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Aanbiedingsbrief bij “KERK 2025”

Geachte heer, mevrouw,

1. Waarom dit materiaal
In de synodevergadering van november 2014 is het thema ‘kerk naar 2025’ geagendeerd. Op
basis van de gelijknamige notitie is in kleinere groepen gesproken aan de hand van de volgende
twee vragen:
1. Reageer op de stelling dat we als kerk (steeds) geroepen zijn om ‘back to basics’ te gaan,
zoals hierboven is beschreven.
2. Welke knelpunten ziet u in de huidige inrichting van de kerk en waar ziet u kansen en
oplossingen?
Het gesprek in de synode gaf het moderamen vertrouwen om dit traject daadwerkelijk vorm te
i
geven. De regiegroep voor het traject ‘kerk naar 2025’ is daarom verder gegaan. Zij heeft met
diverse personen, kerkelijke gremia en andere instanties gesprekken gevoerd. Een verslag van
het proces van deze gesprekken en ontmoetingen treft u bij de stukken.
Om de input verder te verbreden en ieder de gelegenheid te geven mee te spreken over ‘kerk
2025’ is in de maand maart ook een online enquête gehouden. De uitslag van deze enquête zal op
hoofdlijnen in de vergadering worden gepresenteerd.
De regiegroep had kunnen volstaan met het uitbrengen van dit verslag en het presenteren van de
enquête om het verdere gesprek met de synode aan te gaan. Ze heeft ervoor gekozen om meer
op tafel te leggen. Dit betreft de notitie ‘KERK 2025: een verkenning’ die bij deze wordt
aangeboden. Dit is een zeer voorlopige notitie, die vooral bedoeld is als verdere aanzet voor het
gesprek en die kan helpen bij de nadere besluitvorming in de novembervergadering van dit jaar.
Zonder een dergelijke notitie zou het gesprek wellicht te ongestructureerd verlopen en te weinig
houvast opleveren voor de novembervergadering. Deze notitie is mede op grond van de
gesprekken die gevoerd zijn en waar verslag van is gedaan, tot stand gekomen. Tegelijk is de
input van de enquête hier nog niet in verwerkt. Het gaat dus om een eerste aanzet en niet om een
afrondend document.
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2. De aard van de notitie ‘KERK 2025: een verkenning’
De notitie ‘KERK 2025: een verkenning’ valt uiteen in vier delen. In het eerste deel wordt een kort
antwoord gegeven op de vraag: ‘waarom kerk?’ Het is een persoonlijk antwoord van de auteur op
de vraag van de notitie van november 2014 (kerk naar 2025) wat ‘back to basics’ betekent. Dit
eerste deel kan ook gelezen worden als een korte en bondige verantwoording ‘naar buiten’, naar
onze tijdgenoten: waarom kerk? Hierom!
In het tweede deel wordt het DNA van de Protestantse Kerk beschreven. Het is een aanzet om
‘door de bomen het bos te zien’. Dit deel kan gelezen worden als een eenvoudige gids bij onze
protestantse kerk, een vademecum. Een dergelijk vademecum kan op termijn behulpzaam zijn
voor bijvoorbeeld plaatselijke kerkenraden en andere kerkelijke verbanden. Het is een beschrijving
‘naar voren’: we volgen de weg van onze kerk in de richting van de toekomst. Het is daarom niet
een droge opsomming van wat er is, maar een gids die kan helpen op de reis naar morgen.
In het derde deel wordt de vraag gesteld: en hoe nu verder? Die vraag zit in feite al in deel I en II,
maar wordt hier explicieter gemaakt. We kunnen hier voortbouwen op de eerdere visienota’s van
onze kerk. In dit deel wordt een aantal aandachtgebieden genoemd voor de kerk naar 2025,
vooral gericht op de plaatselijke gemeenten. Ze wijzen ook richting de dienstverlening vanuit de
Landelijke Dienstenorganisatie en meer in het algemeen de toerusting en coaching van onze
gemeenten.
In deel IV maken we de overgang naar de inrichting van de kerk. Dat daar wat mee moet
gebeuren, wordt breed beseft. Niet als doel in zichzelf, maar om dienstbaar te zijn aan wat
beschreven is in de delen I en II. Maar ook omdat de huidige structuur op termijn niet houdbaar is
en een te groot beroep doet op mensen en middelen. Het gaat erom energie vrij te maken voor de
kerntaken van ons kerk-zijn en daar hoort een slanke organisatie bij.
In ‘de inrichting van de kerk: dilemma’s en keuzes’ wordt een voorzet gegeven voor een bezinning
op de bestuursinrichting en organisatie van onze kerk. Hoe kunnen we komen tot een kerk waarbij
de inrichting maximaal dienstbaar is aan de essentie van kerk-zijn zoals verwoord in deel I en II?
Dit deel IV beschrijft, onder kopjes die ontleend zijn aan deel II, kort enkele dilemma’s, waarna
stellingen en scenario’s volgen. Die stellingen worden niet gepresenteerd als ‘zo moet het’, maar
als ‘zo kan het’. Ze zijn enigszins uitdagend geformuleerd, om daarmee de discussie scherp te
maken.

3. Auteur
Het stuk ‘KERK 2025: een verkenning’ is geschreven door de scriba en vastgesteld door het
moderamen. De scriba is begeleid door de regiegroep en van advies voorzien door de
ii
adviesgroep.

4. Wijze van bespreking
De bespreking zal in de plenaire vergadering plaatsvinden. De delen I, II en III kunnen integraal
besproken worden. Bij deel IV zoemen we in op de stellingen en de scenario’s. Daarbij zullen het
verslag en de uitslag op hoofdlijnen van de online enquête als relevante gegevens worden
meegenomen.
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5. Doel van de bespreking
De bespreking dient de gedachtevorming rond het thema ‘kerk 2025’ en fungeert als
voorbereiding op de novembervergadering dit jaar. In die vergadering wordt op basis van de visie
als verwoord in de huidige delen I en II en III gekozen voor een aantal uitgangspunten voor de
transformatie van de bestuursinrichting van onze kerk.

Met vriendelijke groet,

Dr. A.J. Plaisier
Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland
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Deze bestaat uit ds. Karin van den Broeke (preses synode), dr. Arjan Plaisier (scriba synode),
drs. Paula van den Bosch (Hoofd HRM en projectleiding) dhr. Haaije Feenstra (algemeen
directeur) en ds. Lieuwe Giethoorn (hoofd Institutionele Ondersteuning)
ii

De leden van deze adviesgroep zijn gekozen uit het generaal college voor de kerkorde
(Dr. Helene Evers), de generale raad van advies (Dr. Ronelle Sonnenberg), de raad van
advies voor het gereformeerd belijden (Ds. Kees van Ekris), de Evangelisch-Lutherse
Synode (Dr. Erik Fledderus), de Federatie van diaconieen (Dhr. Hans Kapteyn) en de
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (Dhr. Cor de Raadt).

