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In het januarinummer 

van woord&weg 

werd het verhaal 

verteld van een 

nieuw startende 

gemeente in Utrecht. 

De bestaande 

gemeente kon de 

toeloop van nieuwe 

leden niet aan, dus 

werd een tweede 

gemeente gestart. 

Een hoopvol beeld, maar laten we eerlijk zijn, 

wel een uitzondering. Er zijn meer gemeenten 

die krimp en kramp ervaren. Krimp van het 

aantal leden en financiële middelen. Kramp 

hoe hiermee om te gaan. Daarom wordt in 

dit nummer aandacht besteed aan het belang 

van samenwerking tussen gemeenten. En de 

special wijst op het belang van het voeren van 

een proactief financieel beleid. Het kan het 

behoud van de gemeente betekenen.

Dat laatste onderwerp zal dit jaar nog wel  

een paar keer voorbijkomen. De synode 

stimuleert graag dat gemeenten hun 

financiële vermogen zo inzetten dat het de 

toekomst van de gemeente en daarmee het 

geheel van de kerk ondersteunt. Henk van 

der Sar (pag. 14) zegt over de situatie in de 

Protestantse Gemeente Zwolle: “De uitgaven 

waren structureel hoger dan de inkomsten. 

We realiseerden ons: je 

kunt beter investeren in 

het gevoel van urgentie 

voor verstrekkende 

maatregelen, dan steeds 

een beetje minder doen 

om de lieve vrede te 

bewaren.” 

Dat roept bij mij het beeld 

op van het verschil tussen 

gesloten of open handen. 

In gesloten handen houd 

je vast wat er is. Alleen jij 

hebt het vast en niemand 

kan ervan meegenieten. 

Open handen hebben juist 

iets uitnodigends; de be-

weging richting de ander. 

En vaak komt er dan ook 

iets terug. 

Stel dat uw gemeente 

zo met haar geld zou 

omgaan. Niet vanuit de 

kramp, maar vanuit de 

open handen. Wat zou er 

dan gebeuren? Misschien 

goed om dit onderwerp 

eens open te bespreken 

binnen uw kerkenraad en 

gemeente.

Jurjen de Groot
directeur 
dienstenorganisatie
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Beeld: Linux87 | Dreamstime.com

EEN NIEUW BEGIN IS ALTIJD MOGELIJK

Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,

onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,

hebben wij een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op onszelf gericht,

onze visioenen slechts van hier en nu, 
hebben wij een medestander nodig
die liefde, recht en trouw ons leert.

Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,

onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig

die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth.

Alfred C. Bronswijk

Medemens 2, uitgave Kerk in Actie

Woensdag 17 februari  

begint de Veertigdagentijd.



terug naar de kern

Noodzaak tot samenwerking moet gevoeld worden

“Zelfstandigheid  
pas opgeven als het 
niet anders kan”
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Samenwerking tussen gemeenten. Er zijn succesvolle 

voorbeelden, maar dat zijn er weinig, zegt Jack de Koster 

in ‘Een goed gesprek’. Gemeenten rond het Tjeukemeer 

vinden het maar moeilijk hun zelfstandigheid op te geven. 

Het interkerkelijke Podium van Kerken in Dalfsen ziet dat 

door bundeling van krachten de zichtbaarheid van de 

kerk in de samenleving wordt vergroot.

O
m te voorkomen 
dat de vierplek in 
het eigen dorp ver
loren gaat, komen 
de kerkenraden en 

predikanten van negen protestantse 
gemeenten rond het Tjeukemeer 
regelmatig bij elkaar, op zoek naar 
vormen van samenwerking. In 2016 
vertelde voormalig voorzitter van 
de kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Joure, Luuk Hazelhoff,  
al in Kerkinforma tie dat de gemeen
ten vooruit moeten kijken. Al deze 
gemeenten, grote en kleine, kampen 
met terugloop op allerlei vlakken. 
“Als we elkaar niet opzoeken, hebben 
we straks een groot probleem”, zei 
hij. De stuurgroep Tjeukemeer
beraad werd opgericht.
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: PG Op ‘e Noed / PG Dalfsen

Rijkdommen herverdelen
Sindsdien is de samenwerking gezocht.  

Er is een werkgemeenschap van predikanten 
die redelijk hecht is en naar elkaar omkijkt.  
De protestantse gemeenten van Langweer en 
van TjerkgaastIdskenhuizenSt. Nicolaasga 
(‘Op ‘e Noed’) ruilen diensten en hebben een  
gezamenlijk kerkblad en vorming & toerustings
programma. “Buurgemeenten weten elkaar wel 
te vinden”, ziet Aart Veldhuizen, predikant in 
Langweer. “Maar voor dorpen die wat verder 
uit elkaar liggen blijkt samenwerking ingewik
keld. Mensen zijn erg gehecht aan het eigen 
gebouw en de eigen gewoonten.”

Geld speelt daarbij zeker een rol, meent hij. 
“Als predikant van een ‘rijke’ gemeente zie ik 
het als mijn rol om in het Tjeukemeerberaad 
voor de troepen uit te lopen, te prikkelen. Dat 
raakt aan mijn passie. Waarom zouden we 

Pinksterdienst protestantse  

gemeente ‘Op ‘e Noed’.

Gemeenten rond het Tjeukemeer

Noodzaak tot samenwerking nog niet 
voldoende gevoeld



plaatselijk op het geld blijven zitten? Het geld 
is toch niet tot in de eeuwigheid gegeven voor 
die ene kerk? Het is nota bene een bijbelse 
boodschap om de rijkdommen te herverdelen. 
Sommige gemeenten vallen financieel om, 
andere qua ledenaantal. Een lastige knoop.”

Het is niet moeilijk om mooie samen
werkingsconstructies te bedenken, ziet hij in 
de omgeving. “Sneek en IJsbrechtum bijvoor
beeld helpen elkaar. IJsbrechtum betaalt de 
helft van de predikantsaanstelling van Sneek. 
Sneek op zijn beurt helpt IJsbrechtum met  
het vullen van het preekrooster en wijst een 
van haar predikanten aan als dominee voor  
IJsbrechtum. Dat werkt heel goed. Ik denk 
dat bij ons de noodzaak nog niet voldoende 
gevoeld wordt. Maar je wilt het omvallen liever 
vóór zijn, als je nog een keuze hebt.”

Zelfstandigheid
Jan de Jong, kerken raadsvoor zitter van de 

gemeente ‘Op ‘e Noed’, beaamt dat de nood
zaak tot vergaande samen werking nog niet 
gezien wordt. “Er zijn wel dwarsverbindingen 
ontstaan in gemeenten die dicht bij elkaar 
liggen. Voor nauw contact en con crete samen
werking zoek je een buurgemeente. Tussen 
Langweer en onze gemeente gaat dat heel goed. 
En er zijn meer samen werkingsverbanden. 
Bijvoorbeeld scriba’s en jeugdouderlingen die 
elkaar opzoeken om ervaringen uit te wisselen. 
En het initiatief ‘Nacht zonder Dak’ dat in 
gezamenlijkheid georganiseerd werd.”

Maar het zoveel mogelijk willen behouden 
van de eigen zelfstandigheid staat verdergaande  
samenwerking in de weg, constateert ook hij.  
“Het niet meer zelf kunnen doen is een drempel  
voor samenwerking. Het eigene, het verleden 
speelt een rol. Wij zullen als gemeente onze 
zelfstandigheid pas opgeven als menskracht en 
financiën ons daartoe dwingen. Pas als het niet 
anders kan.”
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E
en andere vorm van samenwerking  
betreft het interkerkelijke Podium 
van Kerken in Dalfsen, drie jaar  
geleden opgezet als voortzetting  
van de plaatselijke Raad van Kerken.  

In de Raad hadden alleen de RoomsKatholieke 
en de Protestantse Kerk in Dalfsen bestuurs
verantwoordelijkheid, de andere kerken 
kwamen daar als gastkerk bij. In het Podium 
hebben alle zeven Dalfsense kerken bestuurs
verantwoordelijkheid. 

“Dat maakt de betrokkenheid groter”,  
ziet Anco Tol, predikant in de Protestantse  
Gemeente Dalfsen. “De afstand als gastlid  
is weg en dat is winst. Dat doet wat met de  
aangesloten kerken.” Het eerste doel van  
het Podium is de krachten bundelen en de 
zichtbaarheid van de kerk in de samenleving 
van Dalfsen vergroten. Daarnaast is het  
Podium voor de burgerlijke gemeente een  
aanspreekpunt als het gaat om maatschappe
lijke problematiek. “Het is sterk om te kunnen 
laten zien dat we elkaar als kerken niet mijden 
maar opzoeken.”

ds. Aart Veldhuizen: 

“Mensen zijn gehecht  

aan het eigen gebouw  

en eigen gewoonten”

Pinksterdienst protestantse  

gemeente ‘Op ‘e Noed’.

Podium van Kerken Dalfsen

Door krachten te bundelen  wordt zichtbaarheid groter
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Breder blikveld
Het Podium is een overlegorgaan waar  

het in eerste instantie gaat om het elkaar 
bemoedigen en informeren, en in tweede 
instantie om het gezamenlijk organiseren 
van activiteiten. “Zoals de Week van gebed in 
januari”, zegt Tol. “De avondgebeden in die 
week vinden elke dag in een andere kerk plaats. 
We organiseren ook jaarlijks een oecumenische 
tentviering, en een Top2000kerkdienst.  
Nu alle kerken daarin een aandeel hebben, 
hebben we een grote kerk vol.” Maar dat 
grotere bereik is niet het enige voordeel van 
de gezamenlijkheid, vindt Tol. “In september 
2019 organiseerden we in de Vredesweek een 
gespreksavond. Iedere kerk heeft haar eigen
heid, samen is de diversiteit heel groot. Dan 
merk je pas goed dat je blikveld breder wordt 
dan je eigen kerk.”

Heel vanzelfsprekend
Vlak voor Kerst 2020 ontstond in een van  

de kerken het idee voor een coronaproof  
kerst tuinenproject. De andere zes kerken 
werden gevraagd om mee te doen. Tol: “Het 

ds. Anco Tol: 

“Soms  

weten we  

niet meer wie  

uit welke kerk komt”

Top2000dienst in de Grote Kerk in Dalfsen, november 2019.

Door krachten te bundelen  wordt zichtbaarheid groter

Samenwerking in platforms
Naast het Podium van Kerken kent Dalfsen het Diaconaal 
Platform Dalfsen, een samen werking van alle diaconieën 
in Dalfsen op het gebied van WMO-ontwikkelingen, 
vluchtelingen en armoedebeleid. In het Jongeren Platform  
Dalfsen werken kerkelijke jongerenwerkers samen in activi-
teiten voor jongeren in en buiten de kerken, met aansluiting 
bij welzijnsorganisatie SAAM en de Gemeente Dalfsen. Het 
Platform Evangelisatie Dalfsen wil als samenwerking van de 
kerken goed nieuws brengen in Dalfsen. 

Podium heeft dat idee omarmd. 
We hebben er een mooie flyer 
bij gemaakt waarop we ook alle 
diensten rond Kerst plaatsten. 
Zo konden we onze gezamen
lijkheid weer laten zien in het 
dorp.” 

‘Heel vanzelfsprekend’ noemt Tol het gezamen
lijk optreden van de zeven kerken. “We hebben 
elkaar leren kennen, we delen veel met elkaar, 
we aanvaarden elkaar. We zijn altijd uit op een 
gemeenschappelijke noemer. Soms weten we niet 
eens meer wie uit welke kerk komt.” 



kerk&zo

Veertigdagenkalender 
VVP
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten geeft 
een Veertigdagenkalender uit met als thema ‘de 
balans tussen spanning en ontspanning’. Deze 
kalender probeert te zoeken naar wegen om met 
beide kanten van het leven om te gaan en daarin 
een balans te vinden. De verhalen, gebeden, 
teksten en gedichten willen daarbij helpen. De 
zaterdagen in de kalender zijn voor de kinderen.
De prijs van de kalender bedraagt € 3,50. Vanaf 
10 exemplaren is er een staffelkorting. De prijzen 
zijn exclusief verzendkosten. Te bestellen via 
info@vrijzinnig.nl.

Webinars  
duurzaamheid  
in de kerk
Met webinars over duurzaamheid in de kerk 

inspireert GroeneKerken (aankomende) 

groene kerken om duurzame stappen te 

zetten. Op donderdag 18 februari is het 

thema ‘Verduurzamen: hoe krijg ik mijn 

kerk mee?’ Op donderdag 18 maart is het 

thema ‘Maak je kerkgebouw duurzaam’. 

De webinars duren van 20.00 tot 21.30 

uur. Meer informatie en aanmelden op 

groenekerken.nl/webinars.

nieuw!

Online  
veertig dagen tijdkalender 
voor kerkwebsites 
Wilt u op uw website aandacht besteden aan de 
Veertigdagentijd? Magazine Petrus biedt dit jaar voor het 
eerst een online versie van de veertigdagentijd kalender aan,  
die gemeenten middels een widget heel eenvoudig op hun 
eigen website kunnen plaatsen. Ga voor de instructie naar 
protestantsekerk.nl/widget.

Hoorcolleges over 
kerkelijke thema’s

Synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers 
kunnen de komende maanden deelnemen  
aan online hoorcolleges rond kerkelijke en 
ethische thema’s die de afgelopen jaren door 
de synode zijn behandeld. De colleges bevatten 
een lezing, de mogelijkheid om met kleine 
groepen in gesprek te gaan en ruimte om 
vragen te stellen aan de spreker. Op 25 februari 
spreekt dr. mr. KlaasWillem de Jong over de 
doop, op 25 maart prof. dr. Jan Muis over het 
avondmaal, op 29 april Martine Oldhoff over  
de protestantse visie op de ziel, op 27 mei  
prof. dr. Maarten Wisse over het geloofsgesprek 
en op 24 juni prof. dr. Marcel Barnard over 
liturgie. Meer informatie en opgave op 
protestantsekerk.nl/evenementen/online-colleges.

Beeld: Alex0marina | Dreamstime.com
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(030) 880 18 80 
info@protestantsekerk.nl

U kunt met  
elke vraag bij  
ons terecht
Ons uitgangspunt  

is dat we u binnen  

48 uur (op werk

dagen) van een 

bruikbaar antwoord 

voorzien. Bij vragen 

om informatie geven  

we die. Wilt u dat we 

met u meedenken, 

dan doen we dat. 

Bent u op zoek naar 

andere gemeenten 

met vergelijkbare vra

gen (en oplossingen!), 

dan brengen we u  

met hen in contact. 

Wilt u dat iemand  

u in uw gemeente  

begeleidt om een 

vraagstuk op te 

lossen, dan doen 

we u daarvoor een 

suggestie.

Heeft u  

een vraag?

dienstencentrum

ma. t/m do.  

9.00-21.00
vr. 09.00-16.00

Over de groene zoden 2: 
Wandelen over begraaf-
plaatsen in Nederland 

Bundel met 24 wandelingen over  
Nederlandse begraafplaatsen die uit
nodigt tot het maken van een wandeling 
op funeraire plekken, zoals het klassieke 
Soestbergen in Utrecht, de jonge begraaf
plaats in Almere en de stadsbegraafplaats  
St. Laurentius in Rotterdam. Elk verhaal 
bevat een beschrijving, foto’s en praktische 
informatie met wandelkaartjes.
Stichting Terebinth,  

ISBN 9789081764421, €19,45

Elkaar aanspreken 
Tucht in de kerk heeft een slechte 

naam gekregen. Yme Horjus promoveer
de aan de TU Kampen op het onderwerp 
‘kerkelijke tucht’. Zijn proefschrift om
vat een literatuur studie naar de rol van 
de (kerkelijke) gemeente in tucht en 
empirisch onderzoek naar het functio
neren van tucht. Horjus legt een relatie 
met het actuele begrip ‘accountability’, 
bekend in de wereld van bedrijven en 
organisaties. Waar men in de kerk 
nog vaak het ‘gedogen’ praktiseert, is 
de seculiere wereld deze verlegen
heid voorbij. 
Buijten & Schipperheijn,  

ISBN 9789463691130, €29,90

Leestips

Inspiratiedag 
kerk en 
kunst

Voor leden van kunst-

commissies en anderen die  

iets willen organiseren met 

kunst in hun kerk organiseert 

het platform Kerk en Kunst  

op zaterdag 29 mei de inspi-

ratiedag ‘Kunst in de Kerk’.  

De dag vindt plaats in Zeist  

en biedt een programma  

vol uitwisseling, prikkeling, 

kunst en ontmoeting.

Meer informatie en aanmelden 

op platformkerkenkunst.nl.

Nieuwe app: 
IZB-Connec†
De missionaire organisatie IZB, bekend 

van o.a. de Bijbelpodcast ‘Eerst Dit’, 

heeft IZB-Connect gelanceerd. Deze 

nieuwe app wil gebruikers helpen  

om anderen met Jezus in contact  

te brengen. Dagelijks wordt nieuwe 

content geplaatst. 

Onder de naam  

#Zokanhet biedt 

de app ervarings-

verhalen en tips 

van mensen die 

Jezus navolgen. 

IZB-Connect is  

te downloaden  

via Google Play  

en de App Store.
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een goed gesprek

Samenwerkingsprocessen in de kerk  

verlopen vaak moeizaam

“Om kerk in de samenleving  
te zijn, heb je elkaar nodig”
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Samenwerken tussen gemeenten valt in de praktijk 

behoorlijk tegen. Pas als je ontdekt dat je elkaar 

nodig hebt als het erom gaat kerk te zijn in de 

samenleving, is er kans van slagen.

“Als het gevoel van heilige urgentie 
ontbreekt, is de vrijblijvendheid te groot 
en wordt samenwerken tussen gemeenten 
trekken aan een dood paard”, zegt Jack 
de Koster, zelfstandig gemeenteadviseur 
en kerkelijk werker in de Protestantse 
Gemeente Ravenswaaij. 

Dat is een lekkere  
binnenkomer.

“Mooier kan ik het niet maken: samen
werkingsprocessen in de kerk verlopen 
vaak moeizaam en vragen lange adem. 
Soms haken gemeenten na een paar jaar 
weer af. Alleen al het besef dat je tot een 
groter geheel behoort, en geïnteresseerd 
moet zijn in de gemeente tweeënhalve 
kilometer verderop, is een zending op 
zich. Er zijn succesvolle voorbeelden van 

samenwerking, maar 
ik tel ze op één hand. 
Ten diepste zien veel 
gemeenten het belang 
er niet van; liever willen 
ze alles bij het oude 
houden.”

Wanneer lukt het 
wel? 

“Zodra je de focus 
verlegt van je eigen navel 
naar de wereld om je 
heen. Ga als gemeenten 

rond de tafel zitten. Breng in kaart hoe je kerk wilt 
zijn, anno nu, in deze samenleving. Dan ontdek je 
dat je elkaar daarbij nodig hebt. Dat je er belang  
bij hebt, omdat er tijd, geld en energie vrijkomen. 
Breng vervolgens de mensen samen die dagelijks  
het praktische werk doen: jeugdwerkleiders, dia
kenen, redactieleden. Zij zijn eerder geneigd tot 
constructief samenwerken dan bestuurders.”

Wat is uw rol in de begeleiding van 
samenwerkingsprocessen?

“Ik ben eerlijk: samenwerking is geen ‘kat in 
het bakkie’. Ik laat gemeenten kritisch naar zichzelf 
kijken: waarom willen jullie samenwerken? Wat is 
het jullie waard? Zodra ik een gemeente begeleid, 
zet ik de knop om en word ik enthousiast. Ik laat 
gemeenten ontdekken welk belang zij hebben bij 
samenwerking. De werkdruk neemt af door dingen 
samen te doen. 

Ik wijs ze op het wenkend perspectief: doe  
alle bestuurlijke frutsels samen en je kunt je weer 
volop richten op je taak als lokale gemeente in wijk, 
dorp of stad. Dan krijgen ze er zin in en stroomt er 
positieve energie. Er komt menskracht en ruimte 
voor zaken die je als lokale gemeente belangrijk 
vindt. Zie je dat belang niet? Begin er dan niet aan.

Het is een uitdaging om de gemeente mee te 
nemen in het proces. Vaak staan gemeenteleden 
op achterstand als het gaat over wat er bestuurlijk 
gaande is. Hoe je ook communiceert, het gevoel blijft 
dat het gaat ‘over ons, zonder ons’. Neem dat gevoel 
serieus, draagvlak in de gemeente is voorwaarde 
voor samenwerking.”

Tekst: Kees Posthumus Beeld: Sandra Haverman

“De werkdruk 

neemt af door 

dingen samen 

te doen”

“Om kerk in de samenleving  
te zijn, heb je elkaar nodig”
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Wat is voor gemeenten aanleiding  
om te gaan samenwerken?

“De ontdekking dat ze dingen dubbel doen. In 2009 
werd het onderwerp actueel. Aan de grenzen van het 
land ontstond de behoefte om samen te gaan doen wat 
elke gemeente tot dan toe zelf deed. Denk aan de leden
administratie, het kerkblad, de diaconie. De landelijke 

kerk startte het project SAGE, Samenwerking 
Gemeenten. Vooral samenwerking in het 
jeugdwerk en het diaconaat kwam van de 
grond. Jongeren zijn uit zichzelf minder 
honkvast en vinden het interessant om iets 
leuks te doen met leeftijdsgenoten uit andere 
gemeenten. Ook de diaconie is gewend om 
over grenzen te kijken. 

Nu is er meer behoefte aan bestuurlijke 
samenwerking. Het kost steeds meer moeite 
om de boel rond te krijgen. Er zijn te weinig 
ambtsdragers of er is te weinig kennis en  
ervaring, omdat mensen die het jaren heb
ben gedaan, stoppen.”

Wat is het verschil tussen  
samenwerking en fusie?

“Bij een fusie vormen verschillende protestantse  
gemeenten een nieuwe gemeente. Bij samenwerking 
blijft elke gemeente zelfstandig met eigen kerk diensten, 
een eigen dominee en kerkgebouw. De kerk orde biedt  
ruimte voor deze vorm, door de introductie van een  
nieuwe juridische constructie: het ‘samenwerkings
orgaan’. Daarmee is een gezamenlijke kerkenraad  
mogelijk geworden.

De kerkorde zit ook in de weg. De vergaderdruk is  
hoog. Door de samenwerking ontstaat een extra ver
gadercircuit waar niemand op zit te wachten. Dat kan 
anders, als je toestaat dat de lokale gemeente bestuurlijk 
veel kleiner mag zijn dan nu voorgeschreven is.”

Speelt de geestelijke ligging van  
gemeenten een rol bij samenwerking?

“Nee. Ik onderzocht op Walcheren, met een diversi
teit aan protestantse gemeenten van confessioneel tot 
middenorthodox, de mogelijkheden voor samenwerking. 
De verwachting is dat binnen nu en tien jaar de kerken
raden te klein zullen zijn om zelfstandig te besturen.  
Ik vroeg alle gemeenten naar hun verlangen naar samen
werking. Alle gemeenten stonden ervoor open. Vorming 
& toe rusting wordt nu in een aantal gemeenten samen 

gedaan. Dat is een reizend circus, met activiteiten  
op steeds weer andere locaties. Aan de orde was ook 
de wens om gezamenlijk een plan te maken voor de 
toeristen en het jeugdwerk. Het gezamenlijk inzetten 
op beroepskrachten om dit vorm te geven werd door 
alle gemeenten als kans gezien.”

Wat zijn de succesfactoren van een 
goede samenwerking?

“Belangrijke sleutelfiguren zijn de predikanten. 
Als zij niet willen, dan wordt het vechten tegen de 
bierkaai. Mijn ervaring is dat teamvorming spannend 
is voor predikanten. Daarbij komt aan het licht waar 
je minder goed in bent. Zeker predikanten met een 
klassieke opleiding zijn niet gewend om dat te delen 
met collega’s. Ik vraag predikanten daarom wat hun 
rol zou kunnen zijn, waar we ze niet voor moeten 
vragen en wie we dan wel moeten vragen.

Als je bang bent dat je niet genoeg vrijwilligers 
hebt, verbreed dan je horizon. In NoordHolland 
organiseerde een predikant filmavonden met zo’n 
honderd bezoekers. Hij klaagde dat niemand hem 
kon helpen. Ik zei: ‘Er zitten honderd mensen, daar 
zit vast iemand bij die daar lol in heeft.’ Nooit over 
nagedacht. Betrek de doelgroep zelf bij wat je doet, 
dat is goed voor iedereen. Verruim je blik, als je 
vrijwilligers zoekt. Het potentieel aan vrijwilligers is 
veel groter dan de groep belijdende leden die vroeger 
ambtsdrager zijn geweest.” 

“Betrek de 

doelgroep  

zelf bij wat 

je doet, dat 

is goed voor 

iedereen”
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E
en proactief financieel beleid 

wordt voor plaatselijke kerken 

steeds belangrijker, zegt  

Wim Oosterom, voorzitter  

van het Generaal College 

voor de Behandeling van Beheers zaken 

(GCBB). “Door een afnemend ledental en 

een andere relatie van jonge mensen met de 

kerk, worden de inkomsten via de vrijwillige 

geldwerving steeds minder. Je ziet nu vaak  

dat colleges de kaasschaafmethode hanteren, 

wat een negatieve spiraal met zich meebrengt: 

het wordt alleen maar minder. Vooruitkijken 

haalt niet direct de problemen weg, maar geeft 

wel inzicht en helpt in de communicatie naar 

de gemeenteleden. Zo zijn er grote gemeenten 

waar de laatste jaren kerkgebouwen verkocht  

moesten worden. Als dat pas bekend wordt op 

het moment dat het bijna zover is, doet dan  

veel meer pijn dan wanneer het op termijn 

moeten sluiten van kerkgebouwen tijdig bekend  

wordt gemaakt en de gemeente leden mee-

genomen worden in het proces. Door vooruit 

te kijken kun je ook reële opties vergelijken.  

Bij een goed alternatief plan hoeft een kerk-

gebouw soms toch niet gesloten te worden.  

Of misschien zijn gemeenteleden wel bereid 

extra giften te geven.”

Keerpunt
Sinds vorig jaar dienen plaatselijke gemeenten 

hun jaarrekeningen en begrotingen in via FRIS, 

het Financieel Rapportage- en Informatie-

Systeem. Eerder waren deze rapportages vaak 

erg summier, meent Oosterom. “Als GCBB 

willen we het financieel inzicht op plaatselijk 

niveau verhogen. Niet alleen inzicht in de baten 

en lasten, ook in het vermogen. Dan kun je 

over beleid nadenken. En vervolgens kun je 

vooruitkijken, verschillende scenario’s maken 

in de meerjarenraming, en deze doordenken.” 

Gemeenten weten dan beter waar ze aan toe 

zijn, kunnen problemen en uitdagingen eerder 

onder ogen zien en daaraan werken. Oosterom: 

“En goed communiceren met de gemeente-

leden. Ik heb de ervaring dat als helder gemaakt  

wordt hoe de zaken ervoor staan, soms nog 

een keerpunt mogelijk is.”

Vooruitkijken  
geeft inzicht en  
helpt in de communicatie

Visiedocument
Om het financieel beheer en het toezicht daarop 
binnen onze kerk zo uniform, efficiënt en inzichte
lijk mogelijk te maken, geeft het GCBB richt
lijnen. Deze zijn vastgelegd in het visiedocument 
‘Financieel beheer van gemeenten en diaconieën 
in de Protestantse Kerk’. U kunt dit document 
downloaden op protestantsekerk.nl/kerkbeheer.

Tijdig nadenken over wat je als kerk wilt en welk financieel plaatje daarbij past, kan pijn 

en problemen voorkomen. Inzicht hebben in de cijfers is de basis van een gezonde 

gemeente. Met FRIS, waarmee colleges van kerkrentmeesters en diakenen hun 

begrotingen en jaarrekeningen al indienen, wordt vooruitkijken gemakkelijk gemaakt.

Tekst: Janet van Dijk Illustraties: Studio Rebel Proactief  
financieel  

beleid
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Toen voormalig kerkenraadslid Henk van der Sar in 2014 

voorzitter werd van het College van Kerkrentmeesters 

en lid van het moderamen van de Algemene Kerkenraad, 

was duidelijk dat de Protestantse Gemeente Zwolle  

afstevende op een steeds groter tekort. “De uitgaven 

waren structureel hoger dan de inkomsten. We reali-

seerden ons: je kunt beter investeren in het gevoel van 

urgentie voor verstrekkende maatregelen, dan steeds 

een beetje minder doen om de lieve vrede te bewaren.”

Om die urgentie duidelijk te maken, 

ontwikkelde het College een financiële 

meerjarenplanning waarin jaarlijks 

steeds vijf jaar vooruit werd 

gekeken. Zo werden de kosten 

van de pastorale formatie en het 

gebouwenbeheer inzichtelijk. 

Van der Sar: “We zagen dat het 

deel van de inkomsten dat kon 

worden besteed aan pastoraat 

zonder ingrijpen af zou nemen van 

43 tot 33 procent. Dat inzicht was voor 

de Algemene Kerkenraad aanleiding om de 

projectgroep ‘Heilige Huisjes’ in te stellen.  

De opdracht was: kom met voorstellen waardoor we  

het percentage voor pastoraat op termijn naar minstens 

50 procent kunnen brengen.”

Belangrijke basis
Dat enkele van de zes kerkgebouwen op termijn  

zouden moeten sluiten was duidelijk, maar dat werd  

niet als uitgangspunt van het proces genomen.  

Steeds een beetje minder doen? Dat wilde de Protestantse Gemeente Zwolle niet langer. 
Beter is het te investeren in het gevoel van urgentie voor verstrekkende maatregelen. 
Het leidde tot lastige gesprekken, maar ook tot grotere betrokkenheid en een hogere 
geefbereidheid.

Van der Sar: “We hebben eerst geïnvesteerd in 

inhoudelijke gesprekken, en gemeenteleden 

in alle wijken gevraagd: wat vindt u belangrijk 

als het gaat om de kerk? Dat leverde niet één 

gemeenschappelijk antwoord op, maar wél 

betrokkenheid en waardering voor elkaar. 

Dat was een belangrijke basis om later 

ook lastige discussies te kunnen 

voeren en moeilijke beslissingen te 

kunnen nemen.”

De projectgroep kwam uiteindelijk met 

het advies om drie clusters van twee 

wijkgemeenten te vormen, die zelf 

mogen bekijken hoe ze kunnen 

voldoen aan de randvoorwaarden 

van ‘50 procent pastoraat’ en 

het hebben van een adequaat 

kerkgebouw. Van der Sar: “Op 

termijn zal er waarschijnlijk één 

kerkgebouw per cluster zijn. Hierin 

kan dan duurzaam geïnvesteerd worden. 

Om dat proces de ruimte te geven, werd 

geadviseerd om de vier kosters te vervangen door 

vrijwilligers. Een heel pijnlijke beslissing, maar uiteindelijk 

konden we daar toch brede steun voor vinden.” 

Het project heeft nog een positief bij-effect gehad,  

ziet hij. “De geefbereidheid is gegroeid. Gemeenteleden 

realiseren zich: mijn bijdrage heeft rechtstreeks invloed 

op de toekomst van mijn eigen wijkgemeente.”

Zwolle: 

Investeren in het 
gevoel van urgentie

Proactief  
financieel  

beleid

Tekst: Jedidja Harthoorn

“Mijn bijdrage  

heeft rechtstreeks 

invloed op de 

toekomst van mijn 

gemeente”
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Tekst: Janet van Dijk

Kerkordelijk gezien is een CCBB 

toezichthouder, maar we willen naast 

gemeenten staan, zegt Noppers. De CCBB’s 

helpen gemeenten niet alleen door te kijken 

naar de cijfers, maar bekijken ook hoe de 

gemeente georganiseerd is in de kerkenraad, 

en hoe de ledenregistratie geregeld is. “We zijn 

er om gemeenten aan het denken te zetten 

over hun financiën. Zo kan een gemeente bij 

een plan voor bijvoorbeeld een verbouwing, 

een samenwerking of het beroepen van een 

predikant met het CCBB in haar classis in 

gesprek gaan. Het CCBB bekijkt de jaarrekening 

en begroting, en stuurt aandachtspunten 

mee naar de gemeente. Niet als  

een opgeheven vinger, maar om 

gemeenten aan het denken  

te zetten.” Niet elke 

gemeente beschikt over 

financieel deskundigen. 

De administratie wordt 

regelmatig uitbesteed.  

“FRIS is voor die gemeenten 

een uitkomst, een begroting opstellen is echt 

heel eenvoudig. De vraag is wel of je die 

begroting vervolgens ook kunt analyseren. 

Tijdig ontdekken hoe het er financieel voor 

staat geeft het benodigde inzicht voor de 

toekomst. Dan kunnen keuzes gemaakt 

worden. Vooruitkijken is het devies. De CCBB’s 

helpen daarbij.”

Perspectief voor  
de toekomst
De CCBB’s raden gemeenten aan om voor een 

inzicht in de toekomst een meerjarenraming 

te maken. Noppers: “Bijvoorbeeld voor 

de komende acht jaar. Dat kan via FRIS. In 

een meerjarenraming kun je verschillende 

scenario’s opstellen en die met het CCBB 

doornemen. Wij hebben het afgelopen jaar 

bijna de helft van de gemeenten in onze classis 

terzijde gestaan met advies of een gesprek. 

Wij kijken als relatieve buitenstaander met een 

frisse blik, en geven advies met perspectief 

voor de toekomst.”

“We willen  

naast  

gemeenten  

staan”

Gemeenten staan niet alleen als het gaat om inzicht in hun 
financiële huishouding. Voor advies en ondersteuning zijn er 
de CCBB’s, de Classicaal Colleges voor de Behandeling van 

Beheerszaken. Bertus Noppers, voorzitter van het CCBB Utrecht: 
“We willen gemeenten graag helpen om vooruit te kunnen kijken.”

“Wij geven 
advies met 

perspectief voor  
de toekomst”
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wel ingewikkeld zijn. Maar dat valt mee, meent 
Van Ballegooijen. “Alle gemeenten hebben 
al een jaarrekening ingediend in FRIS. Er is 
nu een uniform uitgangspunt, een structuur 
waarop verder gebouwd kan worden. FRIS 
maakt een voorzet die als uitgangspunt kan 
dienen.”

De meerjarenraming is er niet voor de 
toezichthouder, het Classicaal College voor 
de Behandeling van Beheerszaken (CCBB), 

benadrukt Van Ballegooijen. “Het 
CCBB kan er wel naar vragen, 

zoals bij de aanvraag van een 
solvabiliteitsverklaring, maar 

altijd in het belang van de 
gemeente zelf.”

De meerjarenraming 
is er niet om problemen 
te zoeken, maar om 
mogelijkheden te vinden. 

“De meerjarenraming maakt 
al ver van tevoren zichtbaar 

als het op termijn minder goed 
dreigt te gaan. Dat geeft 

de mogelijkheid om het beleid 
tijdig aan te passen. Andersom 
kun je ook zien of er ruimte 
is om iets extra’s te doen.”

“Met een meerjaren raming 
kun je vooruitkijken”

“In de meerjarenraming kun je verschil
lende scenario’s voor de toekomst maken en 
naar alternatieven kijken”, zegt Gijs van Bal
legooijen, projectleider van FRIS. “Het grote 
voordeel is dat je 8 jaar vooruitkijkt. Op basis 
van de laatst ingediende jaarrekening kunnen 
de kosten en opbrengsten voor de komende 
jaren geraamd worden. Zo kun je bijvoorbeeld 
zien hoe de verwachte salarisstijgingen van 
predikanten en kerkelijk werkers de toekom
stige kosten beïnvloeden. Maar ook wat het 
effect op de liquiditeit is van bijvoorbeeld 
verkoop van onroerend goed. De 
gemeente krijgt zo een beeld 
van de financiële mogelijk
heden op langere termijn. 
Als je beslissingen neemt, 
dan kun je die nemen in de 
context van de toekomsti
ge ontwikkelingen van de 
gemeente. Dat is een groot 
verschil met de begroting die 
alleen naar het komende jaar 
kijkt. Als de opbrengsten steeds 
een beetje zakken en de kosten 
steeds een beetje stijgen, lijkt dat in eerste 
instantie niet zo groot, maar over een termijn 
van vijf of zes jaar kan dat problemen veroor
zaken. Met een meerjarenraming kun je het 
beleid aanpassen, voor het komende jaar al.”

Denken in mogelijkheden
Er leeft nog wat koudwatervrees bij 

gemeenten: een meerjarenraming maken zal 

Om een beter financieel inzicht te krijgen en goed onderbouwde 

beleidskeuzes te kunnen maken, is er de meerjarenraming.  

Elke gemeente kan deze vrij eenvoudig maken, in FRIS. 

Proactief  
financieel  

beleid

“De meerjaren- 

raming zoekt geen 

problemen maar 

mogelijkheden”

Meer weten over FRIS? Ga naar 

protestantsekerk.nl/fris.

Tekst: Janet van Dijk
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Advertentie

 Wat wij vragen

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

 Wat wij bieden

• Hecht team van medewerkers
• Goede arbeidsvoorwaarden

www.buitenhuisboskoop.nl
contact@buitenhuisboskoop.nl

0172 - 217 598

ZIT BUITEN BIJ JOU 
VAN BINNEN? 

DAN ZOEKT 
BUITENHUIS JOU! 

WIJ ZOEKEN ERVAREN HOVENIERS 

VOOR HET GROENONDERHOUD.

Stagiaires en degene 

die een bijbaan zoeken 

zijn ook welkom!



Wat bezielt je om ambtsdrager te zijn?

“Ik wil graag dat het kerkenwerk door kan 
gaan en voel me daarvoor medeverantwoor

delijk. Ik voelde me ook vereerd toen 
ik werd gevraagd voor het College 

van Kerkrentmeesters. Die taak 
vertrouwden ze me blijkbaar toe. 

De taak past ook bij me; binnen 
mijn wijkgemeente was ik als 
kerkrentmeester al penning
meester van de wijkkas. Ik 
vind het leuk om met cijfers 
bezig te zijn. Cijfers zijn een 
uitkomst van wat je belangrijk 

vindt en met elkaar wilt doen. 
Als er keuzes zijn, vormen finan

ciën daarbij een belangrijk onder
deel. In het college zijn we op zoek 

naar nieuwe wegen om in de toekomst 
te kunnen blijven doen wat we nu doen. 

Dat betekent een kanteling in denken, dat is 
heel mooi om mee te maken.”

Wat betekenen geloof en kerk voor jou? 

“Misschien wel meer een vanzelfsprekend
heid dan een bewuste keuze, ik ben ermee 
opgegroeid. Mooi vind ik dat je in de kerk met 

van u is de toekomst

Naam: Alexander Brands

Leeftijd: 42 jaar

Lid van: de Protestantse  

Gemeente Groningen, 

wijkgemeente Nieuwe 

Kerk

Ambt: 

kerkrentmeester in 

de Nieuwe Kerk en lid 

van het moderamen 

van het College van 

Kerkrentmeesters

Dagelijks leven: 

Alexander werkt als 

accountant

Favoriete bijbeltekst:  

‘Niemand van ons leeft voor 

zichzelf, en niemand van ons  

sterft voor zichzelf’, Romeinen 14:7. 

“We zijn niet alleen voor onszelf  

op de wereld maar ook voor de 

ander, voor de wereld om ons heen. 

Dat is een belangrijke drijfveer voor 

wat ik doe.”

‘Van U is de toekomst’ is de titel 

van de visienota 2020 waarin 

‘leven van genade’ centraal staat. 

Wij hoeven de kerk niet te redden, 

stelt de visienota; God zelf draagt 

zorg voor zijn zending. Durven we 

ons als christenen steeds weer te 

laten roepen, en God te volgen 

op Zijn weg door de wereld? 

woord&weg vraagt het jonge 

ambtsdragers.

Deze keer: Alexander Brands, 
penningmeester in het College van 

Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Groningen

“Kerk maakt mij bewust 
dat ik er niet alleen  
voor mezelf ben”

woord & weg • Februari 202118



Tekst: Janet van Dijk Beeld: kerkfotografie.nl en privébezit

allerlei verschillende mensen van verschillen
de leeftijden omgaat, mensen die je niet zelf 
uitkiest. Op je werk en in je privéleven is dat 
vaak anders. Het maakt mij meer bewust dat 
ik er niet alleen voor mezelf ben maar ook 
voor mensen die minder kansen hebben in het 
leven. Dat maakt het leven zinvoller.”

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

“We hebben gelukkig jonge gezinnen,  
en dus kinderen bij de oppas en kinderneven
dienst. Het groepje iets oudere kinderen is vrij 
klein, dat maakt het wel kwetsbaar. Voor de 
tieners is er catechisatie en club, zij doen leuke 
dingen met elkaar en daar zien we onderlinge 
verbondenheid. De Nieuwe Kerk staat in de 
binnenstad en trekt ook studenten. Zij komen 
aanwaaien maar waaien ook weer weg.”

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

“We hebben de neiging om 
vooral over de praktische dingen 
te praten. Daarom hebben 
we onlangs een onderscheid 
gemaakt in de grote en de 
kleine kerkenraad. In de grote 
kerkenraad komt de langeter
mijnvisie op de agenda. Nu we 
online vergaderen, komt dat punt 
nog niet zo uit de verf. We hebben 
als wijkgemeenten van de Protestantse 
Gemeente Groningen trouwens afgesproken 
dat we elkaar uitdagen, op de hoogte houden, 
en inspireren tot nieuwe acties. Ook gericht op 
de toekomst.”

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

“Ik vrees het eerste. Als we nu niet spoedig 
naar andere vormen van samenwerking en 
betrokkenheid gaan, wordt het groepje mensen 
dat het geld opbrengt steeds kleiner. Mensen 

binden zich 
niet meer voor 
lange termijn, maar 
wel voor iets waar ze 
zich bij betrokken voelen. 
Daarop moeten we onze organisatie en 
geldstructuur inrichten. Dat vergt nogal wat.  
Ik denk daar graag over mee. God heeft ons 

mensen nodig om wat in beweging te 
zetten.”

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

“Ik denk dat de kerk 
dan minder een verenigings

model is, meer uit losse 
projecten bestaat. Ze zal een 

soort leergemeenschap zijn denk ik, 
waar mensen met elkaar dingen doen en de 
verbinding zoeken. Ik hoop dat er een frisse 
jeugdigheid zal zijn om zelf geïnspireerd te 
blijven. Nu zijn ook veel jonge mensen op zoek 
naar inspiratie en zingeving, maar de kerk biedt 
daarvoor nu niet altijd de goede vorm. Laten 
we meebewegen als kerk, en niet denken dat 
het onze tijd wel zal duren.” 

“In de kerk ga je 

met mensen om 

die je niet zelf 

uitkiest”

Lees op protestantsekerk.nl/kerkbeheer  

over het proactieve financiële beleid van  

de Protestantse Gemeente Groningen.
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Deze maand vertelt de Hervormde  

Gemeente Yerseke bij monde van  

ds. Willem van de Griend over haar  

grootste vreugde en haar grootste zorg.

Yerseke

De Kerkstraat

de kerkstraat

Veel protestantse gemeenten hebben hun adres in de Kerkstraat. 

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

Wat gaat er goed en wat geeft zorg? 

“Kleine kringen 

zijn in deze tijd 

waardevoller  

dan ooit”

Grootste vreugde
“De grootste vreugde is 

het samenkomen in diensten, 
samen zoeken naar houvast, 
hoop, licht. In coronatijd 
realiseren we ons des te meer 
hoe kostbaar dat is. Als het 
maximum van 30 mensen 
weer kan worden losgelaten, 
kunnen met anderhalve meter 
afstand 99 gemeenteleden 
aanwezig zijn. Maar mensen 
zijn voorzichtig en komen nog 
niet massaal. We maken ons 
daar wel zorgen over, maar als 
je hoort hoe groot het verlan
gen is om te komen, overheerst 
het vertrouwen. En het bemoedigt ook 
hoeveel mensen op zondag de eredienst 
meebeleven via kerkradio en kerktv.”

Grootste zorg
“De grootste zorg is de 

betrokkenheid. Ongeveer 
de helft van de gemeente
leden leeft niet of nauwe
lijks mee. We werken aan 
een nieuw beleidsplan dat 
veel aandacht geeft aan hoe 
we hen in beweging kunnen 
krijgen. Betrokkenheid werkt ook 
door bij het vervullen van vacatures 
en in de financiën. We denken na over 
wie we zijn, waar we voor staan, en hoe 
we van betekenis kunnen zijn, ook in het 
dorp. Hopelijk trekt dat ook weer mensen 
aan. We zijn te lang naar binnen gericht 
geweest.”

Willem van de Griend

De kerk, door een bombardement in 1940 behoorlijk beschadigd, is 

een prachtig monumentaal gebouw en sinds 1966 een rijksmonument. 

Het grootste deel van het gebouw is in oude luister hersteld, maar 

de 51 meter hoge kerktoren is niet weer opgebouwd. Er staat nu een 

klokkentoren op het dak van de kerk. De kerk is via een glazen corridor 

verbonden met het kerkelijk centrum, de voormalige bibliotheek.

De kerk

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Bart Wondergem

Kerk door de week
“In de zomer hebben we een aantal dag-

delen per week ‘open kerk’, waar iedereen 

naar binnen kan lopen. Het kerkelijk centrum  

wordt ook door organisaties buiten de kerk  

goed gebruikt, maar in de coronaperiode 

minder. Ons kerkblad gaat naar de abonnees,  

en een aantal keren per jaar in een kleurige 

uitgave naar alle gemeenteleden, ook zij die 

niet meelevend zijn. We willen hen blijven 

prikkelen en welkom heten. In coronatijd 

onderhouden we ook contact met hen, in  

de vorm van een telefoontje of een kaartje.”

woord & weg • Februari 202120
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Collegiale 

samenwerking

I n mijn studietijd startten we als 

theologiestudenten een ‘preekgroep’.  

We zaten allemaal in de fase dat we begonnen 

met voorgaan in kerkdiensten en zochten houvast 

bij elkaar. Om beurten legde iemand een dienst 

ter bespreking voor. De jaren door zijn we elkaar 

blijven ontmoeten, en vorig jaar vierden we ons 

25-jarig bestaan. De besprekingen gaan al lang niet 

meer alleen over een preek of de orde van dienst. 

We nemen tijd om met elkaar te delen hoe het 

gaat, en we bidden ook voor elkaar.

Als ik erover nadenk, heb ik de 

jaren door altijd veel ontvangen 

in mijn collega’s. Toen ik nog 

maar pas dominee was, belde 

ik iemand uit een naburige 

gemeente om advies in een 

pastorale kwestie. De toenmalige 

werkgemeenschap (destijds ‘ring’ geheten) was 

echt stimulerend, en ook in de plaats waar ik nu 

predikant ben hebben we als collega’s waardevol 

overleg.

Ik weet het, er zijn ook andere verhalen. 

Collegialiteit is er niet vanzelf, en soms is die 

ver te zoeken - met alle negatieve gevolgen van 

dien. In een nummer over samenwerking tussen 

gemeenten onderstreep ik nu vooral het grote 

belang van collegialiteit tussen voorgangers.  

En inderdaad: dat is soms ook echt een opgave. 

Maar zouden we ons daar niet telkens in moeten 

oefenen? Niet alleen omdat het samenwerking 

tussen gemeenten makkelijker maakt, of omdat 

het eenvoudigweg meer werkvreugde geeft, 

maar bovenal ook om de zaak van Christus 

zelf.

Het appel tot eensgezindheid en onderlinge 

liefde dat in het Nieuwe Testament keer op 

keer aan gemeenten gedaan wordt, moeten 

we ook als voorgangers steeds weer horen.  

U mag mij en mijn collega’s daar af en toe 

best aan herinneren.

Collegialiteit 
is er niet 
vanzelf

Ds. Marco Batenburg
preses generale synode

De gemeente

De straat
De kerk staat aan het Kerkplein, in het centrum 

van het vissersdorp Yerseke. In de Tweede 

Wereldoorlog is het dorp behoorlijk beschadigd. 

Op het gemeentehuis na zijn de gebouwen rond 

de kerk van na de oorlog. Het zijn vooral winkels 

en enkele horecagelegenheden op dit plein, niet 

ver van de vissershaven.

De gemeente bestaat uit circa 1100 mensen.  

In de morgendienst kwamen, tot corona uitbrak, 

150 tot 200 mensen. Er zijn veel jonge gezinnen, 

dus veel kinderen en redelijk veel jongeren. 

“We hebben veel aandacht voor deze jonge 

mensen, we zoeken hoe we hen bij de dienst 

en het geheel van kerk-zijn kunnen betrekken. 

Kindernevendienst, jongerennevendienst en de 

basis- en tienercatechese zijn hierin belangrijk. 

Kleine kringen en de gemeentegroeigroepen 

blijken in deze periode van corona waardevoller 

dan ooit.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Bart Wondergem
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het dilemma

Deze keer: ‘Men moet leven als vrienden en rekenen als vijanden’ luidt een  
spreekwoord. Kunnen plaatselijke gemeenten het samenwerken op financieel  
gebied maar beter uit hun hoofd zetten?

Samenwerken op financieel gebied?
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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. 

Penningmeester van het college van diakenen van de  

Protestantse Gemeente Amersfoort

“Ik geloof er sterk in dat je  

het samen moeten doen in 

de kerk. Als diaconie werken 

we op verschillende manieren 

samen. Zo hebben we contacten met omliggende 

gemeenten, en een aantal wijkgemeenten heeft 

een zustergemeente. Aan deze samenwerkings-

verbanden zijn vaak geen geldstromen gekoppeld. 

Wel leveren we als diaconie een bijdrage aan de 

stadsdominee voor Amersfoort die voor een periode 

van acht jaar is benoemd. Daarbij kwam ‘leven als 

vrienden’ boven, waarin we gezamenlijk als kerk het 

behoud van de stadsdominee hebben gewaarborgd. 

In de toekomst zullen we als kerk vaker gezamenlijk 

initiatieven nemen. Dat kan een project in de buurt 

zijn, maar ook verder weg. Een belangrijke voor-

waarde is wel dat er een goed plan ligt en dat het 

project impact maakt in de samenleving. We geven 

niet zomaar geld uit, want het is publiek geld dat 

door middel van giften is verkregen. We moeten ver-

antwoording kunnen afleggen over de bestedingen.

In het rapport ‘Werkzaam vermogen’ komt naar voren 

dat de kerk niet op haar geld moet blijven zitten. 

Daar ben ik het op zich mee eens, maar hamer wel 

op verstandig uitgeven. Wat mij betreft duurzaam en 

aan projecten met impact in de samen-

leving. Daarnaast moet een deel van 

het vermogen worden gehandhaafd, 

zodat je in komsten hebt. Bij ons is dat 

om de organisatie te bekostigen en extra 

diaconale activiteiten uit te kunnen 

voeren.”

Je moet  
het samen 
doen

Voorzitter college van diakenen van de Protestantse  

Gemeente Oudenbosch c.a.

“Onze diaconie is redelijk 

bemiddeld, terwijl de 

kerk kampt met tekorten. 

We hebben daarom de 

mogelijkheid om ruimhartig te zijn. We hebben 

veel geïnvesteerd in grond waarvan we altijd nog 

pacht ontvangen. Onderzoek naar het ontstaan van 

het diaconale vermogen kon niet vaststellen of de 

gelden en landerijen voor diaconale doelen of voor 

de kerkgemeenschap bestemd waren. Daarom is 

in goed overleg besloten het totale vermogen van 

kerk en diaconie te verdelen. 55% is voor de kerk, 

45% voor de diaconie. De diaconie heeft ook een 

deel van de liquide middelen overgedragen aan de 

kerk. Het kan hier ook. De verhoudingen zijn in onze 

kleine gemeente heel goed, en we zijn er best trots 

op dat we zo met elkaar kunnen samenwerken. 

Diaconaal geld is geld voor de armen, dat is geen 

discussiepunt. Maar de arme zal er altijd zijn. Het 

gaat erom dat we die over 30 jaar ook nog kunnen 

helpen. Als je een kip hebt, heb je eieren. Slacht je 

de kip, dan heb je ook geen eieren. We hoeven niet 

rijker te worden, wel moeten we zorgdragen dat het 

kapitaal blijft.

Als het gaat om het dilemma; zo gaan wij niet met 

elkaar om. De besluitvorming hieromtrent 

zorgde voor saamhorigheid 

binnen de diverse geledingen. De 

kerkrentmeesters en diakenen hebben 

hun eigen taken, maar problemen 

lossen we samen op.”

“Zo gaan  
wij niet met 
elkaar om”

Wouter Mul Ben van Es
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Tekst: Janet van Dijk

Kerkrentmeester in een van de zes gemeenten: Veldhoven,  
Valkenswaard, Waalre, Bladel, Bergeijk en HoogeloonEersel

Piet Matthijsse

Voorzitter college van kerkvoogden van  
Wiuwert/Britswert/Easterwierrum

“We werken al minstens  

15 jaar samen in de 

Protestantse Gemeente 

De Slachsang. In die 

samenwerking is Wiuwert/Britswert/Easterwierrum 

de meer vermogende gemeente die 80 procent van 

alle kosten betaalt. De andere twee gemeenten, 

Boazum en Lytsewierrum, hebben veel minder 

vermogen en betalen elk 10 procent. Ze 

zijn wel zelf verantwoordelijk voor het 

eigen kerkgebouw. Maar we doen 

het met elkaar, dus dan help je 

elkaar ook. Wij rekenen dus ook 

als vrienden. De verhouding was 

eerst 60 - 20 - 20, maar de andere 

gemeenten hadden moeite om de 

exploitatie rond te krijgen, en dan 

teer je in op het vermogen. Het is een 

prima oplossing om het samen te doen, 

we hebben daar geen moeilijke discussies 

over. De dorpen hier zijn klein met slechts een 

paar honderd inwoners, en liggen dicht bij elkaar 

waardoor veel mensen elkaar kennen, dat maakt uit. 

De kerk in Easterwierrum is verkocht, en we merken  

de invloed daarvan op de betrokken heid en de kerk-

gang. We willen heel graag in elk dorp een vierplek 

houden. We hebben veel grond uit legaten, met als 

doel om de kerkgemeenschap overeind te houden.  

De prijsontwikkeling van de grond is gigantisch. Als 

je de grond verkoopt, kun je weer een aantal jaren 

vooruit, maar dan zit je over een jaar of tien weer met 

hetzelfde probleem. Grond verkopen is 

de laatste optie.”

“Wij rekenen 
ook als 
vrienden”

“We doen  

het met elkaar,  

dan help je  

elkaar ook”

Jan Theunis van Berkum

“Eind 2015 hebben we 

met zes gemeenten* een 

combinatie opgesteld 

met een predikantenpool 

van vier predikanten. We 

kijken minstens één keer 

per jaar naar elkaars centen en hebben daardoor van 

alle zes gemeenten de financiën in beeld. Uit 

de opgestelde langetermijnverwachtingen 

van de laatste jaren blijkt dat zonder 

extra inkomsten niet elk van de 

zes gemeenten over tien jaar nog 

financieel gezond zou zijn. Het 

aanstellen van predikanten komt 

dan in de gevarenzone. Natuurlijk is 

praten over financiën gevoelig. Want 

wat gaan we doen als bijvoorbeeld 

één gemeente niet meer kan betalen? 

Ga je die helpen? Als een gemeente 

een stuk grond als appeltje voor de dorst 

houdt, moeten de andere gemeenten dat wel 

weten. Rekenen als vijanden is wellicht wat zwaar, 

maar in de kerk is het geld heel lokaal gepositioneerd 

en veel geld is ‘geoormerkt’. We belijden ook nog 

eens dat het geld niet van ons is. We doen alsof de 

lokale kerk eigenaar is van de centen, maar we zijn 

niet meer dan rentmeester. Wat moeten we met 3 

ton op de bank als we er over 10 jaar niet meer zijn? 

Het is belangrijk dat je elkaar kent voordat je over de 

centen gaat praten. Dat is altijd een proces. Je bent 

afhankelijk van mensen die na hun ambtstermijn 

vaak ook weer vertrekken, en soms 

lijkt alles weer van voren af aan te 

beginnen. Met de toekomst bezig 

zijn blijft ingewikkeld.”

“We kijken 
minstens één 
keer per jaar 
naar elkaars 
centen”
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actueel

“W
e willen graag van 
elke gemeente 
een beeld hebben 
hoe het er reilt en 
zeilt”, legt Arie 
Haasnoot, voor

zitter van de classis NoordBrabant/Limburg en  
de Réunion Wallonne met 130 gemeenten, uit.  
“Of kerkenraden goed kunnen functioneren bij
voorbeeld. Vooral bij kleine gemeenten met weinig 
ambtsdragers is dat een aandachtspunt. Als classis 
kunnen we hen helpen, bijvoorbeeld door tijdelijk 
extra kerkenraadsleden uit andere gemeenten  
te vragen. We dragen eraan bij dat gemeenten  
verder kunnen.” Dat toezien op het welzijn van  
de geloofsgemeenschap is dan ook een van de 
hoofdtaken van de classes. 

Zorgen over de toekomst van de gemeente, 

vragen bij het kunnen beroepen van 

een predikant ... Steeds meer plaatselijke 

gemeenten beginnen de classis te  

ontdekken als vraagbaak en ondersteuner  

bij problemen. Classisvoorzitters Arie 

Haasnoot en Henk van Dijk over nut  

en noodzaak van de classes.

“We dragen eraan bij dat 
gemeenten verder kunnen”

De classis: vraagbaak en ondersteuner bij problemen

woord & weg • Februari 202124



Samenhang bevorderen 
Signalen over vragen en problemen in 

gemeenten komen vaak voort uit de gemeente
bezoeken die de classispredikant aflegt. 
Het laatste jaar trekken echter steeds meer 
gemeenten zelf aan de bel bij vragen en 
problemen, is de ervaring van Haasnoot. “In 
het zuiden van het land staan sommige kleine 
gemeenten op omvallen. Ze weten steeds beter 
dat ze bij de classis terechtkunnen voor advies 
en ondersteuning.”

In de classis Groningen/Drenthe kennen 
nog lang niet alle gemeenten deze route, meldt 
voorzitter Henk van Dijk. “Ik merk dat de kerk
orde en alles wat daarmee samenhangt voor 
veel gemeenten ver van hun bed is. In gesprek
ken met kerkenraden laat ik weten dat het gaat 
om spelregels die het onderlinge verkeer goed 
laten verlopen, en dat alle gemeenten organisa
torisch dezelfde uitgangspunten hebben. Dat 
geeft samenhang, je bent niet kerk in je eentje. 
De classis heeft als belangrijkste functie om die 
samenhang tussen alle geïsoleerde gemeenten 
te bevorderen, en te hulp te schieten bij vragen 
of problemen. Die boodschap komt wel aan bij 
kerkenraden.”

Samenwerking tussen gemeenten
Nu gemeenten kleiner worden en zelfstan

dig voortbestaan niet altijd vanzelfsprekend is, 
stimuleren de classes het contact met buur
gemeenten voor eventuele samenwerking.  
Het geeft ademruimte als gemeenten niet 
alleen naar zichzelf kijken maar ook naar  
buurgemeenten, weet Van Dijk. “Andere  
gemeenten hebben vaak dezelfde problematiek. 
Wat kun je samen doen? Als eenmaal de stap 
genomen is om elkaar op te zoeken, is dat vaak 
de aanzet tot meer. De coronatijd heeft het 
contact bevorderd. Soms ging een gemeente 
het gesprek met een buurgemeente uit de weg 
uit angst erdoor ‘opgegeten’ te worden, nu 
werd apparatuur gedeeld om kerkdiensten uit 
te kunnen zenden. Als het contact eenmaal 
gelegd is en men kent elkaar een beetje, kan  
dat het begin zijn van meer samenwerking.”

“We dragen eraan bij dat 
gemeenten verder kunnen”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Sandra Haverman

Bij het contact met buurgemeenten hebben 
de ‘ringen’ een grote rol, weet Haasnoot. De 
ringen zijn in feite de voormalige 74 classes 
waartoe gemeenten behoren die echt bij  
elkaar in de buurt liggen. Alle gemeenten  
worden geacht lid van een ring 
te zijn. “Er worden actuele 
thema’s besproken, maar de 
wandelganggesprekken zijn 
minstens zo belangrijk. 
Zo weet je wat er in  
andere gemeenten in 
jouw omgeving speelt. 
Het bevordert dat  
gemeenten zelf de  
samenwerking zoeken.” 

Zoeken naar  
oplossingen

Praten met kerkenraden, en met 
hen zoeken naar oplossingen voor problemen, 
binnen de spelregels van de kerk. Zo vatten 
de beide classisvoorzitters hun werk samen. 
Van Dijk: “Uitgangspunt is altijd: ga eerst 
met elkaar aan tafel en bespreek wat jullie 
als kerkenraad met elkaar willen, en waarom. 
Er kan veel meer dan je denkt. De classis kan 
vervolgens helpen een weg te vinden naar een 
oplossing.” 

“Als classis 

stimuleren wij dat 

gemeenten elkaar 

opzoeken“

Sinds mei 2018 kent de Protestantse 
Kerk elf classes. Tot die classes behoren 
tientallen gemeenten. Het stimuleren 
van de ontmoeting van gemeenten, 
en het toezicht op gemeenten met 
het oog op evangelieverkondiging en 
het welzijn van de gemeenschap zijn 
hoofdtaken van de classes. Elke classis 
heeft een classispredikant. Deze heeft 
‘bemoediging’ als voornaamste taak, 
bezoekt (zo mogelijk) eens in de vier jaar 
alle gemeenten in de classis, en heeft 
bestuurlijke taken. Meer informatie over 
de classes en de classispredikanten vindt  
u op protestantsekerk.nl/classis.

Apparatuur delen om kerkdiensten uit te kunnen 

zenden kan het begin van samenwerking zijn.
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Advertentie

“Kan ik 
aan de 4P’s 

die van 
Protestants 

toevoegen?”

Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en op zoek naar de ideale mix van uitdaging en zingeving? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse 

Kerk in Nederland. Een organisatie waar je nog meer betekenis kunt geven aan je werk én je leven. Of dat nu is in marketing en communicatie, in fi nance 

of in relatiemanagement. Wil jij net als wij een verschil maken voor de kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor meer informatie op werkvoordekerk.nl

 www.abdijvanegmond.nl

Paaskaarsen 2021
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colofon

EEN GOED GESPREK

Christien Crouwel: 
“Oecumene is voor mij 
groeien in geestelijke 
eenheid”

DILEMMA

Is oecumene de 
hobby van een 
enkeling?

SPECIAL

Seksueel misbruik in de 
kerk: grenzen stellen en 
zoeken naar evenwicht

#3
Maart 2021

De volledige vacatures 

vindt u op protestantsekerk.

nl/vacatures. Wilt u uw eigen 

vacature vermeld zien in het 

volgende nummer van woord&weg 

(verschijningsdatum 19 maart)? Stuur 

dan uiterlijk 22 februari uw vacature 

in via protestantsekerk.nl/ 

aanleveren-vacatures.

Protestantse Gemeente 
Berltsum 
predikant (28 uur) 
reageren uiterlijk 13 februari

Gereformeerde Kerk 
Lunteren 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 15 februari

Protestantse Gemeente 
Almere 
predikant (20 uur) 
reageren uiterlijk 15 februari

Protestantse Gemeente 
Bitgum-Bitgummole- 
Ingelum-Marsum 
predikant (22 uur) 
reageren uiterlijk 15 februari

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

Protestantse Gemeente 
Schouwen aan Zee 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 19 februari

Protestantse Gemeente 
Marum e.o. 
predikant (36 uur) 
reageren uiterlijk 20 februari

Protestantse Gemeente 
Joure en Terkaple ca 
pastoraal werker (28,5 uur)  
reageren uiterlijk 26 februari

Protestantse Gemeente 
Rijnsburg 
kerkelijk werker (18-36 uur)  
reageren uiterlijk 27 februari

Protestantse Gemeente 
Twello 
predikant/kerkelijk werker 
(20 uur) reageren uiterlijk  
27 februari

Reformierte Gemeinde in 
Wuppertal 
predikant/pastor (25 uur)  
reageren uiterlijk 28 februari

Protestantse Gemeente 
Boskoop 
predikant (36 uur) 
reageren uiterlijk 1 maart

Protestantse Gemeente 
Hardenberg-Heemse 
kerkelijk werker 
reageren uiterlijk 1 maart

Hervormde Gemeente 
Stolwijk 
predikant (40 uur) 
reageren uiterlijk 1 maart

Stichting Johannahuis 
Wassenaar 
geestelijk verzorger (20 uur)  
reageren uiterlijk 1 maart

Dienstenorganisatie 
Protestantse Kerk 
ambulant predikant  
Klundert / Den Helder 
reageren uiterlijk 1 maart

Protestantse Gemeente 
Spannum-Iens en 
Protestantse Gemeente 
Winsum e.a. 
predikant (33 uur) 
reageren uiterlijk 6 maart

Protestantse 
Gemeente 
Spijkenisse 
predikant 
(uren in 
overleg)  
reageren 
uiterlijk  
6 maart
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het profiel

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

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat gebeurt er in uw 
gemeente aan kinderwerk?

“We zijn een kleine gemeente en 
de kinderen komen niet naar de dien
sten. Dat komt deels door ons gebouw. 
We hebben geen apart zaaltje waar 
we een kindernevendienst kunnen 
houden en we kunnen dat ook niet 
anders oplossen. Daarnaast kunnen of 
willen jonge gezinnen op zondagoch
tend geen tijd maken voor een 
kerkdienst. 

Toen ik hier kwam, 
ben ik als eerste de 
jonge gezinnen gaan 
opzoeken. Ik heb 
gevraagd mee te 
denken over alterna
tieve mogelijkheden. 
Dat heeft geleid tot de 
‘kliedervieringen’ die we nu 
één keer in de twee maanden 
op zondagmiddag houden. Dat roept 
wel de vraag op hoe je betrokken op 
elkaar kunt blijven en echt gemeente 
kunt zijn als je elkaar niet zomaar 
ontmoet.”

Vertel eens wat meer over 
de ‘kliedervieringen’.

“Ik vind het een ideale  
manier om jonge gezinnen  
bij de kerk te betrekken en 
hen in contact te brengen met 
elkaar. Ze zijn laagdrempe
lig en iedereen kan een taak 
vervullen, van eten maken tot 
knutselen of het inhoudelijke 

deel mee voorbereiden. 
Er zijn hier stellen 

waarvan de een 
wel gelovig is en 
de ander niet, 
maar ze draaien 
allemaal mee. Ik 
vind het een heel 

aansprekende, 
werkbare vorm, 

zeker ook als een 
gemeente maar weinig 

kinderen heeft en jonge ouders 
ziet verdwijnen. Ze raken zo 
toch weer betrokken bij de 
kerk. Ik vraag deze ouders  
nu ook veel makkelijker voor 
andere activiteiten in de  
gemeente.” 

Wat heeft Marloes Meijer  
met jeugdwerk?

Marloes Meijer 

is predikant van 

de Protestantse 

Gemeente 

Engelen

 “In de 
kliedervieringen 

kan iedereen  
een taak 

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

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Marloes Meijer  
met jeugdwerk?

Marloes Meijer 

is predikant van 

de Protestantse 

Gemeente 

Engelen

“Jeugdwerk 
staat of valt met 

ontmoeting”

Welke activiteiten  
worden er voor jongeren 
georganiseerd?
“We hebben vijf jongeren van 
12 tot 18, met hen eet ik elke 
maand. Het draait dan vooral 
om een goed gesprek over ge
loof en leven. Ik verzin meestal 
een spelletje of een quiz om 
dat op gang te brengen. Het 

is een leuk clubje, de 
kinderen zijn heel 

open, ook als het 
niet goed met 
hen gaat. Door 
corona is het 
jeugdwerk wel 
ingewikkeld 

geworden. Het 
staat of valt met 

ontmoeting. Omdat ze 
al zo vaak achter een scherm 

zitten voor school, willen ze niet 
ook nog eens met mij zoomen. 
Contact bleef beperkt tot appjes. 
Maar we gingen elkaar missen en  
nu zien we elkaar, 
heel voorzichtig, 
toch af en toe.”

Is er in uw gemeente contact  
tussen oud en jong, om van  
elkaar te leren? 
“Ons oudste kerkenraadslid is 86 maar 
jong van geest. Zij is onze ‘jonge gezin
nenouderling’. De kerkenraad bestaat 
voornamelijk uit ouderen. Zij doen 
het fantastisch, maar ik mis ‘jongere’ 
inbreng. De jongere generaties willen 
zich best inzetten voor kortdurende 
projecten, maar een functie in de 
kerkenraad zit er echt niet in. Ik 
vraag me werkelijk af hoe lang 
het fenomeen ‘kerkenraad’ 
in de huidige vorm nog 
bestaat.” 

Hoe is uw contact met de 
jongeren in de gemeente? 
“Met de drie jongeren van 18+  
heb ik vooral individueel contact,  
via Whatsapp. Een van hen is nu in 
Tanzania en vroeg de diaconie om steun 
voor een weeshuis. Ik was blij verrast 
dat hij daarmee kwam. Met alle jongeren 
en kinderen gaan we geld voor dat doel 
inzamelen. Ik grijp dat bewust aan om 
ver binding tot stand te brengen.” 
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