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Oecumene:
leg de focus op verbinding, 
niet op verschillen

Christien Crouwel: 
“Oecumene is eenzelfde 
gerichtheid van het hart”

Dilemma: 
is oecumene een hobby?

inspiratie, informatie en opinie



‘Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder.’ 

Dit Afrikaanse spreek-

woord, vaak geciteerd 

door Nelson Mandela, 

is mij op het lijf 

geschreven. Bij het 

schrijven van het 

nieuwe beleidskader 

van de dienstenorga-

nisatie was het sneller 

geweest om alleen 

mijn eigen ideeën op papier te zetten. Maar 

veel belangrijker vind ik dat zo’n beleid samen 

met anderen doordacht wordt. Samen weet je 

meer én het creëert draagvlak. 

U zult misschien nu denken: ‘Leuk Jurjen, 

dat je het beleid van de dienstenorganisatie 

samen met anderen in het kantoor bedacht 

hebt en gaat uitvoeren.’ Niets is minder 

waar. Vanuit de hele kerk is meegedacht 

over de invulling van dit beleidskader. En we 

gaan u, vertegenwoordigers van plaatselijke 

gemeenten, vragen ook mee te denken en mee 

te doen. Wat mij betreft nemen we samen de 

verantwoordelijkheid voor toekomstgericht 

kerk-zijn. U weet namelijk beter dan ‘wij in 

Utrecht’ wat uw gemeente nodig heeft om 

toekomstgericht kerk te zijn.

‘Samen’ heeft het risico snel nietszeggend 

te worden. Dit nummer maakt duidelijk 

hoe verrijkend samen 

optrekken kan zijn. Zo 

is ds. Christien Crouwel, 

secretaris van de Raad 

van Kerken, glashelder 

over de samenwerking 

tussen de lidkerken. 

“Voor mij is oecumene 

groeien in geestelijke 

eenheid. Ik zie liever een 

uitbundig veldboeket dan 

twintig rozen in een vaas. 

Allerlei tradities, vrolijk 

naast elkaar, die elkaar 

aanvullen.”

Geurt Roff el, voorganger 

van de oecumenische 

geloofsgemeenschap ‘Het 

Brandpunt’ in Amersfoort-

Noord, beaamt dat. “Juist 

omdat de diversiteit zo 

groot is, ontkom je er niet 

aan jezelf te laten zien.” 

‘Alleen ga je sneller, samen 

kom je verder.’ Graag wil 

ik samen met u nadenken 

over de toekomst van 

de kerk. Denkt u met mij 

mee? Dat kan via

protestantsekerk.nl/

toekomst.

Jurjen de Groot
directeur 
dienstenorganisatie 13
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Beeld: Dreamstime

DAT ER EEN MORGEN KOMT

Ga met ons God,
de lange weg

van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.

Ga met ons die weg 
die over sterven heen 

naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen.

Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.

En laat er ook licht zijn.
Blaas de gloed 

van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt 

die ons optilt.
Dat er een avond is

van vervulling,
van eeuwig weerzien

en thuis zijn met allen.

Kris Gelaude,

Voor wie bidden wil,

uitg. Averbode | Forte



terug naar de kern

“Uitgangspunt is de 
focus op verbinding, 
niet op verschillen”

Oecumenische Geloofsgemeenschap 

Het Brandpunt in Amersfoort-Noord

4 woord & weg • Maart 2021



In Amersfoort-Noord 

functioneert de Oecumenische 

Geloofsgemeenschap Het 

Brandpunt al 30 jaar. Een 

succes? Het is vooral een 

verhaal van intensief zoeken, 

en goed luisteren naar en leren 

van de beleving van de ander.

W
at is het 
mooiste 
van werken in 
een oecumenische 
gemeenschap? “Dat je in 

je geloof wordt uitgenodigd om jezelf te zijn. 
Juist omdat de diversiteit zo groot is, ontkom 
je er niet aan jezelf te laten zien. De een zal 
dan zeggen dat ‘ie niets met jouw ideeën kan, 
terwijl de ander het juist inspirerend vindt wat 
jij gelooft.”

Geurt Roff el is een van de twee protes-
tantse predikanten van de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Het Brandpunt in 
Amersfoort. Samen met Josephine van Pampus, 
rooms-katholiek pastoraal werker, vormen ze 
het pastoresteam. Het Brandpunt werd 
30 jaar geleden opgezet toen Amersfoort-
Noord gebouwd werd naast het dorp Hoogland. 
Heel vooruitstrevend besloten de katholieke 
kerkelijk werker en de protestantse dominee 
destijds om voor de nieuwe wijken Zielhorst, 
Kattenbroek en Nieuwland samen één geloofs-
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Tekst: Dick Vos Beeld: Het Brandpunt 

ds. Geurt Roff el



gemeenschap te ontwikkelen. Uitgangspunt 
was een focus op verbinding, niet op verschil-
len. En dat is volgens Roffel nog steeds het 
DNA van de gemeenschap. De oecumenische 
vieringen, afwisselend onder protestantse 
en katholieke verantwoordelijkheid, worden 

tegenwoordig bezocht door  
150 tot 200 mensen. Zij staan  
of via de protestantse gemeente 
of via de katholieke parochie 
ingeschreven bij Het Brand-
punt. De gemeenschap wordt 
geleid door een wijkraad, een 
samenwerkingsverband van de 
wijkkerkenraad van een pro-
testantse wijkgemeente en een 
rooms-katholiek ‘locatieteam’. 

Echt samen
De samenwerking is de kiem van enorme 

synergie, vertelt Roffel, maar ook van lastige 
vragen waar je samen uit moet zien te komen. 
“Dat is vooral moeilijk wanneer je door de 
participerende kerken niet gekend wordt in je 
sensitieve inspanningen te verbinden, je voor 
je gevoel beknot wordt. Wanneer een van de 
moederkerken stelt: zo doen we het niet, hier 
gaan we niet in mee. Dan realiseer je je dat 
voorgangers geen spelbepalers zijn; we zijn 
spelers. In goed collegiaal overleg komen we 
er intern gewoonlijk wel uit. We staan er echt 
samen in, en dat is heel belangrijk. Als je van 
buitenaf dan een haal over je neus krijgt, kan 
dat lang pijnlijk blijven.” 

Als voorbeeld noemt Roffel de tafelviering. 
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In het begin was er de ene keer katholieke 
eucharistie, de andere keer protestants avond-
maal. Op last van de Rooms-Katholieke Kerk is 
er inmiddels geen eucharistie meer. “Dat was 
vanwege de grote waarde die de rooms-katho-
lieke traditie toekent aan de eucharistie en de 
manier waarop Christus daarin aanwezig is. 
Daar hoort een traject van vorming en toerus-
ting bij, het vormsel. De Rooms-Katholieke 
Kerk vindt de oecumene daarvoor niet de 
geëigende plek.” Het speelde voordat Roffel 
er predikant werd. Protestanten vonden het 
pijnlijk omdat het van harte samen delen hen 
afgenomen werd. Het bracht de rooms-katho-
lieken in een loyaliteitsconflict en ze waren 
er verlegen mee dat de oecumene kennelijk 
teruggebracht werd tot de eucharistie. “Terwijl 
kerk zoveel meer is.” 

Spiegel
Kern van oecumene is voor Roffel zelf de 

spiegel die de samenwerking hem steeds voor-
houdt, de confrontatie met je eigen positie en 
met de cultuur die je vanzelfsprekend vindt. De 
spiegel is het sterkst wanneer het gaat over de 
invulling van de rituele dimensie. De zieken-
zalving bijvoorbeeld, of de vormgeving van de 
Goede Week. “In het verleden liepen we aan 
tegen de plek van de paaskaars. Ik was gewend 
de kaars te doven in de viering op Goede 
Vrijdag omdat dat laat zien dat waar Christus 
gestorven is geen kerk is. In de rooms-katho-
lieke traditie wordt op Witte Donderdag het 
brood gebroken als symbool voor wie Christus 
is en als feest van de instelling van de eucharis-

“We staan er  

echt samen in,  

heel belangrijk”
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tie. Direct daarna begint de onttakeling, daar 
is de kaars een dag later niet voor nodig. Dan 
wordt de kruisweg gelopen – een totaal andere 
traditie. Protestanten lezen die dag de woorden 
uit het evangelie, katholieken concentreren 
zich op de beelden. Als het gaat over betekenis, 
moet je heel goed luisteren en al je zintuigen 
open zetten.”

Ontmoeting
Is het de moeite waard om steeds zo 

intensief te blijven zoeken? Roffel vindt van 
wel. “Het tegenover van de ander is voor mij 
heel belangrijk om me aan te vormen. Het uit 
de eerste hand, van mensen van vlees en bloed, 
vernemen hoe ze beleven, werkt anders dan 
de mogelijkheden uit een boekje halen. Dán 
leer je elkaar kennen, en in die ontmoeting 
ontspringt er wat. Dan kan het zelfs gebeuren 
dat je concludeert: het was hartstikke mooi, 
maar volgend jaar gaan we het toch echt anders 
doen. Al doende leer je elkaar kennen en leer je 
jezelf kennen.” 

Is de hele gemeenschap betrokken bij dit 
proces? Tot op zekere hoogte, denkt Roffel. 
“Mensen haken in eerste instantie aan vanwe-
ge de oecumenische vieringen waarin muziek 
en aandacht voor rituelen belangrijk zijn. 
De vieringen worden gewoonlijk in overleg 
voorbereid en er wordt altijd veel aandacht aan 
besteed. Wanneer mensen intensiever betrok-
ken raken bij de gemeenschap, dan gaan ze ook 
deel uitmaken van de ontmoeting die daaraan 
ten grondslag ligt.” 

”Je hebt je te verhouden 
tot de ander”
Oecumene schuurt aan twee 

kanten, weet ook Josephine 

van Pampus, rooms-katholiek 

pastoraal werker in Het Brandpunt. 

“Enerzijds heb je een manier van 

samenwerking te vinden met partnerkerken, 

anderzijds heb je iets te bevechten in je 

moederkerk.” Oecumene ziet ze als opdracht 

en plicht van de kerk. “Zonder de ander 

ben je niet compleet. De culturen zijn heel 

verschillend. Dat heeft z’n achtergronden en 

dat is ook goed, maar het zoeken van eenheid 

in verscheidenheid is de basis van kerk-zijn. Je 

hebt je te verhouden tot de ander.” Veel kerken 

hebben momenteel de neiging zich wat terug 

te trekken in hun eigen bubbel, merkt Van 

Pampus. Dat ziet ze ook in haar eigen kerk. 

“Terwijl kerk nooit meer hetzelfde zal zijn na 

corona. We zullen elkaar straks harder nodig 

hebben dan ooit.”

hetbrandpunt.net

“Al doende leer 

je elkaar en jezelf 

kennen”



Verhalen op weg 
naar Pasen
Vertellers Stephan de Jong, Pauline Seebregts, 

Peterine Kooijmans, Eveline Masetti, Gottfrid van 

Eck en Kees Posthumus brengen op weg naar 

Pasen een inspirerend verhaal van maximaal 

4 minuten. Elke dag brengt een nieuw 

een verhaal. Het overkoepelende thema is 

pelgrimage. Op zondag, geen vastendag, is er 

een kookfi lmpje. Te horen en te zien op 

40verhalen.nl.

webinar 

duurzame stappen
Met webinars over duurzaamheid in de kerk 

inspireert GroeneKerken (aankomende) 

groene kerken om duurzame stappen 

te zetten. Op donderdag 15 april is het 

thema ‘God in de supermarkt: over bewust 

inkopen als kerk’. De webinar duurt van 

20.00 tot 21.30 uur. Meer informatie en 

aanmelden op groenekerken.nl/webinars.

kerk&zo

podcasts

Inspiratie thuis 
Van het voornemen om vaker of langer in 
de Bijbel te lezen komt bij veel mensen niet 
veel terecht, zo wees een enquête van het 
Nederlands Bijbelgenootschap uit. In de 
podcastserie ‘Bijbelbekentenissen’ vertellen 
bekende christelijke Nederlanders als Leo 
Fijen, Ben Tiggelaar en Jacobine Geel over 
hun worsteling met bijbellezen en hoe ze een 
manier hebben gevonden die bij hen past. De 
podcast is te vinden op Spotify, Google Podcasts

en Apple Podcasts. 

Het Luther Museum in Amsterdam heeft de 
podcast ‘De Luther Academie’ ontwikkeld. 
Daarin belichten experts de verschillende 
kanten van Luther, en van de verhalen van 
de lutherse traditie en lutheranen in 
Nederland. De podcast is te beluisteren 
via luthermuseum.nl/podcast en via Spotify, 
Google Podcasts en iTunes.

De ziel, het 
geloofsgesprek 

en de liturgie 
Rond thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn 
behandeld, worden hoorcolleges georganiseerd. Deze 
bevatten een lezing, de mogelijkheid om met kleine groepen 
in gesprek te gaan en ruimte om vragen te stellen aan 
de spreker. Op 29 april spreekt 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.

De boeken bij deze hoorcolleges zijn te bestellen op
kokboekencentrum.nl/overzicht-boeken-online-colleges.

woord & weg • Maart 20218



(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

26 maart
VRIJZINNIGE LEZING 

Christa Anbeek houdt 

op 26 maart via Zoom 

de vrijzinnige lezing 

onder de titel ‘De 

moed om kwetsbaar 

te zijn’. Aanmelden via 
devrijzinnigelezing.nl. U 

ontvangt dan de link naar 

de livestream via de mail. 

kijk voor  
de actuele 
agenda op
protestantsekerk.nl/

agenda

in ‘t kort

Leestips

Alle dingen nieuw
In Alle dingen nieuw presenteert Erik 

Borgman een katholieke theologie die in 
het hart van de hedendaagse cultuur het 
christelijk geloof presenteert dat God liefde is. 
Daarvoor gaat hij in gesprek met denkers en 
wetenschappers, kunstenaars en mystici uit 
heden en verleden. 
ISBN 9789043533645, € 29,99

God lééft. Over moeilijke 
teksten in de Bijbel

Wat moeten we met het verhaal van 
Ananias en Saffira? Is Gods relatie met 
Israël een slecht huwelijk? Waarom wordt 
de onrechtvaardige rentmeester geprezen? 
Theoloog Bram van de Beek belicht in God lééft 
de moeilijkst te begrijpen teksten uit de Bijbel. 
ISBN 9789043535366, € 16,99

Met of zonder? Over de 
betekenis van religie op privé 
en publiek terrein

Wat fascineert mensen in religie? Waarom 
botst het soms tussen religie en overheid? 
Martien Brinkman ontdekt bij een schrijver 
(Oek de Jong) en een dichter (Rutger Kopland) 
nieuwe openingen tot de religieuze dimensie 
van ons bestaan: een vruchtbare spanning 
tussen religie en cultuur. 
Te bestellen via de boekhandel of bij boekscout.nl. 

ISBN 9789464313130, € 18,50 
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een goed gesprek

Christien Crouwel van de Raad van Kerken

“Oecumene is eenzelfde 

gerichtheid van het hart”

10 woord & weg • Maart 2021



Onderling vertrouwen is een mooiere stip op 

de horizon dan bestuurlijke eenheid, vindt ds. 

Christien Crouwel, sinds begin 2019 secretaris van 

de Raad van Kerken waarin 18 christelijke kerken 

en organisaties samenwerken. “Oecumene is 

eenzelfde gerichtheid van het hart.”

Waarom zouden kerken zich 
inzetten voor oecumene? 

“Het is enorm verrijkend om met 
andere christenen in gesprek te komen 
en buiten je eigen kerkmuren te kijken. Je 
leert je eigen geloofstraditie relativeren. 
Samen sta je sterker, zeker bij maatschap-
pelijke onderwerpen. De Raad kan aan-
schuiven bij de minister van Sociale Zaken 
om armoede op de agenda van de overheid 
te houden. Voor de kleinere kerken is de 
Raad een groter bondgenootschap waarvan 
zij deel uitmaken.”

Niet omdat het een 
evangelische opdracht is om 
één te zijn?

“Johannes 17? Dat was dit jaar het 
thema van de Week van Gebed, aangereikt 
door de zusters van het klooster Grand-

champ, Zwitserland. 
Mijn wedervraag is: om 
welke eenheid gaat het? 
Voor mij is oecumene 
groeien in geestelijke 
eenheid. Ik zie liever een 
uitbundig veldboeket 
dan twintig rozen in een 
vaas. Allerlei tradities, 
vrolijk naast elkaar, die 
elkaar aanvullen. De 
engelen in de hemel 
zingen ook niet allemaal 

hetzelfde liedje. Oecumene is eenzelfde gerichtheid 
van het hart, spirituele eenheid. Daar hoeft niet 
per se een kerkelijke of bestuurlijke eenheid uit te 
volgen. Niemand streeft naar een superkerk. Laat dat 
idee los, de kramp verdwijnt en er komt ruimte voor 
vertrouwen. Onderling vertrouwen is een mooiere 
stip op de horizon dan bestuurlijke eenheid. Het 
helpt je de angst los te laten dat jou iets afgeno-
men wordt, dat jij je eigen identiteit verliest omdat 
iemand anders er ook is.”

Bent u als secretaris anders over 
oecumene gaan denken?

“Oecumene is breder en ruimer dan ik voorheen 
dacht. Vaak denken wij smal over oecumene, als 
het samen optrekken van de westerse variant van 
de Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk. Wie 
weet er iets van de Nieuw-Apostolische Kerk, de 
Zevende-dags Adventisten, de Kopten, de Syrisch-
-Orthodoxe Kerk, de Quakers? Allemaal lid van de 
Raad! Daarom startte ik kort na mijn aantreden een 
pelgrimage langs alle lidkerken. Journalist Teun-Jan 
Tabak doet daar verslag van op de website van de 
Raad. Helaas vertraagde corona het tempo van de 
pelgrimage, we bezochten tot nu toe elf lidkerken. 
Op mijn vraag om me te laten ervaren waar de 
schat van ieders traditie ligt maakte ik bij de ene 
kerk een viering mee, bij de andere een lezing. In de 
Protestantse Kerk, mijn thuiskerk, koos ik voor een 
pioniersplek, ‘Buren in de Betuwe’. Bij een korenfes-
tival van de Syrisch-Orthodoxe Kerk stonden acht 
jongerenkoren op het podium. Waar kom je dat nog 
tegen? Bij het Leger des Heils vond ik, ook in hun 

Tekst: Kees Posthumus Beeld: Sandra Haverman

“Voor mij is 

oecumene 

groeien in 

geestelijke 

eenheid”

“Oecumene is eenzelfde 

gerichtheid van het hart”
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diensten, een doorleefde hands-on bewogenheid met 
de verschoppelingen van de aarde die je in geen enkele 
andere kerk vindt. Ik zag de hardcore vredeskerken, 
zoals die van de Quakers en de doopsgezinden, die trouw 
blijven aan geweldloosheid. Bij de Quakers, in Nederland 
nog circa zestig mensen, maakte ik een dienst mee. We 
zaten in een kring en waren stil, in het midden een bran-
dende kaars en een bijbel. Als er iets in je opkomt, vraag 
je je eerst af of je niet anders kunt dan op dat moment 
spreken. Soms spreken er maar één of twee mensen in 
een uur.”

In uw vergaderingen zitten kerkelijke 
bobo’s om de tafel.

“Echt niet. Kerken zijn vrij om te sturen wie zij wil-
len. Dat zijn lang niet altijd hooggeplaatste voorzitters. 
Rond de tafel zitten mensen met veel en mensen met 

minder invloed of, zo je wilt, macht. Dat 
heeft als nadeel dat het gesprek in de Raad 
soms onevenwichtig wordt. De Koptische 
Kerk stuurt een diaken, niet hun bisschop 
Arseny. De Rooms-Katholieke Kerk daaren-
tegen is vertegenwoordigd door bisschop 
Van den Hende. Hij is de voorzitter van de 
bisschoppenconferentie. Voor de Protes-
tantse Kerk is scriba René de Reuver de 
afgevaardigde, met als secundus synode-
voorzitter Marco Batenburg. De Protestant-
se Kerk is een trouw lid, altijd aanwezig, een 
stabiele factor. Eerlijk gezegd: dat is de kerk 

ook aan haar stand verplicht. Ze is naast de Rooms-Ka-
tholieke Kerk veruit het grootste kerkgenootschap in de 
Raad. 

Over sommige onderwerpen heerst overeenstem-
ming: duurzaamheid, armoede, vluchtelingen. Anders ligt 
dat bij thema’s als homoseksualiteit, Israël, vrouwen in 
het ambt. Dan is het al winst dat we in gesprek blijven.”

Wat gebeurt er intussen op het 
grondvlak van de kerk?

“Er is een groot verschil tussen de institutionele oe-
cumene en de oecumene aan de basis. Op het grondvlak 
kan en gebeurt er veel, vooral in de grote steden. Laatst 
kwamen de raden van kerken uit de vier grote steden in 
een afzonderlijk beraad samen. Zij zijn, wat betreft het 

aantal deelnemende kerken, groter dan de landelijke 
Raad. Fantastisch werk, kijk maar op hun sites. 

Dat is deels te danken aan sterke kartrekkers die 
anderen enthousiasmeren. Wat ook helpt is dat zij, 
naast het onderlinge gesprek, concrete acties onder-
nemen. Vieringen, kerkenpaden, sociaal-maatschap-
pelijke initiatieven. Zo’n organisch bezield verband 
ontbreekt op landelijk niveau. Wij vergaderen en 
overleggen vooral. Deze zomer hielden wij tussen de 
twee lockdowns in een bezinningsconferentie. Aan 
het einde hielden wij, in de buitenlucht, een afslui-
tende viering. Dat bracht ons dichter bij elkaar.”

Hoeveel raden van kerken zijn er?
“Rond de 250 lokale en regionale raden van 

kerken, variërend van groot en actief tot bijna 
opgeheven. Zij zijn gebaat bij goed materiaal om 
het oecumenisch gesprek aan te zwengelen en van 
inhoud te voorzien. Onze werkgroep Vluchtelingen 
schreef een goede brochure voor lokale kerken die 
bezig zijn met vluchtelingenwerk, als een soort 
bijbels-theologisch fundament. Daarnaast organi-
seren wij onze drie campagnes: de Week van gebed, 
Kerkproeverij en de Walk of Peace in de Vredesweek. 
Die staan voor samen bidden en vieren, de deuren 
van de kerk openzetten en sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid. De oecumene krijgt lokaal handen en 
voeten. Daarnaast blijft het belangrijk om elkaar te 
zoeken en te vinden op institutioneel, kerkbestuur-
lijk niveau.” 

“De oecumene 

krijgt lokaal 

handen en  

voeten”
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E
en mede-gemeentelid dat zich erg 

dominant opstelt tijdens een discus-

sie, een pastoraal medewerker die 

ongevraagd een hand op een knie 

legt, een predikant die een lied laat 

zingen dat sommige mensen pijnlijk treft … Dat 

soort dingen komt in elke gemeente voor, weet 

Sophie Bloemert. “Het lijken kleine dingen, 

maar het is belangrijk om ze bespreekbaar te 

maken. Dat vormt de basis voor een klimaat 

waarin gemeenteleden zich veilig voelen. En 

het zorgt ervoor dat iedereen zich bewust 

wordt van de eigen rol in het benoemen en 

voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.”

Cultuur van openheid
Bloemert - zelf lange tijd gemeentepredikant - 

was als projectleider betrokken bij de evaluatie 

van twintig jaar kerkelijk beleid rond seksueel 

misbruik in de kerk, uitmondend in de rappor-

tage ‘Werk aan de schuilplaats!’ (november 

2019). Als specialist veilige gemeente maakt ze 

nu in het bijzonder werk van een van de aan-

bevelingen uit het rapport: het bevorderen van 

een cultuur van openheid. Bloemert: “Achter 

die woorden gaat een hele wereld schuil. ‘Cul-

tuur’ heeft te maken met mensen, met sfeer, 

met de manier van omgaan met elkaar. En met 

het gedrag van voortrekkers in de gemeente.”

Een ‘cultuur van openheid’ strekt verder dan 

het onderwerp seksualiteit en seksueel mis-

bruik, maar dit onderwerp heeft die openheid 

in het bijzonder nodig. “Seksualiteit is sowieso 

een beladen onderwerp, en in de kerk vinden 

we het helemaal lastig hierover te praten. En 

toch: we moeten ons ervan bewust zijn dat 

met name pastorale relaties kwetsbaar zijn. 

De een zit in de afhankelijke, kwetsbare rol; 

de ander is de professional met hoe dan ook 

een bepaalde macht. En dan vinden de meeste 

gesprekken ook nog eens in de thuissituatie 

plaats. Wees je als gemeente van die kwets-

baarheid bewust. Niemand kan zeggen: bij ons 

kan er niets misgaan.”

Gebedsintenties
Hoewel in steeds meer gemeenten aandacht is 

voor dit onderwerp, kunnen er nog belangrijke 

stappen gezet worden, ziet Bloemert. “Dat zit 

in heel concrete bouwstenen als het aanstellen 

van vertrouwenspersonen en het opstellen van 

gedragsregels voor vrijwilligers.” Maar een kli-

maat van openheid en veiligheid komt ook tot 

uiting in bijvoorbeeld taalgebruik en pastorale 

toerusting. “Werk met elkaar aan een cultuur 

waarin ook niet-leuke dingen besproken kun-

nen worden.”

Naar een klimaat 
van openheid en veiligheid

Lees het volledige artikel op 

protestantsekerk.nl/veiligegemeente.

Hoe zorg je dat de gemeente een 

veilige plek is voor iedereen? Maak 

ook niet-leuke dingen bespreekbaar, 

bepleit Sophie Bloemert, specialist 

veilige gemeente.

Teksten: Jedidja Harthoorn en Janet van Dijk Illustraties: Studio Vandaar Veilige 
gemeente

ook niet-leuke dingen bespreekbaar, 
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Het agendapunt kwam voort uit 

het synodebesluit in november 

2019 dat er een regeling komt die 

het verplicht maakt dat werkers en vrij-

willigers in de kerk die met kwetsbare mensen 

werken, een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

moeten kunnen laten zien. Kerkenraadsvoor-

zitter Anneke van der Haar: “We wilden erover 

doorpraten, en waar nodig vervolgstappen 

nemen. Alleen al het idee dat mensen zich 

onveilig zouden voelen in een kerk is vreselijk. 

Bewustwording is belangrijk, en beleid ook. De 

website van de Protestantse Kerk geeft hand-

reikingen, het was dus niet zo lastig om er een 

agendapunt van te maken.” 

Veilige plaats voor iedereen
Eerst sprak het moderamen erover, en vervol-

gens kon de kerkenraad zich uitspreken over 

het voorstel ’kerk, veilige plaats voor iedereen’. 

Daar zaten een aanstellingsbeleid voor 

vrijwilligers en een gedragscode bij. 

Ook de gevonden vertrouwens-

personen werden voorgesteld. 

De gemeente werd ingelicht 

via kerkblad en website.

Het is de bedoeling dat de 

vertrouwenspersonen jaar-

lijks verslag uit gaan brengen, 

een goed moment om het 

onderwerp op de agenda te 

zetten, vindt Van der Haar. “We 

hebben op dit terrein nog geen pro-

blemen gehad in de gemeente. Maar als 

zich iets voordoet, zijn we voorbereid.”

Lees het volledige artikel op 

protestantsekerk.nl/veiligegemeente.

“Als zich iets voordoet, dan zijn we voorbereid.” De Protestantse 
Gemeente Doetinchem zette het onderwerp ‘seksueel misbruik in 
pastorale relaties’ op de agenda én ondernam vervolgacties.

“Bewustwording is belangrijk, 
beleid ook”

“Vreselijk als 

mensen zich 

onveilig zouden 

voelen in een 

kerk”

Veilige 
gemeente

woord & weg • Maart 202114



Een stellingenspel* maakte 

deel uit van een bezinning op 

het thema ‘seksueel misbruik 

in pastorale relaties’ in de 

kerkenraad van de wijkgemeente 

Zoetermeer-Noord. “Je zag tijdens het 

gesprek de accenten verschuiven”, zegt Nico 

de Lange, predikant in deze wijkgemeente. 

Mensen gaven aan nooit geweten te hebben 

dat je zo goed moet nadenken over je grenzen, 

en waar die dan liggen.” 

De aandacht gaat in zo’n traject terecht naar 

de kant van de benadeelden, constateert De 

Lange. “Maar het heeft ook een andere kant, 

namelijk die van de ambtsdragers of andere 

vrijwilligers die te maken kunnen krijgen met 

een beschuldiging van seksueel misbruik. Mijn 

collega Rein Algera vroeg hier aandacht voor, 

en dat werd als heel waardevol ervaren.”

Nabijheid
Het is zoeken naar evenwicht, zegt Algera. 

De protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord betrok ook de positie van de 
‘werkers’ in de kerk bij de bezinning op ‘veilige gemeente’.

“Praat over nabijheid
en de grenzen ervan”

“In het pastoraat draait het om nabijheid. 

Even een hand op iemands schouder kan dan 

hartverwarmend zijn, maar sommige mensen 

schrikken ervoor terug.” Andersom kan het 

ook gebeuren dat gemeenteleden voor wie 

je je als ambtsdrager verantwoordelijk voelt 

jouw nabijheid zoeken. “Geef je een knuff el als 

iemand aangeeft daar behoefte aan te hebben? 

Waar ligt de grens als de vertrouwdheid 

groeit?” Praat over nabijheid en de grenzen 

ervan in de groep of commissie waar je deel 

van uitmaakt, raadt Algera 

aan. “Het is goed om te 

ervaren dat anderen 

hier ook mee zitten. 

En de bewustwording 

neem je mee als 

je bijvoorbeeld op 

huisbezoek gaat.” 

Lees het volledige artikel op 

protestantsekerk.nl/veiligegemeente.

“Ga vierkant achter slachtoff ers staan”
Wat doe je als gemeente, als je te maken hebt met slachtoff ers van seksueel misbruik in pastorale rela-
ties? Erkenning is een sleutelwoord, aldus Sophie Bloemert. “Uit gesprekken met mensen die seksueel 
misbruikt zijn blijkt dat hun verlangen naar erkenning groot is. Niet alleen tijdens de heftige tijd nadat 
het seksueel misbruik aan het licht is gekomen, maar ook tijdens procedures én daarna.” In de praktijk 
blijkt die onomwonden erkenning echter niet zo eenvoudig. “Het valt niet mee om expliciet voor een 
van de ‘partijen’ te kiezen. Toch is dat nodig. Durf open te staan voor het verhaal van het slachtoff er 
en vierkant achter diegene te gaan staan.” Maak daarbij als gemeente duidelijk wat je wel en niet kunt 
bieden. Bloemert: “Niet alles wat benadeelden aan erkenning nodig hebben, zal mogelijk zijn. Vaak is 
het nodig het slachtoff er te begeleiden om ergens anders een nieuwe start te maken.”

Lees het volledige artikel op protestantsekerk.nl/veiligegemeente.

* Het stellingenspel maakt deel uit van een bezinningsprogramma voor de kerkenraad en is te vinden op 

protestantsekerk.nl/veiligegemeente.
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zoals een werkgemeenschap van predikanten 
of een groep diakenen. “Mijn hoop is dat als 
de beroepskrachten en de vrijwilligers in de 
kerk weten wat seksueel misbruik in pastorale 
relaties is en hoezeer het mensen raakt, zij 
alerter kunnen zijn op signalen van misbruik, 
en op het algemene klimaat in de gemeente. 
En ook dat ze weten wat te doen als het op hun 
pad komt.” 

‘Wie oren heeft ...’
Van Loo gaf het materiaal 

voor de gemeente de titel 
‘Wie oren heeft om te horen, 
die hore!’ mee. Het geeft 
een eerste verkenning van 
seksueel misbruik. Wat wordt 

er precies mee bedoeld? Het 
materiaal is niet alleen gericht 

op kennisoverdracht, maar ook 
op het delen van de eerste emoties die 

opkomen; het onderwerp gaat niemand niet in 
de koude kleren zitten. 

“Praat erover voordat 
het zich voordoet”

H
aar werk als stadsdominee in 

Amersfoort brengt haar met veel 

verschillende mensen in contact, 

binnen en buiten de kerken. Die-

deriek van Loo volgde de basisop-

leiding van SMPR, meldpunt seksueel misbruik 

in de kerk, “om beter te weten wat ik moet 

zeggen of zwijgen als ik iemand tegenkom die 

het heeft meegemaakt. De gevolgen zijn nog 

heftiger dan ik had gedacht. Seksu-

eel misbruik draait de essentie 

van alles wat je heilig is de nek 

om: vriendschap, relaties, de 

gemeente, geloof, hoop en 

liefde.” 

Bewustwording
Het schrijven van 

materiaal voor een training 
in de gemeente was Van Loo’s 
eindopdracht van de opleiding 
bij SMPR. “Ik wil graag wat doen aan 
bewustwording. Het meest schokkend nog in 
de opleiding vond ik dat slachtoff ers aangaven 
dat ze minstens zo zeer te lijden hadden door 
akelige reacties in de gemeente als door het 
misbruik zelf. Misbruik is geen zaak tussen 
dader en slachtoff er alleen. De hele gemeente 
is erbij betrokken en lijdt eronder.”

Ze schreef het materiaal voor 
beroepskrachten en vrijwilligers in de kerk, 

Praat in de gemeente over seksueel misbruik voordat het zich 

voordoet, want dan is het crisismanagement. Diederiek van Loo 

schreef materiaal voor een training. “Mijn doel is dat er wordt 

nagedacht over macht en grenzen.”

Veilige 
gemeente

“De hele 

gemeente 

lijdt eronder”

Lees het volledige artikel op 

protestantsekerk.nl/veiligegemeente.

Ga voor het materiaal naar 

stadsdominee.nl.
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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?

“De aanleiding om diaken te worden was 
een heel praktische. In 2011 ben ik met 

mijn man in Assen komen wonen. In de 
kerk die we uitzochten, was men op 

zoek naar ambtsdragers. Binnen een 
paar maanden al kwam de vraag of 
ik diaken wilde worden. In mijn 
familie is het heel normaal om 
kerkenwerk te doen, het voelde 
alsof de lijn zich doorzet. De 
diaconie spreekt me aan omdat 
het heel praktisch is. Het is 

handjes uit de mouwen. Daar houd 
ik van. Het heeft me ook geholpen 

om mensen te leren kennen in de stad 
waar ik nog onbekend was.”

van u is de toekomst

Naam: Welmoed Stollenga

Leeftijd: 33 jaar

Lid van: de Protestantse 

Gemeente Assen, 

wijkgemeente 

De Drieklank

Ambt: diaken, tevens 

penningmeester van 

de diaconie

Dagelijks leven:

hoofd administratie 

van een ziekenhuis

Favoriete bijbeltekst:

Mijn plan met jullie staat 

vast - spreekt de HEER. Ik 

heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk: ik zal je een 

hoopvolle toekomst geven.

(Jeremia 29 vers 11)

“Deze tekst gaat al mijn hele leven 

met me mee en geeft me steeds 

houvast, ook op momenten dat het 

minder makkelijk is. Het feit dat God 

alles in Zijn hand heeft, dat is voor 

mij de boodschap.”

‘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.

‘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 

Deze keer: Welmoed Stollenga, 
diaken in de Protestantse 

Gemeente Assen

“Geloven gaat 

niet vanzelf, ik 

moet er nu wat 

meer voor doen”

“Corona heeft me 
geleerd dat ik het geloof 

altijd bij me heb”

woord & weg • Maart 202118



Tekst: Janet van Dijk Beeld: Privébezit en PG Assen

Wat betekenen geloof en kerk voor jou? 
“Toen we nog gewoon iedere zondag naar 

de kerk konden, waren kerk en geloof voor mij 
één. Dat is aan het veranderen. Ik heb minder 
gevoel bij online kerkdiensten, kerk is voor 
mij elkaar ontmoeten en God groot maken 
in woord en lied. Ik heb ontdekt wat ik echt 
belangrijk vind: tijd en ruimte maken om me 
te voeden aan de Bron. Ik luister podcasts van 
andere wijkgemeenten, ik lees de Bijbel of een 
goed boek, luister naar christelijke radio, of 
naar muziek. Geloven gaat niet vanzelf, ik moet 
er nu wat meer voor doen. Corona heeft me 
geleerd dat ik het geloof altijd bij me heb, daar 
heb ik de kerk niet voor nodig. Mijn geloof is 
er alleen maar door gesterkt. Het is de Bron 
waaruit ik leef, ik kan elke dag met ver-
trouwen tegemoet treden.” 

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

“Hoewel we kerk zijn in 
een nieuwbouwwijk waar veel 
jonge mensen wonen, hebben we 
maar weinig jonge mensen in de kerk. 
Vóór corona hadden we bruisend jeugdwerk, 
met tientallen jongeren in het clubwerk. In de 
zondagse diensten zag je die helaas niet terug.”

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

“Zeker, we denken druk na over hoe we 
kerk kunnen zijn voor de middengeneratie. En 
ook op een gemeenteavond kwam het aan bod. 
Door corona hebben we er al een tijdje geen 
vervolg aan kunnen geven maar in de komende 
periode willen we hier weer mee aan de slag. 

De komende 
jaren gaan we ons 
focussen op wat voor 
kerk we in 2030 willen zijn. 
Ik vind het leuk om daarover mee 
te denken, maar ook spannend en lastig. Wij 
kunnen wel iets bedenken, maar geldt dat voor 
de ander dan ook zo?”

Ben jij het type dat de kerk 
wil redden of laat je je mee-

nemen in de beweging van 
Gods geest? 

“Ik geloof niet dat wij 
mensen de kerk kunnen 
redden. Dat staat ook in 
Psalm 127: als de Heer het 
huis niet bouwt, vergeefs 

zwoegen de bouwers. Bid 
en werk, samen komen we 

verder. Zonder God lukt het 
niet, maar we moeten er wel de 

schouders onder zetten.”

Het is 2051 en jij bent 63 jaar. Wat hoop 
je op zondag in de kerk aan te treffen?

“Ik hoop op een bruisende kerkgemeen-
schap met alle generaties en vooral veel jonge 
mensen. Ik ben zelf erg nieuwsgierig hoe 
bijvoorbeeld een evangelische gemeente of de 
christelijke gereformeerde kerk dit voor elkaar 
krijgt. Die laatste kerk heeft in onze wijk veel 
jonge mensen. Wat is hun geheim? We hebben 
de oren en ogen open naar buiten.” 

“Ik geloof niet 

dat wij mensen 

de kerk kunnen 

redden”

Kerkdienst in De Ontmoeting, 

onderdeel van wijkgemeente 

De Drieklank
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Deze maand vertelt de Protestantse 

Gemeente Dongen-Rijen bij monde 

van ds. Henrieke ten Thije over haar 

grootste vreugde en haar grootste zorg.

Dongen-Rijen

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? 

“Zó moet 

een kerk zijn, 

er zijn voor 

de ander”

Grootste vreugde
“De grootste vreugde is 

om te zien hoe mensen elkaar 
nabij zijn. Het pastoraat krijgt 
hier op allerlei manieren 
gestalte. We hebben een goede 
groep van bezoekmensen, en 
ook onderling zijn mensen 
elkaar nabij. Als er wat is en ik 
kom bij iemand thuis, zie ik rij-
en kaartjes van gemeenteleden 
hangen. Of mensen brengen 
een pannetje soep, schilderen 
het huis van een alleenstaande, 
helpen Syriërs verhuizen. En zo 
kan ik doorgaan: er is een enor-
me onderlinge zorg voor elkaar. Ik ben er 
echt ontroerd van: zó moet een kerk zijn, 
er zijn voor de ander.”

Grootste zorg
“We zijn een krim-

pende gemeente. Hoe 
moeten we verder? Over 
10 jaar kan de gemeente 
mij niet meer betalen. Een 
grote zorg voor nu is wat er 
overblijft na de pandemie. We 
missen het verbonden zijn met 
elkaar op zondagochtend. Je weet niet 
wie er op zondag naar de online dienst 
kijkt. Wie zijn nog betrokken? Hopelijk 
kunnen we het gemeenteleven zoals het 
vanouds was weer oppakken.”

Henrieke ten Thije

Het monumentale gebouw is offi  cieel een ruïnekerk. Toen de gemeente 

nog uit een kleine groep mensen bestond en arm was, is tijdens een 

winterstorm het dak van het middenschip naar binnen gevallen. Het puin 

is er jarenlang blijven liggen. Pas in de jaren 70 werd ontdekt dat de kerk 

een prachtige plek voor het dorp is. Het kerkgebouw is overgedaan aan 

de stichting Oude Kerk. De protestantse gemeente huurt het gebouw.

De kerk

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Lian van Hengel-Blok

Kerk door de week
Door de week gebeurt er van alles, er is 

een groep zeer actieve vrijwilligers. In 

het vluchtelingenwerk, in oecumenische 

contacten, in een fi lmclub, een 

ouderensoos, een wekelijkse koffi  egroep, 

een eetgroep voor alleengaanden en 

voor 40-plussers, een gebedskring, 

een oecumenische theatergroep, een 

oecumenische vrouwengroep, een cantorij 

en een kliederkerk. “En dan vergeet ik 

vast nog wat. Ik ben echt trots op mijn 

gemeente.” 
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Onder Gods vleugels

E r zijn van die liedregels die met mij 

meereizen. Korte teksten, soms maar een 

enkele regel. Elke keer als ik ze zing of neurie, 

doen ze me goed. 

Een voorbeeld is een regel uit Psalm 61 in de 

berijming van 1967: 

Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen, 

waar G’ uw vleuglen om mij slaat.

De dichter van dit lied herkent zich in een klein, 

kwetsbaar vogeltje dat bescherming nodig heeft. 

Hij vindt die onder de vleugels van God. 

Telkens als ik deze regel zing, ontroert hij mij. 

Een kleine vogel: een treff end beeld voor ons 

kwetsbare mensen. In deze coronatijd beseff en 

we dit maar al te goed. En dan dat beeld van 

een schuilplaats waar je geborgen bent onder 

beschermende vleugels. Wie verlangt daar niet 

naar?

In de vorig jaar door de synode aanvaarde visienota 

staat dat we willen werken aan een kerk die bestaat 

uit inclusieve en veilige gemeenschappen. 

Een prachtige doelstelling. Kerken als 

plekken waar je als kleine vogel in een 

barre wereld kunt schuilen onder de 

vleugels van de Almachtige. Helaas is 

dit niet altijd het geval. Ik herinner me 

goed het gesprek met een man die als 

kind door de dominee was misbruikt. 

Jarenlang had hij dit met niemand van de 

kerk durven delen. Je wist immers maar nooit of 

‘de kerk’ je wel zou geloven en alsnog met je zou 

afrekenen …

De regel uit Psalm 61 hoor ik sindsdien niet 

meer alleen als persoonlijke troost maar 

ook als een roeping voor ons tezamen 

om als kerk een veilig thuis te bieden. Een 

plek waar allerlei kleine, kwetsbare vogels 

schuilen onder Gods vleugels.

Werken aan 
een kerk als 

een veilig 
thuis

De gemeente

De straat
De Kerkstraat in Dongen is een dorpsstraat 

met oudere huizen, waar vroeger directeuren 

van schoenfabrieken woonden. De voormalige 

leerlooierij in de straat is een museum geworden. 

De kerk is heel mooi gelegen in deze straat buiten 

het centrum, een klein beetje verhoogd. Zichtbaar 

vanaf de straat zijn de idyllische tuin en het 

kerkpad.

De gemeente telt 800 leden. Verder zijn er 20 

vrienden die bewust bij de gemeente horen. Zij zijn 

geen lid maar horen er echt bij, en zijn ook actief. 

“We zijn een vrolijke en open kerk waar iedereen 

mee mag doen. Dat ervaar ik vanaf het allereerste 

moment dat ik hier als gastpredikant kwam. Ik 

werd zo warm ontvangen, het voelde zo welkom. 

Het zijn de mensen die het doen. We hebben het 

getroff en met elkaar.”

Tekst: Janet van Dijk Beeld: Lian van Hengel-Blok

Ds. René de Reuver
scriba generale synode
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het dilemma

Deze keer: Eenheid tussen alle christenen lijkt een mooi streven. Maar goede 
bedoelingen en decennia van oecumenische gesprekken hebben de eenheid van 
kerken niet dichterbij gebracht. Is oecumene de hobby van een enkeling?

Is oecumene de hobby van een enkeling?

22

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. 

Jan-Peter Prenger, predikant in de oecumenische 
Emmaüsgemeente in Ede

Ferdinand Borger, predikant in de Protestantse 
Gemeente Agnus Dei in Waalre

“We hebben als 

gemeente een goede 

samenwerking met 

de rooms-katholieke 

parochie, onder andere in een oecumenische 

werkgroep en in een diaconaal noodfonds. Ik zoek 

naar wat er nog meer kan. In september 2019 

hadden we een gemeenschappelijke kerkendag 

waarvoor we mensen uit het dorp uitnodigden die 

met elkaar in gesprek gingen. Een mooi initiatief 

dat mensen bij elkaar bracht. Een initiatief dat 

weliswaar vanuit mijn gemeente kwam, maar waar 

de rooms-katholieke kerk graag aan mee deed. Zo’n 

gemeenschappelijk initiatief is van belang om je als 

kerk te laten zien. In het dorp moet ik altijd uitleggen 

wat de kerk is en doet, we hebben weinig gezicht. 

Om als kerk van betekenis te zijn voor het dorp 

hebben we elkaar nodig. We hebben niet meer de 

luxe om ons in ons eigen gebouw te verschuilen. 

Het beantwoordt ook niet meer aan de vragen van 

deze tijd. 

De eenheid van kerken is geen streven wat mij 

betreft. De verschillen zijn te groot. Maar het zou 

ook een te binnenkerkelijk streven zijn. De missie 

is om een woord voor de wereld te hebben. En we 

hebben niet meer de luxe om er als enkeling mee 

bezig te zijn. Samenwerking met de 

rooms-katholieken is dus geen 

hobby maar een noodzaak voor 

de kerk van de toekomst.”

“Ik geloof 
juist in de 
verschillen”

“Mijn eigen ervaring 

met oecumene is 

alleen maar positief. 

In de gemeenten 

waaraan ik verbonden was, was bijna overal sprake 

van samenwerking over en weer. Eenheid vind ik 

daarbij niet het streven; we hoeven niet samen, 

ik geloof juist in de verschillen. Het gaat om het 

waarderen van elkaar, nieuwsgierig zijn naar elkaar, 

elkaars bestaan belangrijk vinden. Geen enkele 

kerk heeft de waarheid in pacht, en verschillende 

denominaties zijn van belang zolang mensen zich 

daar thuis voelen. Ik hecht er wel aan dat kerken 

moeite doen om elkaar te leren kennen en naar 

elkaar te vragen, zoeken naar waar de ander voor 

staat. Dat vind ik oecumene: samen het gesprek 

aangaan, en wegblijven van het eigen gelijk, neem 

jezelf niet te serieus.

Als het gaat om het dilemma zou ik willen zeggen 

dat oecumene geen hobby is maar een overtuiging 

dat het moet. Mijn gemeente is van oorsprong 

een samenwerkingsverband van vijf kerken: 

hervormd, gereformeerd, luthers, vrijzinnig en 

rooms-katholiek, destijds ontstaan in een nieuwe 

wijk waar besloten werd één kerk voor iedereen 

neer te zetten. Iedereen hier hecht eraan dat we 

een oecumenische gemeenschap zijn. 

De leden komen uit verschillende 

kerken, net als de voorgangers. Er 

klinken dus verschillende geluiden. 

En dat is mooi. Als je als gemeente 

verder wil komen, moet je je niet 

opsluiten in je eigen hokje.”

“Noodzaak voor 
de kerk van de 
toekomst”
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Tekst: Janet van Dijk Foto Jacobiene van der Hoeven: Sjoerd van der Hucht

“Erken de 

verscheidenheid, 

en ga daarna 

samen aan 

de slag”

Jacobiene van der Hoeven, voorzitter van de wijkge-
meente Noordeinde, Kerk aan het Noordeinde, in Delft

“Onze geloofsgemeen-

schap is voortgekomen 

uit en verbonden aan het 

studentenpastoraat, van 

daaruit zijn we oecumenisch. Als wijkkerkenraad zijn 

we verbonden aan de Protestantse Gemeente Delft, 

via een stichting zijn we verbonden aan het bisdom 

Rotterdam. Het motto van onze gemeenschap is ‘Ver-

bonden in verscheidenheid’. Onze vaste liturgie bekent 

op sommige plekken kleur, maar daar staat behalve 

een gastvoorganger niemand meer bij stil. 

Elke zondag delen we brood en wijn met 

elkaar. We geven het in een kring aan 

elkaar door. Dat ritueel bestaat hier al 

heel lang. Dat zien gastvoorgangers 

ook als heel bijzonder. 

Oecumene is zeker geen hobby, 

het is een vorm van oefenen. 

Samenwerken aan een toekomst is 

ook niet een hobby, dat proberen we 

al eeuwen. Erken de verscheidenheid, 

en ga daarna samen aan de slag. Zoek 

vanuit verschillende geloofsopvattingen 

naar hoe je samen het gesprek aan kunt gaan 

en manieren kunt vinden om samen te vieren, samen 

kerk te zijn. Juist in de geseculariseerde wereld van 

de technische universiteit kan de kerk het zich niet 

permitteren om met verschillende monden te spreken. 

Ik denk dat de kennis en ervaring die wordt opgedaan 

in de oecumene van pas kan komen bij fusies van 

wijkgemeenten die gedwongen zijn de 

samenwerking te zoeken. Kijk naar 

wat verbindt, niet naar wat scheidt. 

Dat moet kunnen, we zijn toch ook 

begonnen als één kerk?”

“Oecumene is 
een vorm van 
oefenen”

Désirée Woudt, predikant in de Protestantse Gemeente 
Midden-Westfriesland

“We zijn een gemeente 

die bestaat uit negen 

kleine kernen, in een 

rooms-katholieke 

enclave. Omdat de 

dorpen maar klein zijn, kennen veel mensen 

elkaar. Dat komt de oecumene vast ten goede, 

mensen komen met elkaar naar activiteiten. Over 

de plaatselijke oecumene ben ik dan ook erg 

enthousiast. Het zijn heel gemotiveerde mensen die 

naar de oecumenische activiteiten komen. 

Het is wel een kleine club van mensen, 

en het zijn steeds dezelfde. Maar we 

zijn niet anders gewend, er heerst 

altijd een ontzettend goede sfeer 

en de kwaliteit van de activiteiten 

is hoog. Daar gaat het om, niet om 

het aantal mensen dat komt. Soms 

denk ik dat het wel goed zou zijn 

als er van bovenaf wat meer werd 

aangedrongen op oecumene. Samen 

sta je ook gewoon sterker. 

De contacten met de rooms-katholieke 

voorgangers hier is goed. Als het gaat om 

de eucharistie is het ingewikkeld, dat kan niet 

samen. Maar ik ben blij met wat er wel kan. 

De Week van gebed voor de eenheid, Goede 

Vrijdag, de pinksterdienst, de Vredesweek, eerste 

adventszondag, we doen ze allemaal samen. Als 

protestanten krijgen we daardoor wat meer slag van 

rituelen. In de viering tijdens de Week van gebed 

bijvoorbeeld plaatsten we de paaskaars 

in het midden, met daaromheen 

kaarsen van verschillende kleur en 

lengte. Eenheid in verscheidenheid. 

Ik geloof in het experiment, in de 

vernieuwing. Er zit beweging in. Ik 

word daar heel blij van.”

“Het gaat om 
kwaliteit, niet 
om het aantal 
mensen”

samenwerking te zoeken. Kijk naar 

wat verbindt, niet naar wat scheidt. 

Dat moet kunnen, we zijn toch ook 

bijvoorbeeld plaatsten we de paaskaars 

in het midden, met daaromheen 

kaarsen van verschillende kleur en 

lengte. Eenheid in verscheidenheid. 

Ik geloof in het experiment, in de 

vernieuwing. Er zit beweging in. Ik 
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actueel

De Protestantse Kerk gaat 

de komende jaren stevig 

inzetten op kerk-zijn in 

de toekomst. Samen met 

plaatselijke gemeenten 

gaat de dienstenorganisatie 

onderzoeken wat  

daarvoor nodig is.

“Samen onderzoeken 
wat nodig is”

Stevig inzetten op kerk-zijn in de toekomst

* Zie ook het artikel in het oktobernummer 2020 op pag. 20-21.

“U
it onder-
zoek onder 
plaatselijke 
gemeenten 
blijkt dat 
veel gemeen-

ten moeite hebben met het maken 
van toekomstgerichte keuzes.* Toe-
komstbestendigheid blijkt een com-
plex onderwerp om aan te kaarten 
en aan te pakken. En dat is niet het 
enige sombere dat uit het onderzoek 

naar voren kwam. Veel gemeenten 
kampen met krimp en vergrijzing, en 
jonge generaties vinden in onze kerk 
veelal geen passende bedding voor 
hun geloofsbeleving. Gemeenten ge-
ven zelf ook aan moeilijk aansluiting 
te vinden bij de leefwereld van jon-
geren. Ze verwachten van predikan-
ten dat zij hierin de leiding nemen, 
terwijl predikanten vaak zoekende 
zijn naar hun rol en sterke behoefte 
hebben aan meer ondersteuning.  
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Voor kerkelijk werkers en pioniers lijkt hetzelf-
de te gelden. 

Ook de classes geven aan behoefte te 
hebben aan meer ondersteuning in het 
werk. Sinds mei 2018 zijn er nog elf, waar er 
voorheen 74 waren. Tot die classes behoren 
vele tientallen gemeenten. 

Hoopvol en realistisch
De Protestantse Kerk gaat daarom de 

komende jaren stevig inzetten op kerk-zijn 
in de toekomst. Op vrijdag 29 januari jl. werd 
deze ‘beweging’ tijdens een buitengewone 
moderamenvergadering van de generale 
synode bekrachtigd. Jurjen de Groot, directeur 
van de dienstenorganisatie, was dankbaar 
voor het draagvlak onder de synodeleden om 
deze stap te zetten. “We nemen samen de 
verantwoordelijkheid om open de toekomst 
tegemoet te gaan. Dit is geen einde van een 
denkproces maar voor ons als bestuur het 
begin van een reis waar we, zoals de titel van 
de visienota aangeeft, vol vertrouwen op 
God de toekomst tegemoet zien. Hoopvol en 
realistisch. Zonder precies te weten wat die 
toekomst brengt.”

Transformatie dienstenorganisatie
Voor de dienstenorganisatie volgt uit de on-

derzoeken en analyses ook een stevige agenda. 
Er is een transformatie van de dienstenorgani-
satie nodig om echt van betekenis te kunnen 
blijven voor de kerk. De veelheid van doelen, 
diensten en producten maken het aanbod van 
de dienstenorganisatie te diffuus. Het huidige 
aanbod sluit te weinig aan bij de vragen waar 
gemeenten mee worstelen. Daarbij wordt 
de dienstenorganisatie vaak als te zendend 
ervaren. 

De dienstenorganisatie kan vanuit de con-
tacten die er zijn met gemeenten, onder meer 
via de classispredikanten en het contactcen-
trum, op dit moment te weinig opvolging geven 
aan grote vragen rond de toekomst van een 
gemeente en de kerk in haar geheel. Hier moet 
het nieuw te ontwikkelen dienstverleningsmo-
del een antwoord op zijn. De classispredikant 
gaat een belangrijke verbindende rol spelen 
tussen gemeenten en de dienstenorganisatie. 

Tekst: Marloes Nouwens-Keller

Samen met gemeenten
Het is nu nog niet te zeggen hoe de nieuwe 

dienstverlening er precies uit gaat zien. De 
dienstenorganisatie wil namelijk niet voor, 
maar samen met gemeenten onderzoeken 
wat zij nodig hebben om toekomstgericht 
kerk te kunnen zijn. Aansluiten bij de praktijk 
dus. Daarom vindt deze zoektocht lokaal en 
regionaal, in de eigen context van de 
gemeente, plaats. De dienstenor-
ganisatie zal dienstbaar zijn 
in die zoektocht. Waar dat 
gewenst en passend is, 
zal ze kennis inbrengen 
die elders in het land 
is opgedaan. Op deze 
manier leert de diensten-
organisatie voortdurend 
bij en leren gemeenten van 
elkaar.

Vanaf september dit jaar 
gaat de dienstenorganisatie het land 
in om met gemeenten hierover in gesprek te 
gaan. Wilt u als gemeente nu al meedenken 
over de ontwikkeling van dienstverlening 
rond toekomstgericht kerk-zijn? Dat kan. 
Ga naar protestantsekerk.nl/toekomst en vul 
het formulier in. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. 

“Samen met 

gemeenten 

onderzoeken wat 

zij nodig hebben, 

aansluiten bij de 

praktijk dus“

Landelijke speerpunten
De dienstenorganisatie gaat zich ook op een 

paar ‘landelijke’ speerpunten richten:

• de kerk in het publieke domein;

• jonge mensen buiten de kerk die wel 

iets met zingeving willen maar dat niet in 

onze kerk zoeken, en jonge mensen die 

wel geloven maar onze kerk (dreigen te) 

verlaten omdat ze zich daar niet meer thuis 

voelen; 

• verbinding met christenen uit andere kerken 

en culturen;

• kerk-zijn over de grenzen, gemeenten 

in contact met partners en gemeenten 

wereldwijd.
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Advertentie

Heb jij passie voor je vak en laat je liever niets aan het toeval over? Kom dan eens praten bij 

de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn een organisatie waar 

je nóg meer betekenis kunt geven aan je werk en je leven. Of dat nu is op het Secretariaat, 

in Finance, HR of Communicatie. Wil jij net als wij van betekenis zijn voor de kerk? Je komt 

als geroepen. Kijk voor meer informatie en vacatures op werkvoordekerk.nl

Je komt als geroepen.Je komt als geroepen.

“Ben jij 
accuraat en 
zelfstandig?”

woord & weg • Maart 202126
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colofon

EEN GOED GESPREK

Gert-Jan Roest:  
“Voor jonge mensen 
moet zingeving 
verbonden zijn aan 
het dagelijkse leven”

DILEMMA

Liever 
herschreven 
bijbelverhalen 
dan de Bijbel 
zelf om  
niet-gelovigen 
te bereiken?

SPECIAL

Kunst in de kerk

#4
April 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 23 april)? Stuur dan 

uiterlijk 24 maart uw vacature  

in via protestantsekerk.nl/ 

aanleveren-vacatures.

Hervormde Gemeente 
Papendrecht 
kerkelijk werker (20 uur) 
reageren uiterlijk 31 maart

Hervormde Gemeente 
Haastrecht 
predikant (20 uur) 
reageren uiterlijk 31 maart

Protestantse Gemeente 
Biggekerke - Meliskerke 
predikant (30 uur) 
reageren uiterlijk 5 april

Gereformeerde Kerk 
Papendrecht 
predikant (28 uur) 
reageren uiterlijk 6 april

Protestantse Gemeente 
Blaricum 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 7 april

Protestantse Gemeente 
Leek - Oldebert 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 9 april

Protestantse Gemeente 
Uithoorn 
predikant (24 uur) 
reageren uiterlijk 9 april

Mobiliteitspool 
Protestantse Kerk 
jeugdwerker 
reageren uiterlijk 11 april

Mobiliteitspool 
Protestantse Kerk 
kerkelijk werker 
reageren uiterlijk 11 april

Gereformeerde Kerk Andijk 
predikant (28 uur) 
reageren uiterlijk 29 mei

Protestantse Gemeente 
Leeuwarden -  
Huizum-Oost 
predikant (29 uur) 
reageren uiterlijk 1 juni

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

Gereformeerde Kerk 
Molenaarsgraaf - 
Brandwijk 
predikant (28,5 uur) 
reageren uiterlijk 1 juli
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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 heeft Flip Beukenhorst
met het jodendom?

Flip Beukenhorst 

is predikant van 

de Protestantse 

Gemeente 

Oostkapelle

Wat betekent het voor u dat het 
christendom joodse wortels heeft 
en wat doet u hiermee?
“Dat is voor mij gaan leven tijdens 
mijn theologische opleiding in Brussel. 
Daar ben ik gaan beseff en dat het Oude 
Testament een prachtig cadeau is dat wij 
van het Joodse volk hebben gekregen. 
Daarin worden ons normen en waarden 
aangereikt, en worden we opgeroepen 
om kritisch in de maatschappij te staan 
en ons niet te laten meeslepen door grote 
machten en ideologieën. Het is God te 
doen om mensen, die Hij bevrijdt, met 
wie Hij veertig jaar meegaat door 
de woestijn, en die Hij helpt een 
samenleving op te bouwen in 
een onherbergzaam land.”

Besteedt u in uw gemeente 
aandacht aan Israëlzondag? 
“Zeker, ik sla die nooit over. Ik noem 
deze zondag trouwens liever ‘Zondag Kerk 
en Synagoge’ omdat ik de primaire associa-
tie met politiek wil vermijden. Ik wil dat het 
op die zondag niet gaat over de Palestijnse 
kwestie en of Israël daar wel of niet goed 
in handelt. Het gaat om de onlosmakelijke 
band met het jodendom, om de rijkdom van 
hun religie, waarin wij wortelen.” 

“Al die 
gebruiken 
brengen je 

dichter bij God”

Wat kan het chris-
tendom leren van het 
jodendom? 
“Toen ik predikant in 
Oostburg was, ging ik elk 
jaar met de catechisanten 
naar de synagoge in Mid-
delburg. Een van hen zei: 
‘Best boeiend, maar al die 
gekke gebruiken, dat hoeft 
voor mij niet.’ Terwijl ik 
die juist zo mooi vind. Al 

die gebruiken hebben 
een bedoeling 

en brengen 
je juist 

dichter 
bij God. 
Daar-
door 
be-

leven 
de joden 

het leven 
intenser, leven ze 

met de verhalen. Heel 
bijzonder.”
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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 Flip Beukenhorst
met het jodendom?

Flip Beukenhorst 

is predikant van 

de Protestantse 

Gemeente 

Oostkapelle

Besteedt u aandacht aan de joodse 
feesten?

“In mijn tijd als jeugdpredikant in Antwer-
pen zag ik dat de joden met Jom Kippoer (Grote 
Verzoendag) vanuit zelfkritiek hun zonden op 
papiertjes schreven en die in de Schelde gooi-
den. De zonden dreven zo naar zee: prachtig! 
Dat heb ik vanaf de kansel in Oostkapelle ook 
een keer gedaan. Ik had wat zonden 
van mijzelf op papiertjes geschre-
ven en plops!, die gooide ik zo 
van de kansel naar beneden. 
Later zag de koster, die de 
briefjes opraapte, dat ik als 
zonde had opgeschreven: 
‘gooit briefjes op de grond’, 
haha!”

Welke fi lm of welk boek over het 
hedendaagse jodendom zou iedereen 
gezien of gelezen moeten hebben?

“In elk geval de boeken van Klaas Smelik, 
zoals Jodendom, een religie van leven. Mijn 
studenten aan de universiteit in Brussel waar 
ik Oude Testament doceer, adviseer ik De 
Bijbel Nu van Meir Shalev te lezen. Onlangs 
hebben mijn vrouw en ik de Netfl ix-serie 
‘Unorthodox’ gezien, over een jonge vrouw die 
vlucht uit de streng-orthodoxe gemeenschap 
in New York. Prachtig!”

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

“Twee keer. Ik 
vergeet nooit het 

bezoek aan 
de Tent of 

Nations. 
Dat is een 
boerderij van 
een Pales-
tijns-chris-
telijke familie 

in de buurt van 
Bethlehem. Als je 

daar aan komt rijden, 
zie je direct de grote witte 
steen met de tekst ‘Wij 
willen geen vijanden zijn’. 
Terwijl hun bedrijf onteigend 
dreigde te worden door de 
Israëliers en ze aan alle kanten 
dwars worden gezeten. Maar 
ze willen het gesprek 
blijven voeren, 
heel indruk-
wekkend.” 

 “Ze willen het 
gesprek blijven 

voeren, heel 
indrukwekkend”
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Flip Beukenhorst
het jodendom?

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

“Twee keer. Ik 
vergeet nooit het 

bezoek aan 
de Tent of 

Nations. 
Dat is een 
boerderij van 
een Pales-
tijns-chris-
telijke familie 

in de buurt van 
Bethlehem. Als je 

daar aan komt rijden, 
zie je direct de grote witte 

 “Ze willen het 
gesprek blijven 

voeren, heel 
indrukwekkend”

Flip Beukenhorst

zie je direct de grote witte 
steen met de tekst ‘Wij 
willen geen vijanden zijn’. 
Terwijl hun bedrijf onteigend 
dreigde te worden door de 
Israëliers en ze aan alle kanten 
dwars worden gezeten. Maar 
ze willen het gesprek 
blijven voeren, 
heel indruk-
wekkend.” 

Terwijl hun bedrijf onteigend 

Israëliers en ze aan alle kanten 
dwars worden gezeten. Maar 
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