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Kerk op weg naar 2025
I. Beschrijving van het proces ‘Kerk op weg naar 2025’








In de vergadering van de generale synode in november 2014 is een notitie aan de orde gesteld
waarin de voorlopige hoofdlijnen van het genoemde traject zijn beschreven.
In dat kader is gemeld, dat er op 4 en 5 september een eerste brainstorm is geweest van
moderamen, bestuur, directie en MT van de Dienstenorganisatie. Daarbij heeft men zich
beraden over de doelstelling van het project ‘Kerk op weg naar 2025’ en afspraken gemaakt
over de aanpak van het proces.
Ook is aan de synode meegedeeld, dat moderamen, stuurgroep en enkele adviseurs van het
moderamen in oktober gesprekken hebben gevoerd met jongeren, theologen, ambtsdragers en
visionairs van buiten de kerk over ‘Kerk op weg naar 2025’.
In dezelfde synodevergadering van november 2014 is het traject van het proces besproken en
is er door de synodeleden in groepen gesproken over de vraag hoe de Protestantse Kerk er in
de toekomst uit zou moeten zien. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: Wat betekent
het om ‘Back to Basics’ te gaan, welke knelpunten en welke kansen zien we op weg naar de
kerk van de toekomst?












In december 2014 vond een sessie plaats met vertegenwoordigers van de VKB, KKA/KKG,
Classicaal Regionaal Overleg, het platform van regionale colleges voor de behandeling van
beheerszaken en de Bond van Nederlandse Predikanten.
In december vond ook overleg plaats met vertegenwoordigers van het generaal college voor de
ambtsontheffing, het generaal college voor het opzicht, het generaal college voor de toelating
tot het ambt, het regionaal college voor de visitatie, het generaal college voor de behandeling
van bezwaren en geschillen, en het generaal college visitatie.
In januari en februari vonden (in Tilburg, Beilen en Utrecht) drie gesprekken plaats met
vertegenwoordigers van verschillende classicale vergaderingen.
In dezelfde maanden vonden eveneens drie gesprekken (Zwolle, Utrecht, Kapelle Biezelinge)
plaats met vertegenwoordigers van verschillende kerkenraden.
Er is een mailadres geopend waar men met vragen, ideeën en opmerkingen over de toekomst
van de kerk terecht kan. (kerk2025@protestantsekerk.nl )
Het moderamen benoemde in december een adviesgroep om de regiegroep ‘Kerk naar
2025’van advies te voorzien. De regiegroep bestaat uit de volgende personen: Mw. Dr. Helene
Evers (GCKO), Mw. Ds. Ronella Sonnenberg (GRA), Ds. Kees van Ekris (RACB), Dhr. Erik
Fledderus (ELS), Dhr. Hans Kapteyn (Federatie van Diaconieën), Dhr. Cor de Raadt (VKB).
De adviesgroep kwam in december en in maart bijeen.

II. Thema’s van de gesprekken
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(In dit overzicht worden de meest bepalende thema’s genoemd. Een volledig overzicht is te vinden in het
totaalverslag, dat op verzoek beschikbaar is bij het synodesecretariaat)
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Bij alle genoemde gesprekken is de kern van kerk-zijn aan de orde geweest en de vraag welke
knelpunten kunnen worden benoemd die daarbij in de weg staan.
Ondertoon van de gesprekken was een gedeeld gevoel van urgentie.
In vrijwel alle gesprekken kwamen in grote lijnen de volgende knelpunten naar voren:
 De structuur van onze kerk
[Deze wordt gezien als ingewikkeld. Hij leidt bovendien tot een vergadercultuur die vooral formeel
en bureaucratisch van aard is. Ook vindt een stapeling van functies plaats : lid van de kerkenraad /
afgevaardigde naar de classis / synodelid)].
 De regeldruk
 Het beheer dat veel aandacht, tijd en geld vraagt en zo de kern van het kerk-zijn onder druk zet
 De verbinding van predikanten aan de gemeente voor onbepaalde tijd
 De lange doorlooptijd van processen rond conflicten in de gemeente



Het ontbreken van zgn. ‘doorzettingsmacht’ bij bijv. de generale visitatie

Bijlage 1 – Lijst van gesprekspartners in de verschillende sessies
Sessie oktober 2014:
Jongeren: Marije de Waard, Leendert Kok, Leanne Wisse, Sara Bakkers, Jacco Hijnekamp, Niels den
Toom
Theologen: Mw. Prof. Dr. M.M. Jansen, Mw. Dr. M Klaver, Prof. Dr. B. van den Toren, Dr. P.M. Wisse
Ambtsdragers: Ds. Pieter van Veen, Ds. Jeannet van Doorn, Marius van der Heul, Mw. Koos
Meulenberg, Rik Jan Jansen
Visionairs/ondernemers: Drs. D. Benschop (SHELL), Prof. Dr. G.Buijs (VU Amsterdam). Dhr. G.G.M.
Gelauff (CPB)
Sessies december 2014 – landelijke organen en functionarissen
Flankerende organisaties: Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in
Nederland (VKB); Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA); Federatie van Diaconieën; Platform van
Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB's); Classicaal Regionaal
Overlegorganen; Bond Nederlandse Predikanten; Vereniging Kerkelijk Werkers
Regionale en generale colleges: Ambtsontheffing; Bezwaren en Geschillen; Opzicht; Visitatie;
Toelating tot het ambt van predikant.
Functionarissen: Regionaal Adviseurs Classicale Vergadering
Klankbordgroep, ingesteld door het moderamen
Sessies januari /februari 2015
Kerkenraden: pg Doetinchem; pg Arnhem; hg Kesteren; pg Kamperland; pg Goes; pg Etten-Leur;
hg Bodegraven; pg Leiden; pwg Zevenkamp Rotterdam; ak Rotterdam Noordrand;; hg Schoonhoven;
pg Hilversum; pg Amstelveen Buitenveldert (totaal Aantal uitgenodigde gemeenten: 30)
Classes: Zeeuws Vlaanderen, Heusden-Almkerk, Bommel, Tiel, Den Bosch, Peel en Kempenland,
Zierikzee, Achterhoek Oost, Groningen, Emmen, Noordoost-Groningen, Assen, Leeuwarden,
Heerenveen, Meppel, Nijkerk, Schiedam, Alkmaar, Hoogdorp, Zeist, Flevoland, Leiden, Zwolle,
Hilversum (totaal aantal genodigde classes: 24)

