Bouwstenen en aanbevelingen uit de eindverslagen WGO-groepen bezinning rond
een nieuw beleidsplan hervormd Veenendaal.
versie 2.4.2014
Aan de gemeente is door de AK gelegenheid gegeven om bouwstenen aan te dragen voor
het beleidsplan2013-2017. Hierop is goed gereageerd; er zijn in de periode januarifebruari 2014 zes groepen bij elkaar gekomen om onderstaande thema’s te bespreken
via de WGO methode:
- Kerk-zijn vandaag en morgen.
- Gemeente als huis voor iedereen
- Diaconale gemeente nu
- Een goede pastorale gemeente
- Gemeente met en voor jongeren
- Kleine flexibele organisatie (is als apart punt behandeld)
De uitkomsten worden via deze notitie overgedragen aan de kerkenraden (AK,
wijkkerkenraden) en de commissies die in de gemeente op centraal niveau functioneren.
De gedachten die naar boven kwamen zijn breed te gebruiken als inspiratie voor het
maken van gefundeerde keuzes.
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Hoofdgedachte
Het volgende kwam als hoofdthema naar voren:
De Kerk heeft haar roeping in 3 relaties: met God, met elkaar, en met de samenleving,
Kort samengevat: Boven, Binnen en Buiten.
‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een
volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van
Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2, 9)’. De
gemeente van Christus is daarom een gemeenschap die viert, die leert, die leeft voor
Gods aangezicht (‘boven’), die dient (‘binnen’) en die getuigt (‘buiten’). Dat geldt voor de
Hervormde Gemeente als geheel en krijgt in het bijzonder gestalte in de wijkgemeenten.
De Hervormde Gemeente gaat op zoek hoe zij kerk kan zijn in deze tijd. De gemeente is
daarbij bereid om, met behoud van het goede, nieuwe wegen te zoeken en wil in het
vertrouwen op haar Here ook nieuwe wegen gaan waar de Heilige Geest die wijst.
Daarbij beseffen we terdege dat het in de gemeente niet afhangt van allerlei (nieuwe)
activiteiten die wij bedenken of organiseren. Het is God die Zijn gemeente bouwt en
bewaart
Vanuit deze gedachte zijn de groepen bezig geweest.

GOD

GELOVIGE
kerk ondersteunt persoonlijke
godsdienst
Eredienst als bron van voeding,
toerusting en beleving van het
geloof
Prediking: connectie met de rest
van het kerkelijk werk en het
leven, radicale boodschap
Aandacht voor gebeden
Aandacht voor geloofsvragen van
jongeren en ouderen

BROEDER OF ZUSTER
gemeente = gemeenschap die uit
de wereld is geroepen!
Broederliefde (philia) die tot
uiting komt in onderlinge
pastorale zorg, erkenning en
praktisch omzien
Geloofsgesprekken tussen jong en
oud stimuleren
Interkerkelijkheid? Rol social
media?

ELKAAR

KERK

SAMENLEVING
DISCIPEL
naastenliefde: agapè
Diaconaat: WMO
Boodschap voor de wereld,
evangelisatie, Markt10, De
Poster, westerkerkplek
Evangelisatie en diaconaat dicht
bijeen brengen: CEC, HJR, CvD
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Relatie naar God (boven).
Er is een sterk besef dat we met de kerk in Veenendaal in een andere tijd zijn
terechtgekomen.
De kerk van ‘vroeger’ is geweest.
Er is een verlangen om toegerust te worden in de diensten, waarbij gebruik gemaakt kan
worden van moderne middelen.
Ruimte in eredienst voor getuigenissen en een structuur van eerlijke reflectie op de
preek door gemeenteleden met de predikant.
Gebed heeft een belangrijke plaats in en om de eredienst, in andere gemeente
activiteiten en in het persoonlijke geloofsleven; daarom graag ook toerusting met name
tot gebed en heiliging, zodat de gemeente weet waar ze voor staat.
Naar voren kwam of er meer samenhang kan zijn van catechese en kringwerk met de
eredienst. Gemeenteleden – jong en oud - kunnen betrokken worden bij het
voorbereiden van de eredienst.
Relatie met elkaar(binnen).
De gemeente is een gemeenschap die uit de wereld geroepen is. Die gemeenschap
kenmerkt zich door onderlinge liefde en dienstbetoon, die tot uiting komt in pastorale
en praktische zorg, erkenning en omzien naar elkaar.
Laten we vooral ook niet de jeugd uit het oog verliezen.
De wijkgemeenten zijn in de meeste gevallen getalsmatig van grote omvang.
Betrokkenheid op elkaar krijgt met name gestalte binnen de kleinere verbanden binnen
de gemeente, zoals (Bijbel)kringen en gebedsgroepen. Kleinschaligheid – elk
gemeentelid maakt deel uit van een kleinere kring - wordt aanbevolen, zodat men ook
pastoraal en diaconaal beter naar elkaar kan omzien. Ook met het oog op de “randen”
van de kerk.
De veelkleurigheid van Gods gemeente gestalte geven binnen de Hervormde Gemeente
van Veenendaal.
Het zou goed zijn om te luisteren naar recente kerkverlaters en hun motieven te
bespreken.
Relatie met de samenleving (buiten)
Als gemeente van Christus zijn wij niet van de wereld, maar zijn wij wel midden in de
wereld geplaatst. Zoals het volk Israël in de ballingschap vrede moest zoeken voor de
stad (Jeremia 29, 7), zo hebben wij als gemeente de opdracht te bidden tot de Here voor
de vrede van onze stad en de wereld waarin wij leven. Die opdracht gaat gepaard met
een belofte: ‘want in haar vrede zult u vrede hebben’.
Toerusting tot missionair bewustzijn; samenkomsten in de wijk uitnodigend laten zijn.
Drempelverlagend. Randkerkelijken bij kleine groepen betrekken.
Het is duidelijk dat er verscheidenheid bestaat tussen de wijken, daarom lijkt het goed
om daar ook wat meer verantwoordelijkheid neer te leggen.
Als de AK ondersteuning biedt en verder kan delegeren naar de wijken, maakt dat de AK
ook slagvaardig.
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Eindverslag van themagroep 1 Kerk-zijn vandaag en morgen.
11-02-2014
Bouwstenen voor de kerk van vandaag en morgen
Bouwstenen worden beschreven in de bekende trits: boven, binnen en buiten
Boven (relatie met God, prediking)
Focus in prediking op heiligheid èn nabijheid van God.
God is de Andere en niet onze vriend.
Tegelijk is Hij ons zeer nabij gekomen en mogen we Hem Abba Vader noemen.
Gebed om de Heilige Geest zodat de schriften worden geopend en mensen worden
ingewonnen voor Christus.
Centraal blijven stellen van kruis en opstanding
Dat vraagt wel om praktische handvaten voor het concrete leven van de gelovige in deze
wereld.
Wat betekent het kruis voor het leven op maandag?
Inzet van moderne middelen (ICT ) in diensten
Getuigenis ‘van de grote dingen die God gedaan heeft.’
In de dienst ruimte bieden voor getuigenis.
Er is behoefte om te zien en te horen dat God ook vandaag nog een levende
werkelijkheid is in de levens van mensen.
Variëteit en verscheidenheid in diensten mogelijk maken
-B.v. naast traditionele dienst ook diensten in een ‘ruimere jas.’
Inzet van verschillende liederen en instrumenten.
Blijven zingen van de psalmen: taal en melodie aanpassen kan daarbij nodig zijn.
Daar zijn duidelijke voorbeelden van.
-‘Avonds b.v. meer themabijeenkomsten met bespreking, samenvatting preek, zang en
gerichte voorbede in groepen.
Voorbereiding kan samen met anderen.
-Catechese integreren in dienst.
-Nagesprek al dan niet met maaltijd.
-Nazorg na de dienst
Binnen (relatie met elkaar)
Werken aan meer onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden.
-Deelname aan kringwerk stimuleren, omzien naar elkaar versterken.
Pastorale en diaconale karakter van kringen gaan benutten. (binnen en buiten)
Zie in dit verband ook de notitie van Nico Grijzenhout.
-Verder: samen eten na een dienst, maaltijdkringen, inloopcentra.
-Samen bidden stimuleren.
Valkuil is het gaan organiseren van veel activiteiten. Het ontbreekt eenvoudigweg aan
tijd.
Oppassen met te veel willen organiseren. Verbondenheid zoekt vaak eigen wegen.
Daarom: verbondenheid stimuleren via de al bestaande kanalen (kringwerk).
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Geloofsgesprek voeren
-Vertellen van geloofservaringen ( b.v. van ouderen aan jongeren).
-Gebruik maken van sociale media voor delen van gebeurtenissen.
Werken met concrete projecten b.v. GZB zodat zending en diaconaat gezicht krijgt.
Meer ruimte voor acceptatie van verschillen (zonder elkaar los te laten).
Niet bang zijn om nieuwe wegen te zoeken.
Als we op God vertrouwen durven we ook veranderingen te accepteren.
En tegelijk weten dat het in de kerk niet staat of valt met het organiseren van (nieuwe)
activiteiten, maar dat de kerk van Christus is en dat wij afhankelijk zijn van het werk van
de Heilige Geest.
Insteek
Structuur volgt visie, in plaats van visie volgt structuur.
Structuur is dienend.
Buiten (relatie met de context)
Beeld van de kerk als ‘zout’
-Kerk zijn, daar waar de mensen zijn. Zichtbaar zijn in de wijk.
Er liggen kansen, b.v. in wijken met veel mensen uit andere culturen.
Zendingsveld ligt dicht om de hoek.
Concreet: organiseren van spreekuur voor praktische zaken voor wijkbewoners.
Samenwerken van diaconaat en zending.
Als dit de insteek wordt, ligt de vraag voor de hand: welk kerkgebouw dan handhaven:
Hoeksteen of Vredeskerk?
-Samenkomst is uitnodigend en hartelijk voor mensen buiten.
Toerusting van gemeenteleden
-Besef dat gebed een middel is om mensen toe te brengen en ‘zielen te behouden.’
-Meer naar buiten gericht zijn vraagt om zo te leren kijken en handelen.
Gemeente leren om uit te gaan en vrijmoedig te getuigen.
-Nieuwe oriëntatie nodig op de klem van het evangelie n.l. dat wij Christus nodig
hebben tot behoud.
-Laat jongeren, jongeren bereiken met behulp van sociale media.
Samenwerking zoeken met andere kerken
Wat samen gedaan kan worden, samen doen.
Samenvatting
Er is een besef dat we als kerk vandaag in een ander tijdsgewricht zijn terecht gekomen.
Dat vraagt om gebed en een hernieuwd besef dat Gòd de kerk bouwt.
Toegespitst op de situatie van de kerk in Veenendaal is het nodig dat de AK een ruim
kader biedt om in de afzonderlijke wijken naar bevind van zaken te handelen m.b.t. de
diverse aspecten van kerk zijn.
Binnen dat kader wordt ruimte gegeven aan een variëteit aan vormen van geloven,
zodat de Geest wegen vindt om te gaan.
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Eindverslag van themagroep 2 - Gemeente als huis voor iedereen
30 januari 2014
Inleiding
Uit de gesprekken kwamen zeven aandachtspunten naar voren. Ieder aandachtspunt is
vanuit de groep voorzien van een zogenoemde bouwsteen, waarna er
beleidsaanbevelingen voor de beleidsplancommissie zijn geformuleerd.
Aandachtspunten
I Gebed
Bouwsteen: Zorg voor bijeenkomsten waarop gebeden wordt.
Beleidsmatige aanbevelingen:
- Stimuleer als kerkenraad dat in de gemeente wordt nagedacht over de plaats van
het gebed in het gezin en in het jeugd- en kringwerk.
- Vraag als pastorale ouderlingen tijdens de huisbezoeken naar de plaats van het
gebed in de praktijk van alledag.
- Schep als kerkenraad, op uitnodigende wijze, de voorwaarden om
gemeentebreed samen te bidden.
- Laat er onderwijs en toerusting zijn mbt gebed/bidden.
II Preek
Bouwsteen: Zorg ervoor dat de preek gericht is op iedereen; ook op kinderen.
Beleidsmatige aanbeveling:
- Schep als wijkkerkenraden de voorwaarden om samen met predikanten op open
wijze op de prediking te reflecteren.
III Kleine groep
Bouwsteen: Faciliteer kleine groepen.
Beleidsmatige aanbevelingen:
- Deel een wijkgemeente op in kleinere cellen.
- Rust gemeenteleden toe om een kleine groep te leiden.
- Missionaire spits: betrek randkerkelijken bij de kleine groep.
IV Gemeentedagen
Bouwsteen: Faciliteer gemeentedagen.
Beleidsmatige aanbevelingen:
- Faciliteer gemeentedagen.
- Zoek naar mogelijkheden om gemeentedagen een missionaire spits te geven.
V Bijzondere diensten
Bouwsteen: Meer aandacht voor bijzondere diensten. Heb daarbij oog en oor voor
de aanwezige buitenstaanders.
Beleidsmatige aanbeveling:
- Laten predikant en kerkenraad met extra veel zorg bijzondere diensten
voorbereiden. Heb daarbij aandacht voor de diversiteit aan kerkbezoekers en de
bijbehorende spanningsbogen.
VI Persoonlijke relaties
Bouwsteen: Geef toerusting aan gemeenteleden hoe via persoonlijke relaties de
Boodschap kan klinken in woord en daad.
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Beleidsmatige aanbevelingen:
Rust gemeenteleden toe om juist in hun persoonlijke relaties het Evangelie uit te
leven en uit te dragen.
Help gemeenteleden hun schroom te overwinnen om vrijmoedig en blijmoedig te
spreken over het christelijk geloof richting andersdenkenden binnen hun kring
van collega’s, buren en kennissen.
Vraag hierbij nadrukkelijk ook aandacht voor de vele allochtonen binnen onze
Veense gemeentegrenzen.

VII Vorming en toerusting
Bouwsteen: Zorg voor vorming en toerusting, zodat leden van de hervormde
gemeente Veenendaal weten wat ze geloven en waar ze voor staan.
Beleidsmatige aanbeveling:
- Faciliteer als kerkenraad catechese en toerusting tijdens diverse vormen van
jeugd- en kringwerk. Laat daarbij aandacht zijn voor de gereformeerde
geloofsleer èn voor de argumenten die de apologetiek aanreikt.

Eindverslag van themagroep 3 – Diaconale gemeente nu
21-01-2014
1. Bespreking. Het gaat bij ons thema om de "roeping van de gemeente" in relatie tot
wat het aandachtsgebied moet zijn. De scoop daarbij is landelijk en wereldwijd. De
volgende opmerkingen worden gemaakt over het functioneren van de plaatselijke
diaconale aspecten:
a. Het gaat vooral om het "omzien naar elkaar". Maar waar haal je mensen
vandaan? Een persoonlijke benadering binnen de wijkgemeenten met een
duidelijke omschrijving wat wordt verwacht lijkt tegenwoordig alleen nog
maar te werken. Een enkele wijkgemeente heeft dat opgezet en
functioneert goed.
b. Gaat dit niet veel dieper en gaat het niet om de vraag waarover prof. A.A.
van Ruler het boek schreef "Waarom zou ik naar de kerk gaan?"
c. Door de terugtredende overheid met verminderde professionele hulp zou
een groter beroep moeten worden gedaan op gemeenteleden. Maar met
een noodzakelijke volledige baan valt hulpverlenen / mantelzorger zijn
veelal niet te combineren.
d. De huidige mentaliteit is vaak dat alles moet worden betaald. Als
belangeloos hulp moet worden verleend, neemt de bereidheid af.
e. Vanuit de diaconie zou meer nog dan voorheen de rol moeten worden
opgepakt de gemeenteleden in beweging te brengen om voor anderen die
hulp nodig hebben klaar te staan.
f. Als belijdeniscatechisanten de derde vraag gaan beantwoorden moet
tijdens de catechisatie en op de aannemingsavond nadrukkelijk worden
gewezen op de verantwoordelijkheid en plicht die men als belijdend
gemeentelid krijgt.
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g. Er zijn al veel initiatieven vanuit de kerk(en), maar door de veelheid wordt
het ervaren als een oerwoud; men weet niet wat er allemaal is en wat er
zoal geboden kan worden.
h. Er bestaat o.a. de Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Thuiszorg,
Schulphulpmaatje, het Diaconaal Platform.
i. Bij de werving van jonge gemeenteleden voor diaconale aspecten, moeten
we oog hebben voor het bestedingspatroon qua tijd en geld. Men moet
veelal werken om studiekosten te kunnen betalen en heeft daarom
onvoldoende tijd om (vrijwillige) hulp te kunnen bieden.
Aanbeveling 1: Geadviseerd wordt dat de diaconie ideeën ontwikkelt en
implementeert om gemeenteleden te bewegen en daartoe te brengen dat meer
dan voorheen op vrijwillige basis hulp wordt geleverd. De slogan zou moeten
zijn: "Als je lid bent van een gemeente, draag je ook bij door wat te doen".
Onder de diaconie ressorteren momenteel globaal de volgende aandachtsgebieden:
a) Ouderenwerk.
b) Jongerendiaconaat.
c) Zieken, zorg, gehandicapten.
d) Financiële hulp eigen gemeente.
e) Diaconaat Landelijk en Wereldwijd.
a) Ouderenwerk. Onder het ouderenwerk kan ook het aspect "eenzaamheid"
worden vervat. In sommige wijkgemeentes wordt de eenzaamheid gelenigd
door het houden van maaltijdkringen, waarbij mensen die dagelijks alleen aan
tafel eten periodiek met elkaar een maaltijd gebruiken. Doordat hier goede
ervaringen mee zijn, wordt aangeraden dit in alle wijkgemeenten op te zetten.
Verder is tegenwoordig "eenzaamheid" een betrekkelijk begrip. Door de
media kan men zeggen zich niet eenzaam te voelen, doordat men dagelijks
urenlang via internet bezig is en contacten onderhoudt met mensen elders (in
ons land en ook daarbuiten). Maar als er fysieke hulp nodig is kan dat door
het ontbreken van een lokaal netwerk niet of moeilijk worden ingevuld.
Onderkend wordt dat de HVD in dit verband heel veel goed werk verricht
door bezoekwerk aan senioren / ouderen. Tegelijk komt hierbij de vraag op of
de groep eenzamen van middelbare leeftijd dreigt te worden vergeten.
Aanbeveling 2: Vraag de diaconie te inventariseren en te analyseren hoe het
ouderenwerk functioneert en betrek ook de vereenzaming daarbij. Stel, indien
van toepassing ook aanbevelingen op.
b) Jongerendiaconaat. Er ligt een taak op het gebied van diaconaat onder
jongeren. Dit betreft o.a. de volgende aspecten: Toerusten clubleiding en
bewust maken van jongeren voor de diaconale aspecten in het leven.
Aanbeveling 3: Laat de diaconie zich verdiepen in het aspect
"Jongerendiaconaat" en zich daarbij afvragen hoe het pure diaconale aspect
verder kan worden verdiept in de harten van de jongeren. Zodat ze in hun
toekomstige leven oog hebben voor en bereidheid tonen in het omzien naar de
hulpbehoevende naaste. Om versterking van dit bewustzijn te bevorderen, dient
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ook toerusting op diaconaal vlak van de club- en jongerenleiding hierbij te
worden betrokken.
c) Zieken, zorg, gehandicapten. Op het gebied van zieken, zorg, gehandicapten
bestaat de indruk dat er meer voor gehandicapten zou kunnen worden
gedaan. De maandelijkse aangepaste kerkdienst voorziet in een behoefte,
maar een jaarlijks uitstapje met onze anders begaafde gemeenteleden of een
bestand met gemeenteleden die zich aanbieden voor het leveren van
respijtzorg (is zorg ter ontlasting van de ouders en gezinnen: mantelzorgers)
is aan te bevelen. Ook dienen de mantelzorgers hierbij niet over het hoofd te
worden gezien. Die dienen pastoraal en diaconaal te worden bearbeid.
Tenslotte is met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
de decentralisatie naar de gemeenten een oerwoud van regelgeving aan het
ontstaan. Hierin ligt voor de diaconie naar de zorgvrager en mantelzorger een
toekomstige taak weggelegd.
Aanbeveling 4: Laat de diaconie zich bezinnen op de invulling van diaconale
zorg onder zieken en gehandicapten.
Aanbeveling 5: Laat de diaconie zich buigen over de invulling van pastorale en
diaconale zorg voor de mantelzorgers.
d) Financiële hulp eigen gemeente. Voor wat betreft financiële hulp – bij
ouderenzorg / eenzaamheid en langdurige zorg is dat niet anders – komt de
vraag op: "Wie komt mensen tegen die hulp nodig hebben?" Als mensen
slechts eenmaal per twee jaar huisbezoek krijgen, dan moet het bezoek –
behalve pastoraal van aard – ook diaconaal van aard zijn, wil
maatschappelijk/sociale of financiële nood worden onderkend. De vraag rijst
of de ouderlingen / bezoekbroeders voor die aspecten zijn toegerust. Of:
hebben ze daar een antenne voor? In de prediking komt dit aspect (dat we als
gemeenteleden oog moeten hebben voor elkaar) vrijwel nooit aan de orde.
Met het oog op de verarming bestaan goede initiatieven zoals het verlenen
van financiële bijstand, de pakketten N.N., schuldhulpmaatje etc.
Aanbeveling 6: Laat de diaconie een methode ontwikkelen en invoeren om de
broeders, predikanten en overige pastoraal werkers die op huisbezoek gaan toe
te rusten om oog te hebben voor de diaconale aspecten.
i.

ii.

Diaconaat Landelijk. Door middel van collectes (dus financiële hulp)
wordt aan een groot aantal stichtingen bijgedragen. De bewustmaking
vindt doorgaans plaats door de collecte van te voren aan te kondigen
en de zondag voordat de inzameling plaatsvindt een flyer uit te reiken.
In het Veens Kerkblad worden de collectes ook altijd aangekondigd en
toegelicht.
Diaconaat Wereldwijd. In wereldwijd verband wordt behalve een
bijdrage uit collecte in een enkel geval ook daadwerkelijke hulp
geboden (bijv. in werkgroepverband). Ook hiervoor worden vaak
afkondigingen van tevoren gedaan en/of flyers uitgereikt.
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iii.

Zowel bij de diaconale collectes landelijk als wereldwijd wordt
geadviseerd niet alleen de opbrengst te communiceren, maar ook wat
er daadwerkelijk met de bijeen gebrachte gaven gebeurt.

Aanbeveling 7: Vraag de diaconie hoe de gemeente kan worden geïnformeerd
wat met de ingezamelde gaven concreet is gebeurd.

Eindverslag van themagroep 4 Een goede pastorale gemeente
30-01-2014

Onze belangrijkste aanbeveling is naar de beleidsplancommissie:
1. Inventariseer goed wat er precies gebeurd om te voorkomen dat mensen
tussen wal en schip vallen1.
2. Denk goed na over hoe we het ambtelijke pastoraat hebben
georganiseerd.2
3. Zoek uit of er elders goede ervaringen zijn met een duurzaam, ander
model (bijv. een variant op wijkcellen van 10-15 pastorale eenheden die
goede ervaringen naar elkaar omzien, met elk een wijk coördinator (vaak
op niveau van een echtpaar)
i. Onderzoek welke gemeente hierin als pilot het voortouw wil
nemen.
Adviezen:
Ten allen tijde geldt in ons gemeentezijn dat het gaat om Christus. Pastoraal gemeente
zijn, gaat van Hem uit.
Binnen deze theologische kaders zijn onze aanbevelingen dat:
•

•

•

•

•

Het is belangrijk dat er goed geïnventariseerd wordt, wat er precies gebeurt
om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen. Wat gebeurt er
precies in de verschillende wijken? Hoe functioneert dit?
Wij zouden na moeten denken over hoe we ambtelijk pastoraat hebben
georganiseerd. Eens in de twee jaar een ouderling op bezoek is echt te weinig.
Op die manier bouw je niets op. Hoe kunnen we dit anders organiseren?
Wij zouden de toerusting van ambtsdragers moeten versterken.
Ambtsdragers gaan vaak te weinig toegerust op pad. Dat is onbarmhartig naar
de ambtsdrager en naar de mensen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Wij
zouden hierin centraal de krachten kunnen bundelen.
Het is belangrijk dat we meer oog hebben voor het geestelijk welzijn van onze
ambtsdragers. Hoe staan zij in hun geloofsleven? Is er pastorale zorg voor de
pastor nodig?
In Gorinchem kent men een structuur waarbij mensen in clusters naar elkaar
omzien en met elkaar meeleven. In een cluster van tien gezinnen leeft men

1

Het tussen wal en schip vallen ervoeren wij als themagroep als zorg.
Wij ervoeren als groep dat het ambtelijke pastoraat vaak tekort schiet in tijd. Broeders hebben te weinig tijd
om de zorg te verlenen die nodig is. Kunnen wij dit misschien anders organiseren of herijken? Wij zouden graag
meer toe willen werken naar een structuur waarin gemeenteleden elkaar meer pastorale zorg verlenen.
2
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met elkaar mee en er is een gezin wat dit overziet en leiding geeft. Wij zouden
als gemeente dit kunnen onderzoeken en toe kunnen passen in de Veense
context.
o In deze context kan een mentor-echtpaar pastoraal doorverwijzen
naar de ouderling, predikant of pastoraal werker. Boven deze
structuur kan een ambtelijke structuur goed functioneren.

Eindverslag van themagroep 5 – Gemeente voor en met jongeren
20-2-2014
Eredienst – bekend worden met het Woord & radicale boodschap
Voor de meeste leden van de themagroep behoorden de erediensten niet tot de zaken
die hen God in het bijzonder hadden leren kennen. Reflectie hierop maakte echter wel
duidelijk dat juist de eredienst een van de belangrijkste onderdelen van het
gemeentezijn is en dat de doorgaande lijn in het ‘opgaan’ ontzettend waardevol is.
- Wij zijn een gemeente die een bewuste keus heeft gemaakt voor een liturgie op Bijbelse
gronden
Een herbezinning op & herwaardering van de liturgie in het licht van de Bijbel en vanuit
de hedendaagse context is nodig. De bekende opbouw van de dienst zorgt enerzijds voor
rust en eerbied, anderzijds is het goed om steeds te zoeken naar vormen die goed passen
in deze tijd. De achtergrond van de huidige liturgie is op de achtergrond geraakt. Het zou
goed zijn hier opnieuw bij stil te staan om de beleving van de verschillende onderdelen
van de diensten voor de jeugd (maar ook voor de volwassenen!) te ondersteunen. Weten
wat de bedoeling van de verschillende onderdelen is, kan ook de weg vrij maken voor
een flexibelere omgang met de gebruikelijke invulling, waarbij bijvoorbeeld meer
gemeenteleden een inbreng kunnen krijgen. Ook gaan er in de groep stemmen op om
een eenduidig centraal beleid te voeren met betrekking tot de te gebruiken lied- en
gezangenbundels.
Hiervoor is nodig dat er aandacht komt voor de betekenis van de onderdelen van de
liturgie en de gemeenteleden open staan voor aanpassing van de invulling van deze
liturgie als er andere gemeenteleden zijn die daar behoefte aan hebben. Van de
kerkenraad wordt een open oor voor de wensen van de gemeenteleden gevraagd.
- Wij zijn een gemeente waar in de eredienst de koppeling wordt gemaakt tussen wat er
in het (jeugd)werk gebeurd en de thematiek die in de dienst centraal staat.
Erediensten die de verbinding leggen tussen de week en de rustdag worden als
bemoedigend en aantrekkelijk ervaren. De rustdag is ook toerustdag voor dat wat er in
de week plaatsvindt; zowel op het kerkelijk erf als thuis, op het werk of op school en in
de vrije tijd. Op catechese en club krijgen de kinderen en jongeren veel verschillende
onderwerpen rond het geloof aangereikt. Deze onderwerpen komen in de erediensten
echter lang niet altijd terug en in ieder geval niet expliciet aan de orde. Dat maakt dat
deze activiteiten de indruk wekken los van elkaar te staan. Meer samenhang tussen de
verschillende bijeenkomsten van (een deel van) de gemeente kan leiden tot een
toenemende relevantie van de activiteiten en tevens worden zo de ouders/ gezinsleden
ondersteunt in het voeren van geloofsgesprekken thuis over de thema’s waar de
kinderen/jongeren zich mee bezig hebben gehouden. Lastig hierbij is wel dat de
verschillende leeftijdsgroepen zich steeds met andere onderwerpen bezig houden. Een
curriculum waarbij de thematieken van de kleuters tot de volwassenen op elkaar
afgestemd is, waarbij ieder op eigen niveau over de zaken spreekt, verdient dan ook de
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voorkeur. Ook ondersteuning vanuit social media zou een goede aanvulling kunnen zijn
omdat bijvoorbeeld een FaceBook groepspagina platform kan worden voor
geloofsgesprek naar aanleiding van zowel de diensten als het andere gemeentewerk.
Voor met name de eigen wijkpredikanten ligt er dan een taak om in de dienst een link te
leggen tussen de stof voor de preek en de besproken thema’s. Ook andere vormen
kunnen worden ingezet, zoals het zingen van bepaalde psalmen/liederen/gezangen,
mits benoemd wat de verbinding met de week dan is. Het blijven zingen van de
schoolpsalmen is ook een voorbeeld van het op elkaar betrekken van de zondag en de
rest van de week.
Wanneer een parallel curriculum voor alle leeftijden de voorkeur heeft, zal gekeken
moeten worden hoe dit te realiseren is. Er valt ook te denken aan een variant waarbij de
predikant in ieder geval op de hoogte is van de besproken thematiek en naar eigen
goeddunken de groep die het thema heeft behandeld kan aanspreken.
- Niet onder een stelling maar wel belangrijk:
Gebruik van de beamer in de kerkdienst zorgt voor betere aandachtsspanne en
verduidelijkt de preek door bijvoorbeeld geografische verbanden te verduidelijken of de
lijn beter vast te kunnen houden. Kinderen en jongeren zijn gewend om bij onderwijs
met visuele ondersteuning te werken. Het onderwijs van de verkondiging kan hier ook
onder geschaard worden.
Social media zijn dan wel geen onderdeel van de erediensten, zij kunnen wel helpen bij
de voorbereiding op de eredienst en het verwerken van de stof van de dienst.
De aanwezige jongeren zelf vroegen ook duidelijk om een dienst die klare taal bevatte.
Zij waren niet zo zeer op zoek naar hippe activiteiten, maar wel naar echtheid,
radicaliteit, leerzame preken en toepasbare boodschappen.
(H)erkenning – jongeren worden gezien
Een belangrijk onderwerp tijdens de eerste avond bleek het vinden van een eigen plek in
de gemeente, vaak was dat tussen leeftijdsgenoten. Een plek waar men gezien of gemist
werd waar aandacht was voor persoonlijke geloofsvragen en eveneens acceptatie en
erkenning. Degenen die betrokkenheid van hun predikant of van volwassenen uit de
gemeente hadden ervaren, gaven aan dat het belangrijk voor hen was om serieus
genomen te worden in je geloofsvragen en overwegingen en om van oudere, wijzere
personen te horen hoe God in hun leven werkte.
De stellingen die de groepsleden hebben geformuleerd naar aanleiding van
kernwoorden jongeren erkennen, herkenning en ontmoeting:
- Wij zijn een gemeente
- Wij zijn open naar elkaar
- In onze gemeente kennen we elkaar
- In onze kerk wordt diversiteit geaccepteerd
- Onze gemeente geeft aan elke leeftijdsgroep zijn waarde en plaats
Uitgewerkt in de volgende (niet al te concrete) ideeën.
- Onze volwassen leden zoeken contact met elke leeftijdsgroep
o De dominee is zichtbaar en te benaderen voor kinderen en jongeren
o De kerkenraad probeert ook duidelijk in contact te komen met kinderen
tijdens huisbezoek.
o Meer koffiedrinken na de kerk (misschien wel voor de dienst?)
o ?niet overorganiseren?
o Oudere leden van de gemeente wijzen op hun verantwoordelijkheid
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Gezinnen zijn heel belangrijk voor onze gemeente
De sociale media gebruiken (positief gebruiken)
In de eredienst ruimte en aandacht voor jongeren zonder een doelgroepen kerk
te worden.
De ideeën van de laatste groep waren minder duidelijk uitgewerkt. Er gaat echter een
appel vanuit dat geldt voor alle leden van de gemeente. Naar de kerk gaan is niet alleen
een zaak tussen God en een jou persoonlijk, maar ook een zaak tussen jou en je
gemeenteleden. Met elkaar volgen wij God na. Daarbij mogen de ouderen getuigen van
de daden van God in hun leven, vormen de jongeren de hoopvolle toekomst en staan de
gezinnen in de kern van het werk. De boodschap is voor ieder van hen hetzelfde en de
Geest brengt die in elks hart. De liefde voor elkaar creëert aandacht en genegenheid
(filia) in de gemeente. Wij gaan naar de kerk om te ontvangen, maar ook om veel uit te
delen. Bewustwording daarvan en de oproep zich steeds over elkaar te ontfermen zoals
Jezus dat ook deed is daarbij belangrijker dan nieuwe activiteiten aan het bestaande
(drukke) gemeentewerk toe te voegen. Aanpassingen in activiteiten kunnen hierbij wel
ondersteuning bieden.
-

Afsluitend
De twee bijeenkomsten van de themagroep resulteerden in doordenking van de
bovenstaande thema’s die belangrijk zijn bij het nadenken over gemeente voor en met
jongeren. Kinderen en jongeren verdienen erkenning als integraal onderdeel van de
gemeente, waarbij aandacht en zich aangesproken weten op het eigen niveau en over de
zaken die hen bezighouden van belang zijn. Wat hierboven voor de jongeren is
uitgewerkt, werkt in zeker opzicht ook voor de rest van de gemeente. Naar verwachting
zullen verschillende onderdelen dan ook terug komen in de verslagen uit andere
groepen.
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