeruzalem en het
omgekomen.
Midden-Oosten”
Andere jaren zingt
de cantorij Joodse
liederen en besteed ik
Welke ﬁlm, welk boek over
er in mijn preek aandacht
het hedendaags Jodendom
zou iedereen moeten zien of lezen?
aan. Bijna elke zondag bid ik
“Ik denk meteen aan Een verhaal van liefde en
voor vrede in Jeruzalem en het
duisternis van Amoz Oz. En zoek op YouTube
Midden-Oosten.”
naar de film Redeeming angel, over het leven
van de Zandvoortse jodin Esther Frank.”

OP WEG - ontmoeting met het jodendom

