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1-Inleiding 

Opdracht 

De opdracht aan de projectgroep is het toekomstscenario in te vullen. Dat betreft dan 

vooral de inzet van professionele krachten (predikant, kerkelijk werker of andere 

functionarissen) en het functioneren van de gemeente als netwerk. Inhoudelijk is het 

profiel dat de kerkenraad op 1 december 2015 vastgesteld heeft leidend.  

 

De motto’s, die het toekomstscenario ijken, zijn:  

 Terug naar de woestijn 

 Zaaien en zien of en waar de plantjes opkomen 

 Kwaliteit boven kwantiteit 

 Keuzes maken 

Geloof en hoop leiden ons. We experimenteren, blijven bewegen en zoeken naar 

verbinding met anderen. We hopen op groei, in de zin van een gemeente die er toe 

doet, niet alleen voor de vaste groep van gemeenteleden, ook voor anderen buiten de 

binnencirkel. Maar ook de binnencirkel, de bestaande groep van gemeenteleden, 

waarvan velen tevens vrijwilliger zijn, blijven we koesteren. Groei is geen doel op zich.  

De kerkenraad heeft op 2 februari 2016 de volgende opdracht verstrekt. 

1. Onderzoek de verschillende mogelijkheden voor invulling, zowel qua 

aansluiting op het gekozen scenario, als financieel en organisatorisch. 

2. Onderzoek de subsidiemogelijkheden.  

3. Maak op basis van dit onderzoek een voorstel voor de concrete invulling van 

het scenario voor de kerkenraadsvergadering van september 2016 en voor de 

gemeente in augustus of september. 

Deze opdracht is in het gemeenteberaad van 14 februari 2016 bevestigd. 

In mei is op verzoek van de kerkenraad een tussenrapportage gepresenteerd, bedoeld 

om de gemeente in het proces te betrekken. Ook wil de kerkenraad dat de 

gemeenteadviseur van de PKN in het traject betrokken wordt.  

 

Werkwijze 

De projectgroep heeft verkend hoe de gemeente zich kan ontwikkelen en vernieuwen. 

De invalshoek vormen de vier programmapunten die in het profiel genoemd worden. 

Daar wordt ook al aan gewerkt. De projectgroep verzint niet iets nieuws, maar 

benoemt het potentieel van wat er al is.  

Vernieuwen heeft een inhoudelijke kern: onze missie. Hoe kunnen we het gesprek 

daarover in de gemeente gaande houden. In een geseculariseerde wereld is een 

verhaal naar buiten, dat geworteld is in de verhalen die we met elkaar delen, 

belangrijk voor onze herkenbaarheid. Daar is de projectgroep mee begonnen.  
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De projectgroep heeft zich beraden op de gemeente als netwerk. Hoe kan de 

gemeente functioneren als een open netwerk, met ruimte voor diverse initiatieven, die 

zonder voortdurend te vergaderen toch voldoende op elkaar afgestemd worden.  

Tot slot geeft de projectgroep aan welke vormen van professionele ondersteuning 

binnen de beschikbare middelen ingezet kunnen worden en schetst de projectgroep 

de kaders van een financieel beleid. Over welk vermogen beschikt de gemeente en op 

welke wijze zou dat in het kader van een langetermijnstrategie ingezet kunnen 

worden.  

De projectgroep heeft gesproken met Bas de Graaf die de pioniersprojecten van de 

Protestantse Kerk Amsterdam begeleidt. Een in onze gemeente op te zetten 

pioniersproject zou hierbij kunnen aansluiten. De projectgroep heeft De Nieuwe Kerk 

in Utrecht bezocht, een gemeente die de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft 

doorgemaakt van een kleine vergrijsde gemeente naar een bloeiende gemeente met 

veel jonge mensen. De projectgroep heeft gesproken met een aantal gemeenteleden 

uit De Nieuwe Kerk en de predikant, Lydia Kansen. Tenslotte heeft de projectgroep 

advies ingewonnen bij het Landelijk Dienstencentrum via Robert Mazier. Omdat het 

Landelijk Dienstencentrum in reorganisatie is en veel medewerkers, waaronder Robert 

Mazier, nu al vertrekken, wordt pas naderhand duidelijk wie ons eventueel verder zal 

gaan begeleiden.   

Een belangrijke bron van inspiratie is voor ons het programma Missionair Werk en 

Kerkgroei1. Binnen dit programma zijn er missionaire modellen ontwikkeld, worden 

cursussen aangeboden en kan een kerkenraad advies op maat vragen. 

  

                                                             
1 Zie: www.protestantsekerk.nl/missionair 
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2-Een gemeente die ontvangt en deelt 

Dit hoofdstuk willen we gebruiken om vanuit ons geloof een bodem te leggen onder de 

verdere uitwerking in dit rapport. In de hierop volgende hoofdstukken zullen we ons 

bezinnen op de thema’s vernieuwen en pionieren en de organisatie van onze 

gemeente. Voor die bezinning is het nodig dat we eerst vanuit ons geloof spreken over 

deze thema’s om vervolgens concrete aanbevelingen te kunnen doen.  

 

In dit hoofdstuk willen wij de volgende vragen beantwoorden: 

 Hoe zou een christelijke gemeente er idealiter uit zien? 

 Op welke punten kunnen wij nog groeien in de richting van dit ideaal? 

 Wat is er nodig om dichter naar dit ideaal toe te groeien? 

 Wat bedoelen we met het geloofsgesprek, en hoe kunnen we dit vormgeven? 

De ideale christelijke gemeente  

De ideale christelijke gemeente, waar vind je die? Waarschijnlijk zult u direct denken: 

niet hier op aarde. Daar sluiten wij ons helemaal bij aan. De realiteit laat zien dat het 

ideaal vaak niet gehaald wordt. Daarbij is wat in de ogen van de een het ideaal is, niet 

het ideaal van de ander. De ideale christelijke gemeente is dus niet te vinden. Maar dat 

wil niet zeggen dat we dan onze idealen moeten laten voor wat ze zijn. Vanuit de 

christelijke traditie en vanuit de dagelijkse praktijk weten we dat bepaalde dingen 

‘beter’ of ‘christelijker’ zijn dan andere.  

 

 In de PGZO hebben wij daarom in onze ‘visie’ ook een ideaal geformuleerd: 

De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke 

geloofsgemeenschap, waar huisgenoten en passanten rust en geborgenheid vinden en 

toerusting ontvangen om in beweging te komen. De gemeente heeft als hart Gods 

verhaal met mensen, zoals dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel. Geïnspireerd door de 

Geest wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omgeving en in 

wereldwijde betrokkenheid. Dit gebeurt in open communicatie met andere culturen en 

geloven. Daarbij is de gemeente betrokken op mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. 

We zijn een gemeente waar mensen mogen ontvangen en mogen delen. Vanuit Gods 

verhaal met mensen ontvangen we rust, geborgenheid en toerusting, maar we 

ontvangen ook de Geest die ons in beweging zet om Gods liefde uit te delen.  

Groeien richting het ideaal 

Het hierboven geschetste ideaal van de PGZO krijgt op allerlei manieren vorm in het 

dagelijkse gemeenteleven. Mensen worden geïnspireerd in diensten en ontmoetingen 

en geven op allerlei manieren praktisch vorm aan Gods liefde voor deze wereld. 

Daarom zou je met het oog op de toekomst met goed recht kunnen zeggen: verander 



6 
 

niets en ga zo door. Toch zijn wij van mening dat dit te gemakkelijk gedacht is en wel 

om de volgende redenen: 

Allereerst betekent ‘Ga zo door’ dat we ons voortdurend moeten aanpassen 

aan nieuwe omstandigheden. De wereld is voortdurend in verandering. Om op 

dezelfde manier door te gaan is telkens weer aanpassing nodig aan de dan geldende 

situatie. We hoeven niet mee te bewegen met elke hype in onze samenleving, maar de 

christelijke traditie laat zien dat ze in alle tijden en culturen telkens weer heeft gezocht 

naar een hedendaagse boodschap en geloofspraktijk. Als de PGZO trouw wil blijven 

aan haar roeping moet zij deze steeds opnieuw in gesprek brengen met haar 

veranderende omgeving.  

 Daarnaast zijn wij er vanuit onze ervaringen binnen de PGZO en de vele 

gesprekken die we hebben gevoerd van overtuigd dat de PGZO nog kan groeien in het 

zijn van een ‘aanstekelijke geloofsgemeenschap’, ‘toerusting ontvangen’ en in ‘het 

geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omgeving.’ Deze drie punten willen 

we nog wat verder toelichten.  

 

Aanstekelijke geloofsgemeenschap 

De PGZO zegt dat ze zichzelf ziet als een aanstekelijke geloofsgemeenschap. 

Gedeeltelijk is dat juist. Vele leden worden door hun deelname aan het gemeente-

leven geïnspireerd om te blijven geloven en dit geloof ook praktisch vorm te geven. 

Veel bezoekers geven aan zich welkom te weten in onze gemeente. Anderzijds zijn er 

ook zorgen over het voortbestaan van onze gemeente. We vinden het vaak lastig om 

het vuur dat ons heeft aangestoken door te geven aan anderen. Om anderen zó 

enthousiast te maken voor ons geloof en onze gemeenschap dat ze zich bij ons 

aansluiten.  

 We willen een gemeenschap zijn die te vinden is voor andere mensen en waar 

mensen zich welkom en gezien weten als ze langs komen. Voor dit thuis voelen is het 

ook nodig dat ze worden begeleid in hun groei binnen de gemeenschap en in het 

christelijk geloof.  

 

Toerusting 

Als tweede willen wij het punt toerusting aanstippen. Op allerlei manieren geven 

mensen binnen en buiten de gemeente vorm aan hun geloof. Velen doen dit vanuit 

jarenlange ervaring en toewijding. Toch zijn er ook zorgen over het functioneren van 

onze gemeentelijke organisatie. Het is moeilijk om bepaalde functies vervuld te krijgen 

en vele vrijwilligers hebben het gevoel dat ze de grenzen van wat ze aankunnen 

eigenlijk overschrijden. Wie neemt taken over als de huidige groep vrijwilligers niet 

meer kan of wil?  

 Wij zijn een diverse gemeente met een grote diversiteit aan verschillende 

gaven die we van God hebben ontvangen. Als werkgroep vermoeden en geloven we 

dat er in onze gemeente daarom geen gebrek is aan gaven om de verschillende taken 

te vervullen, maar dat gaven niet worden gezien of dat mensen niet de ruimte krijgen 

om die gaven te gebruiken waar ze goed in zijn en energie van krijgen. Wij zien het 
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daarom als een opdracht om meer aandacht te geven aan ‘vrijwilligerszorg’. We willen 

niet alleen oog hebben voor gaven maar ook voor beperkingen zodat mensen niet 

overvraagd worden. Toerusting heeft ook het element van training in zich. Soms zijn 

gaven nu nog niet aanwezig, maar zijn mensen met de juiste hulp wel in staat om deze 

te ontwikkelen.  

 

Het geloof zichtbaar en tastbaar maken 

Als derde vragen we aandacht voor het geloof zichtbaar en tastbaar maken in onze 

omgeving. Veel mensen denken bij deze woorden misschien: maar dit doen we toch al 

heel veel? We staan toch juist bekend als een gemeente die haar geloof handen en 

voeten weet te geven? En dat is helemaal waar. In de PGZO is veel aandacht voor 

pastoraat en diaconaat, dichtbij en ver weg. Met deze woorden doelen we niet op 

diaconaat en pastoraat. Nee, we doelen erop dat we ons ‘geloof’ zichtbaar maken. 

Veel mensen zien dat wij goede dingen doen en daar worden we om gewaardeerd. 

Hoe dat voortkomt uit ons geloof is vaak minder zichtbaar. Soms is het ook voor 

onszelf moeilijk te benoemen wat geloof en God te maken hebben met ons dagelijks 

handelen.  

 Wij zijn er van overtuigd dat het in onze huidige samenleving belangrijk is om 

naar de vele mensen die niet of anders gelovig zijn te kunnen verwoorden wat wij 

geloven. We hoeven niet bang te zijn om onze overtuigingen en drijfveren te delen. 

Veel mensen zijn hier juist nieuwsgierig naar.  

 Vanuit de ontwikkelingen die in de tweede helft van de twintigste eeuw 

plaatsvonden, is spreken over wat we geloven lastig geworden. Veel 

geloofsvoorstellingen zijn veranderd, en vanuit een aversie tegen een voormalig 

opgelegd geloof willen we anderen niet voorschrijven wat zij moeten geloven. Veel 

gesprekken over ons geloof gaan daarom vaak over wat we niet meer geloven of we 

benadrukken dat ieder op zijn of haar eigen wijze mag geloven.  

 In het gesprek met mensen die buiten de christelijke traditie staan, voldoet dit 

niet. Mensen willen weten wat we wél geloven en waarom we dat geloven. Ze nemen 

ook geen genoegen met het antwoord dat iedereen op zijn of haar eigen manier 

gelooft. Want wij geven ons geloof op een specifieke manier vorm en halen de 

inspiratie daarvoor met name uit de christelijke traditie. Je kunt toch niet op elke 

mening en elke daad het etiket ‘christelijk’ of ‘God’ plakken? Hier willen ze meer over 

weten. Wij hebben de roeping om hen hierin zo goed mogelijk te helpen.   

Wat is er nodig? 

Tot slot willen we kort aangeven wat er nodig is om dichter bij ons ideaal van 

gemeente zijn te komen.  

 

We hebben gezien dat onze gemeente een plaats is waar het vuur van de Geest van 

God brandt. Een plaats waar veel is dat mooi en goed is. Nu is het belangrijk dat we 

onze valse bescheidenheid proberen los te laten. Als wij een gemeenschap vormen 
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waar het goed is om te zijn, dan mogen we dat ook laten zien. Wat wij in geloof en 

gemeenschap ontvangen, mogen we delen met andere mensen. Als we dit niet doen 

zijn we niet meer trouw aan onze van God gegeven roeping, maar houden we vanuit 

angst het goede egoïstisch voor onszelf. We willen daarom meer aandacht geven aan 

een open communicatie naar buiten en begeleiding van nieuw ingekomen mensen. 

Geloofsgesprek 

Tot slot pleiten wij voor meer aandacht voor het geloofsgesprek. De buitenwereld 

staat vaak open voor wat wij over ons geloof te vertellen hebben. Dan moeten wij zelf 

wel willen delen. Om geloof te kunnen delen met anderen is het belangrijk dat wij 

eerst leren om onderling te delen wat wij geloven. Geloof is immers iets persoonlijks 

en kwetsbaars. In het onderling delen kunnen wij elkaar verrijken, en ook ‘oefenen’ om 

ons geloof in woord en daad te delen met mensen buiten onze gemeenschap.  

Het stimuleren van het geloofsgesprek dwars door onze gemeente heen is niet 

gemakkelijk. Daarom geven wij enkele aandachtspunten die belangrijk zijn voor het 

voeren van geloofsgesprekken.  

 Een geloofsgesprek is een gesprek en geen discussie.  

 In onze gemeente geven we elkaar veel ruimte, maar zijn we minder gewend 

om met elkaar te delen wat ons persoonlijk raakt. Als we hier wat vrijer in 

worden, wordt praten over geloof ook gemakkelijker. 

 Vanuit de Kracht van Verschillen (respect, nieuwsgierigheid en trots) kunnen 

we het gesprek open aangaan.  

 Het geloofsgesprek kent twee componenten: 

o Wat leren de Bijbel en de traditie ons? 

o Wat ervaren we zelf? 

 Het geloofsgesprek is een proces dat ruimte en tijd nodig heeft: je moet elkaar 

vertrouwen. Met anderen delen wat je raakt en gelooft is altijd een uitnodiging 

maar nooit een verplichting. 

 Verschillen in religieuze ervaring (getuigenissen) zijn niet eng en ook niet erg. 

 Ook wat het geloofsgesprek betreft willen we gavengericht werken, dat wil 

zeggen dat ieder hier op eigen wijze aan mee mag doen. Sommigen van ons zijn 

meer van het doen, luisteren liever of vinden het lastig om te verwoorden wat 

er in hen omgaat. Laten zij zichzelf geen geweld aandoen.  

 Zonder inzet van ons lukt het niet maar tegelijkertijd mogen we genieten van 

de weg die we met elkaar gaan en vertrouwen op God die de Geest laat waaien 

waar en wanneer Hij of Zij dat wil.  

Om verder te lezen 

Ons denken over het ideaal van onze gemeente komt voort uit verschillende bronnen. 

Deze hebben wij samengevat in Bijlage 1: Modellen om na te denken over een 

kerkelijke gemeenschap. Wij hebben deze niet in het rapport opgenomen omdat wij 
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een heldere verhaallijn willen aanhouden. Wel hopen wij dat de inhoud van deze 

bijlage de komende jaren inspiratie en een verdere verdieping zal geven aan ons 

spreken over geloof, gemeenschap en onze missie in deze wereld. Daarom bevelen wij 

van harte aan om ook de inhoud van deze bijlage te lezen en te overdenken.  

Tot slot 

We zijn divers in hoe we ons geloof in het leven van alle dag zichtbaar maken en hoe 

we het verwoorden en ervaren. Wat ons met elkaar verbindt is dat we het belangrijk 

vinden om elkaar deze ruimte te geven en dat we ons op de een of andere manier 

geraakt weten door het christelijk geloof. Daarom sluiten we dit hoofdstuk af met een 

tekst die hieraan woorden probeert te geven.   

 

Een stem 

 

Of God bestaat, ik weet het niet. 

De religie rondom ons gaat van zijn bestaan uit, 

vanzelfsprekend. 

Dat is voor mij niet zo. 

 

Als ik ze hoor spreken, 

komt er onverbiddelijk ongeloof in mij op. 

Dan ben ik atheïst en wel volkomen. 

Nee, voor mij bestaat God niet. 

En bewijsbaar is hij nog minder. 

 

Toch is er iets anders in mijn leven: 

een stem die enerzijds binnen in mij is 

en die anderzijds eigenlijk tot  mij komt. 

Ik kan die stem in ieder geval niet vereenzelvigen 

met wat ik zelf zeg of denk, hoop en vrees. 

 

Het is niet zo duidelijk, 

het is meer een zachte fluistering 

vanuit een verborgen stilte. 

Maar het is een stem getuigend van licht, die mij trekt. 

 

Ik kom in beweging 

naar vrede toe, recht, vrijheid en gemeenschap. 

 

Het is een stem ‘die de stilte niet breekt’, 

zo zacht en innig, maar tegelijkertijd onweerstaanbaar. 
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Die bindende stem noem ik – door de Bijbel geleerd – God. 

Hij is weerloos tegen elke ontkenning, 

ook die van mij (en dat is goed), 

maar Hij laat mij niet los. 

Hij boeit mij, bemoedigt en troost mij. 

Ik leef op zijn adem. 

 

Deze tekst zou staan op een bord naast de katholieke kerk op Schiermonnikoog. 

Herkomst verder onbekend. 
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3-Vernieuwen en pionieren 

De kerkenraad heeft in december 2015 besloten om in de toekomst aandacht te geven 
aan vernieuwende vormen van kerk-zijn. In de discussie over het profiel van onze 
gemeente heeft zij hiervoor de volgende vijf aandachtspunten geformuleerd: 

 een zorgzame kerk zijn 

 een huis voor de buurt worden 

 meer en alternatieve vieringen ontwikkelen 

 andere vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen ontwikkelen 

 samenwerking met andere kerken intensiveren, ook op genoemde 
gebieden 

Het aandachtspunt samenwerking met andere kerken nemen we niet in dit hoofdstuk 
op omdat dit eerder een manier van werken is dan een concreet aandachtsgebied. Dit 
punt wordt wel meegenomen in de visie op de gemeente als netwerk in hoofdstuk 4.  

Ter verheldering willen wij eerst de begrippen vernieuwen en pionieren van elkaar 
onderscheiden. Vernieuwen doet een gemeente van binnenuit. Pionieren is een vorm 
van vernieuwing van buitenaf. Volgens de Protestantse Kerk is een pioniersplek ‘een 
vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en 
allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken 
zijn bij een bestaande kerk. Dit kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan 
gericht op een specifieke doelgroep’.2 Onderliggende gedachte is dat de beoogde 
doelgroep zo ver van de bestaande gemeente af staat dat het verstandiger lijkt om een 
zelfstandige vorm van kerk-zijn te ontwikkelen die bij deze doelgroep past. Meer 
informatie over het begrip pionieren is te vinden in bijlage 2 Toelichting op het begrip 
pionieren.  

In dit hoofdstuk geven wij op schematische wijze een overzicht van elk 
aandachtsgebied, waarin met name de unieke waarde van het aandachtsgebied helder 
naar voren komt. Dit overzicht maakt het makkelijker om in de toekomst kansen en 
groeimogelijkheden te zien. Alle aandachtsgebieden m.u.v. jongvolwassenen gaan over 
vernieuwing binnen de kaders van de bestaande gemeente. Voor het aandachtsgebied 
jongvolwassenen doen wij de aanbeveling om deze samen met de landelijke 
Protestantse Kerk te ontwikkelen tot een pioniersproject.  

Toelichting op het model 

De aandachtsgebieden werken we uit in het format van een zogenaamd canvasmodel. 
In dit model worden verschillende aspecten van een aandachtsgebied overzichtelijk 
weergegeven:  

 

                                                             
2
 Brochure Pionieren vanuit de Protestantse Kerk. Zie: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-

Bibliotheek/Pionieren%20vanuit%20de%20Protestantse%20Kerk_Brochure_feb2015.pdf. 

8. PARTNERS 7. KERNACTIVITEIT 2. UNIEKE WAARDE 3. BOUWEN AAN 

RELATIE 

1. DOELGROEP 

6. RESOURCES 4.  COMMUNICATIE 

9. KOSTEN 5. OPBRENGST 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Pionieren%20vanuit%20de%20Protestantse%20Kerk_Brochure_feb2015.pdf
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Pionieren%20vanuit%20de%20Protestantse%20Kerk_Brochure_feb2015.pdf
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Centraal bovenin staat de unieke waarde, ook wel het ‘unique selling point’ genoemd. 
Links gegroepeerd staat de wijze waarop je die waarde in de praktijk tot stand brengt. 
Rechts daarvan staan de vakken voor de  beoogde doelgroep en de investering die je 
doet in het onderhouden van die relatie. Onderaan staan de kosten en baten. 

Zorgzame kerk 

Vanuit Gods liefde en zorg voor deze wereld willen ook wij een liefhebbende en 

zorgzame kerk zijn. Deze zorg krijgt allereerst vorm in het onderlinge pastoraat. In 

ontmoetingen delen we ons leven en geven wij onszelf aan elkaar. Deze ontmoeting is 

altijd wederkerig: we delen vreugde en verdriet en zoeken samen naar de betekenis 

van ons leven in het licht van Gods Koninkrijk. Zorgzame nabijheid krijgt echter niet 

enkel gestalte in woorden en aanwezigheid maar ook in praktische daden. Daarom 

gaat pastoraat nooit zonder diaconaat, het dienen van elkaar.  

Sinds 1 januari 2015 is Nederland een Participatiesamenleving; de overheid 

streeft ernaar iedere Nederlander zoveel als mogelijk is mee te laten doen in de 

samenleving. Deze visie sluit aan bij wat wij als kerk belijden: ieder mens is een 

schepsel van God, is daarom van waarde en mag er zijn. Bij de uitvoering van de 

participatiewet ontstaat er vaak wel spanning tussen het beroep dat de overheid op de 

eigen verantwoordelijkheid van burgers doet en de vaardigheden en mogelijkheden 

die mensen hebben.  

Als kerk willen we mensen inspireren om zorgzaam te zijn in woord, 

aanwezigheid en daad. Wel is het de vraag of wij de organisatorische uitwerking altijd 

moeten faciliteren. Daarom hebben we als PGZO in het najaar van 2015 vastgesteld 

dat wij als geloofsgemeenschap hand- en spandiensten kunnen verrichten maar niet in 

staat zijn om langdurige of intensieve zorg aan elkaar te bieden. We kunnen wel het 

volgende doen: 

 informatie verzamelen en doorgeven over ontwikkelingen in de zorg 

 organisaties in kaart brengen waar men terecht kan voor zorg en ondersteuning. 

 mensen activeren om zelf de regie te nemen t.a.v. hun zorgbehoeften en om zich 

weerbaar op te stellen met name richting overheid en zorgprofessionals 

 oog te hebben voor wie buiten of uit de boot valt. M.a.w. signaleren wat niet 

goed loopt in de zorg hier in Zuidoost en dit aankaarten bij de juiste instanties en 

personen 

 bij falend overheidsbeleid duidelijk zijn dat we inspringen onder protest 

 

We doen dit als PGZO met elkaar (= uitgangspunt Diaconaat en Pastoraat). 

Predikanten, Kerngroep Diaconaat & Pastoraat, Pastoraal Overleg en Suriname Antillen 

Werkgroep hebben hierin een speciale rol. Brainstormgroep Zorgzame kerk (valt onder 

Kerngroep) volgt de ontwikkelingen in de zorg, brengt organisaties in kaart, legt 

contacten met zorgprofessionals en gemeente Amsterdam en geeft aan wat er op dit 

terrein aangepakt moet worden. 
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  In het idee van de zorgzame kerk bestaat er een spanning tussen het 

onvoorwaardelijk aanvaarden van mensen, en hen tegelijkertijd weerbaarder en 

zelfstandig te willen maken. Binnen de PGZO vinden we de pastorale benadering de 

basis voor het werken aan weerbaarheid en zelfstandigheid. 

 
8. PARTNERS 

* Eigenaarkerken 

van DNS + DDS 

* Predikanten ZO 

met een bijzon-

dere opdracht  

Op het gebied 

van zorg: 

* Zorgnetwerk 

Zuidoost 

* Cliëntenbelang 

A’dam 

* Burennetwerk 

A’dam 

7. 

KERNACTIVITEIT 

* Leden 

informeren 

* Leden weerbaar 

maken 

* Leden leren 

netwerken 

* Predikanten en 

contactpersonen 

informeren en 

trainen 

2. UNIEKE WAARDE 

* Je mag er zijn want 

je bent geschapen 

naar Zijn beeld en je 

naam staat in Zijn 

palm geschreven. 

*Je mag worden wie 

je bent. 

*Je mag opnieuw 

beginnen. 

*Als je het nodig hebt, 

lopen wij een eindje 

met je mee. Zoals er 

ook aan jou gevraagd 

kan worden om een 

stukje met iemand 

mee te lopen. 

* Gelijkwaardige 

onderlinge relaties 

* We kijken en 

luisteren naar elkaar 

als mens en zien niet 

uitsluitend iemands 

problemen en 

gebreken. 

3. BOUWEN AAN 

RELATIE 

Contacten met 

doelgroep staan 

nog in de 

kinderschoenen. 

1. DOELGROEP 

Afbakening 

1
e
 fase: 

Leden PGZO 

2
e
 fase: 

Kennissen en 

buren leden 

PGZO 

3
e
 fase: 

Bewoners Zuid-

oost 

 

Verfijning afba-

kening: 

Binnen boven-

genoemde 

afbakening 

richten we ons 

met name op 

kwetsbare 

mensen en 

mensen die niet 

voor zichzelf 

kunnen opkomen 

of die niet 

gehoord of 

gezien worden. 

 

6. RESOURCES 

PGZO  

* Vrijwilligers 

* Overleggen 

(Kerngroep, 

Brainstormgroep 

Zorgzame kerk, 

Pastoraal overleg, 

Suriname Antillen 

Werkgroep)  

* Communicatie-

kanalen. Zie punt 

4. 

 

 

 

4.  COMMUNICATIE 

Communicatiekana-

len PGZO: 

* Kerkblad, 

website, Facebook, 

e-mail, etc. 

* Bijeenkomsten  

* Informele 

ontmoetingen.  

Als we ons t.z.t.  

meer gaan richten 

op mensen buiten 

de PGZO dan 

hebben we andere 

communicatie-

kanalen nodig.  

9. KOSTEN  tot nu toe verborgen 

kosten 

* inzet vrijwilligers 

* gebruik ruimten 

* artikelen in kerkblad  

   Dit is gratis maar PGZO maakt wel 

kosten voor opmaaksysteem en 

drukken. 

 

Op termijn kosten voor: 

* bijscholing 

5. OPBRENGST PASTORAAT 

* We hebben oog voor elkaar en luisteren naar elkaar. 

* We zijn er voor elkaar en we houden het met elkaar uit. 

BRAINSTORMGROEP ZORGZAME KERK 

* Een aantal mensen in de PGZO weet hoe de zorg in Nederland 

en in Zuidoost georganiseerd is. Zij kennen de sociale kaart 

Zuidoost goed. De belangrijkste spelers op het gebied van zorg 

en welzijn kennen zij persoonlijk zodat warme overdracht 

mogelijk is. 

* Deze mensen delen hun kennis in persoonlijke contacten en 

bijeenkomsten en via de communicatiekanalen van de PGZO. 

* Leden PGZO overzien welke zorg zij nodig hebben en durven 

hier om te vragen zowel binnen de PGZO als in hun eigen 

netwerk als bij professionals. 

* Leden zijn in staat hun netwerk te vergroten en te 

onderhouden. 

* Leden zien ook wat ze nog wel kunnen en krijgen daar 

waardering voor.  
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Huis voor de buurt 

Als PGZO willen we onze kerkgebouwen een huis voor de buurt laten zijn. Een 

belangrijke vraag met het oog op dit aandachtsgebied is onze unieke waarde. Wat 

maakt ons als geloofsgemeente nu anders dan andere buurtorganisaties? Wat hebben 

wij specifiek te brengen? Vanuit ons vertrouwen in de liefde van God, dat wij in Zijn 

hand geborgen zijn, leven wij in vreugde. Deze vreugde willen wij delen met anderen. 

Niet alleen in het woord, maar ook door er gewoon te zijn. Open, vriendelijk en 

gastvrij. Niet met een verborgen agendapunt om te bekeren. Met niet alleen de 

voordeur open, maar ook met een open achterdeur voor mensen die enkel willen 

passeren.  

Als wij betekenis willen krijgen in de buurt is het belangrijk dat we elkaar wel 

kennen. Als geloofsgemeenschap zullen we ons moeten identificeren met de buurt. 

We zullen de samenwerking moeten zoeken binnen de bestaande buurtorganisaties, 

ook de seculiere. We zullen contact moeten leggen met de sleutelfiguren in de buurt. 

Wat er leeft bij onze directe buren zal een vaste en continue plaats moeten krijgen in 

onze gebeden tijdens de vieringen. We moeten nadenken over een nieuw credo met 

een eigen taal, een evangelie van en voor de buurt waarin ook de kracht en de nood 

van de buurt expliciet tot uiting wordt gebracht. 

Dat houdt in dat we voor de ontmoeting zowel naar binnen als naar buiten moeten 

gaan. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk Een gemeente die ontvangt en 

deelt. Gelijkwaardigheid is een voorwaarde voor succes. We leren van elkaar, we 

helpen elkaar.  

Een sleutelwoord in het bouwen aan relaties is volharding. De lange adem. 

Maar ook reflectie en feedback. Herkennen de mensen om ons heen iets van de liefde 

van God die we willen uitstralen? Zijn we op een goede manier Zijn 

vertegenwoordigers? Hiervoor kunnen we de buurtbewoners raadplegen. We kunnen 

ze bijvoorbeeld betrekken bij het opstellen van het informatiebord op het kerkplein. 

Laat ze de flyer evalueren, etc. 

 De kernactiviteiten zijn gericht op zichtbaarheid. We laten zien waar we voor 

staan. In de hoop dat onze buren zelf kunnen verwoorden wie wij bedoelen te zijn. Een 

heldere identiteit moet door de buren kunnen worden weergegeven. Als dat niet zo is, 

dan is onze praktijk niet zichtbaar en schieten we ons doel voorbij. 

Op twee plaatsen een huis voor heel Zuidoost zijn, kan niet. Daarom is het goed 

om rondom de beide kerkgebouwen een kring te trekken van bijv. 500 meter. Binnen 

deze kringen gaan we proberen iets extra’s te betekenen, waardoor de kerk een plaats 

wordt waar directe buurtgenoten een positieve associatie mee hebben. Vervolgens is 

het belangrijk dat onderzocht wordt waar in de buurt behoefte aan is. Daarna 

proberen we hier een steentje aan bij te dragen. Dit verlaagt de drempel om ook eens 

bij een andere activiteit aan te schuiven.  
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8. PARTNERS 
Sleutelfiguren, 
buurtorganisaties 
(formeel/infor-
meel), andere 
(eigenaar)kerken, 
opbouwwerker, 
buurthuis, ge-
biedsmakelaar, 
buurtambassa-
deur, wijkagent, 
directie basis-
school, etc. 

7. KERNACTIVITEIT 
Samen eten en 
koken. 
Kinderactiviteiten 
als bijbelschool 
Sociaal spreekuur 
Inloop 
Voedselbank, 
rommelmarkt 
Buurtprojectjes als 
kerkplein 
mozaïeken met 
maaltijd buiten of 
voorbedevespers, 
expliciet voor de 
buurt, muziek op 
het plein, etc. 
Klussendienst 

2. UNIEKE WAARDE 
Ontmoeting. 
Met het doel te 
delen. Je wil niks 
krijgen, je wil delen. 
Die glimp van Gods 
aanwezigheid. In 
jouw leven. In haar 
of zijn leven. Zonder 
bekeringsdrang. Niet 
resultaatgericht. 
Uitgangspunt is 
gelijkwaardigheid. 

3. BOUWEN AAN 
RELATIE 
Volharden in de 
houding van on-
voorwaardelijkheid. 
Samen dingen tot 
stand blijven 
brengen. 
Je gezicht laten zien 
in buurtbijeen-
komsten. 
Een constante factor 
zijn waar je terecht 
kunt in vreugde en 
nood. 
 

1.DOELGROEP 
Alle mensen uit 
de directe buurt 
 

6. RESOURCES 
Bijbel, locatie als 
kerkplein, kerk-
gebouw, huis-
kamer en buurt-
huis, menskracht, 
‘digitaal’ netwerk 

4.  COMMUNICATIE 
Website, Facebook, 
buurtkrant, flyer,  
lichtkrant buurthuis, 
actueel informatie-
bord op het kerk-
plein (bijgewerkt!) 

9. KOSTEN 
Catering, materiaalkosten, promotie, etc. 

5. OPBRENGST 
Verbinden, ontmoeten, zichtbaar maken, weet 
hebben van elkaar, leren van elkaar, steun hebben 
aan elkaar 

 

Alternatieve vieringen 

Een ander aandachtsgebied dat is geformuleerd is het ontwikkelen van alternatieve 

vieringen. De gemeente is al op de goede weg met 1x per maand op zaterdagmiddag 

een Open Kring Viering met aansluitend een maaltijd. Méér en anders is voorlopig niet 

nodig. Wel moet er gezocht worden naar meer kwaliteit en focus. Het werken met drie 

typen Open Kring Vieringen (meertalig, meditatief en experimenteel) lijkt een goede 

ontwikkeling. Ook de publiciteit kan beter. 

De vieringen in de huizen staan op dit moment onder druk (steeds minder bezoekers 

en vrijwilligers). Oog houden voor meer, laagdrempelige momenten van vieren of voor 

vierelementen bij bestaande activiteiten blijft belangrijk. 

 

Met dit aandachtspunt hopen we vier dingen te bereiken: 

1. vieringen aanbieden die aansluiten bij mensen die zich op dit moment niet 

herkennen in onze viering op zondag 

2. vieringen bieden aan mensen die niet in staat zijn naar de bestaande vieringen 

te komen, bijvoorbeeld in tehuizen 
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3. het verrijken van het geloof van de bestaande gemeenschap van de PGZO. De 

ervaringen uit de nieuwe vormen mogen daarom ook hun doorwerking hebben 

in de bestaande liturgie 

4. het ontwikkelen van liturgische vaardigheden bij gemeenteleden  

Uit de missionaire ervaringen binnen de PKN blijkt dat vieringen meestal geen goed 

middel zijn om met buitenstaanders in contact te komen. Dit heeft vermoedelijk te 

maken met de benodigde vorming die iemand moet hebben ontvangen om zich op zijn 

of haar gemak te voelen om in een viering mee te doen. Door laagdrempelige 

vieringen komen we dus niet makkelijk met nieuwe mensen in contact, maar ze 

vormen wel een onderdeel binnen het geheel van een open en missionaire gemeente. 

Wel kunnen we met dit soort vieringen de banden aanhalen met leden waar we nu 

weinig contact mee hebben. 

 

Voor het aandachtsgebied Alternatieve vieringen hebben we een canvasmodel 

ingevuld voor de Open Kring Vieringen, omdat dit op dit moment de belangrijkste 

alternatieve viering is.  

 
8. PARTNERS 

Kerken in De 

Nieuwe Stad 

waar we samen-

werking mee 

zoeken, anderen 

in de stad die 

ook alternatieve 

vieringen orga-

niseren, 

Dienstencen-

trum PKN voor 

training en toe-

rusting  

7. KERNACTIVITEIT 

Vieringen ontwik-

kelen, bekend maken 

en uitvoeren, door 

samenwerking 

draagvlak verbreden, 

werven en toerusten 

vrijwilligers.  

2. UNIEKE 

WAARDE 

Vieringen waar 

mensen iets van 

God ervaren, waar 

zij zich gehoord en 

gezien weten, 

elkaar ontmoeten, 

verdriet en 

vreugde, hoop en 

twijfel delen, 

samen stil zijn en 

tot rust komen of 

juist op actieve en 

creatieve wijze 

uiting aan hun 

geloof geven. 

3. BOUWEN AAN 

RELATIE 

Deze vieringen een 

plek geven in het 

netwerk van 

relaties van onze 

gemeente. 

1. DOELGROEP 

Mensen die 

behoefte hebben 

aan alternatieve, 

kleinschalige 

vieringen met 

ruimte voor 

dialoog, meditatie 

en interactie. 
6. RESOURCES 

Vrijwilligers die or-

ganiseren, profes-

sionals en geschool-

de leken die 

vieringen leiden, 

partners om mee 

samen te werken, 

een netwerk van 

geïnteresseerden om 

draagvlak te 

organiseren 

4.  

COMMUNICATIE 

Kerkblad, flyer en 

communicatieplan 

per viering 

9. KOSTEN 

Direct: maaltijden en publiciteit. Indirect: ruimte 

(De Nieuwe Stad) en inzet predikanten PGZO.  

5. OPBRENGST 

- bezoekers worden vrijer in het uiten en 

verwoorden van hun geloof 

- bezoekers leren elkaar door viering en maaltijd 

beter kennen 

- we komen in contact met leden die we nu weinig 

zien. 
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Vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen 

Het aandachtsgebied ‘Vormen van samenzijn voor jeugd en jongvolwassenen’ willen 

we opsplitsen in twee verschillende aandachtsgebieden omdat ‘jeugd’ en 

‘jongvolwassenen’ verschillende doelgroepen zijn die ieder een eigen benadering 

verdienen.  

Jeugd 

Met betrekking tot het aandachtsgebied ‘jeugd’ heeft de PGZO in november 2015 
besloten met name bestaande initiatieven op dit gebied te willen versterken. Het 
volgende canvasmodel is een uitwerking van het jeugdbeleid dat de kerkenraad najaar 
2015 heeft vastgesteld.3 Op dit moment wordt er nog niet veel samengewerkt met 
partners, maar hier liggen mogelijk wel kansen voor de toekomst.  
 

8. PARTNERS 

 ELG 

 PERKI 

 RK 

 

Jongerenorgani-

saties PKN lan-

delijk:  

 JOP 

 HGJB 

 

 Scholen 

 

 

7. KERNACTIVITEIT 

 Kinderneven-

dienst 

 Kinderdiensten 

op feestdagen 

 Hummeldiensten 

 Kinderbijbel-

school 

 Zomerkamp 

 Ondersteuning 

geloofsopvoeding 

ouders 

 Stageweek 

2. UNIEKE 

WAARDE 

 We willen de 

liefde van God 

die wij hebben 

leren kennen 

doorgeven aan 

een volgende 

generatie.  

 Het geloof van 

kinderen is een 

voorbeeld en 

inspiratie voor 

ouderen. 

 De jeugd is de 

toekomst van de 

gemeente. 

3. BOUWEN AAN 

RELATIE 

Kinderen een plaats 

bieden waar ze ge-

zien en gewaardeerd 

worden. Het moet 

een plaats zijn waar 

ze graag heen gaan 

en hun vriendinnet-

jes en vriendjes mee 

willen nemen. Met 

de ouders van de 

kinderen willen we 

ook een relatie 

opbouwen om het 

kinderwerk te 

ondersteunen. 

1. DOELGROEP 

Met name 

kinderen in de 

basisschoolleef-

tijd. Voor jongere 

of oudere kinde-

ren wordt indivi-

dueel gekeken 

hoe zij een plaats 

in onze gemeente 

kunnen krijgen.   

6. RESOURCES 

 Vrijwilligers PGZO 

 Ouders kinderen 

4.  COMMUNICATIE 

 Kerkblad PGZO 

 Flyers 

 Facebookgroep 

ouders 

9. KOSTEN 

 Training leidinggevenden 

 Aanschaf materialen 

 Onderdak 

 Communicatie 

 Organisatie evenementen en projecten 

5. OPBRENGST 

 Een heilzame plaats voor kinderen 

 Vorming van jonge gelovigen 

 Vorming van ouders 

 Vreugde en inspiratie voor oudere gemeenteleden, o.a. 

door bijdrage aan vieringen 

 Maatschappelijke vorming van jongeren 

                                                             
3
 Voor meer informatie Jeugdwerkplan 2015-2016. 
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Jongvolwassenen 

Met betrekking tot het aandachtsgebied ‘jongvolwassenen’ zijn de afgelopen jaren al 

hoopgevende stappen gezet. We zien een groeiende groep jongeren actief binnen 

ZO!YES (nu zo’n 12) en deze komen ook zo nu en dan in de kerkdiensten. Deze groep is 

op dit moment nog wel erg afhankelijk van de inzet van theologiestudenten Evelien en 

André. Als zij vanwege een beroep naar een andere gemeente zouden verhuizen is er 

reële kans dat ZO!YES ophoudt te bestaan. Daarbij is dit aantal op het geheel van de 

populatie jongvolwassenen nog erg gering: veel jongvolwassenen vinden dus nog geen 

aansluiting bij de PGZO.  

 Vanwege enerzijds de potentie maar anderzijds ook de kwetsbaarheid van het 

werk onder deze doelgroep stellen wij als werkgroep voor om dit aandachtsgebied 

verder te ontwikkelen tot een officieel PKN-pioniersproject. Een uitgebreide toelichting 

op de term pionieren en de keuze om onder deze doelgroep te gaan pionieren is te 

vinden in de bijlage Overwegingen over pionieren.  

 

Hieronder volgt een aantal van de overwegingen om als gemeente een pioniersproject 

te starten. 

1. Een pioniersproject biedt de mogelijkheid een gemeenschap te bereiken die geen 

aansluiting vindt bij de bestaande gemeente.  

2. Een pioniersproject heeft een ‘moedergemeente’ nodig die voor haar bidt, met 

haar meedenkt en haar financiert. Eventueel kunnen bepaalde activiteiten samen 

worden ondernomen. De moedergemeente is op afstand betrokken om het project 

haar eigen ontwikkeling te laten doormaken.  

3. Het belangrijkste is niet dat de gemeente in haar bestaande vorm blijft bestaan, 

maar dat er groepen blijven die het christelijk geloof blijven vormgeven.  

4. Een pioniersproject kan inspiratie, en misschien ook vernieuwing, bieden aan haar 

moedergemeente.  

5. Een pioniersproject wordt professioneel ondersteund vanuit de landelijke kerk. Dit 

zorgt voor een geringe belasting van de bestaande gemeente, terwijl dit wel meer 

zekerheid geeft dat het geïnvesteerde geld leidt tot een duurzaam initiatief.  

 

We hebben de volgende redenen om een pioniersproject gericht op jongvolwassenen 

te starten: 

1. Jongvolwassenen zijn een grote (zo’n 5500 personen)4 en nieuwe doelgroep in ons 

stadsdeel waar nog weinig specifieke voorzieningen voor zijn. 

2. Het merendeel van de jongvolwassenen zal vanwege hun culturele en sociaal-

maatschappelijke achtergrond geen aansluiting vinden bij de migrantenkerken in 

ons stadsdeel. Als een kerkelijke gemeente hen iets wil bieden, staan wij als PGZO 

                                                             
4 Optelsom specifiek ontwikkelde studentenhuisvesting in Amsterdam Zuidoost.  
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het dichtste bij hen. Als PGZO vinden wij het belangrijk om mensen ruimte te geven  

om zelf te onderzoeken wat en in wie ze geloven.  

3. Het levensritme van jongvolwassenen wijkt erg af van het levensritme van de 

PGZO: daarom is een meer op zichzelf staande gemeenschap voor hen een goed 

alternatief.  

4. Jongvolwassenen zijn in een vormende fase van hun leven: ze zoeken zowel 

gemeenschap als bezinning.  

5. Jongvolwassenen kennen een grote flexibiliteit en creativiteit: dit kan leiden tot 

verrassende initiatieven.  

6. Jongvolwassenen zijn financieel niet daadkrachtig, maar kunnen wel met grote 

zelfstandigheid een project laten draaien. Deze ruimte voor eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid wordt door jongeren vaak niet ervaren in bestaande 

kerkelijke gemeentes.  

 

Het pioniersproject is niet bedoeld als een concurrent voor ZO!YES, maar een uitbouw 

van de bestaande activiteiten van deze groep voor een bredere doelgroep. 

Onderstaand canvasmodel toont de verschillende aspecten die een rol spelen bij het 

ontwikkelen van een pioniersplek gericht op studenten.  

 
8. PARTNERS 

 Studentenver-

enigingen 

 Andere 

initiatieven op 

het gebied van 

zingeving in 

Amsterdam 

 Andere kerken 

(zowel in het 

stadsdeel als in 

de stad) 

 Andere 

jongerenorga-

nisaties 

 

7. KERNACTIVITEIT 

 maaltijden 

 pastoraat 

 diaconaat 

 allerhande 

cursussen op het 

snijvlak van per-

soonlijke ontwik-

keling, zingeving 

en christelijk 

geloof.  

2. UNIEKE 

WAARDE 

Jonge mensen 

laten kennismaken 

met de rijkdom 

van de christelijke 

traditie en 

geloofspraktijk. Dit 

wordt specifiek 

gedaan in de con-

text van Amster-

dam Zuidoost. We 

willen hen de 

waarde van 

gemeenschap 

laten ontdekken 

en een plaats 

bieden om zich 

thuis te voelen bij 

God en mensen.  

3. BOUWEN AAN 

RELATIE 

Om een relatie te 

leggen is het 

belangrijk om een 

pioniersteam vanuit 

de doelgroep te 

hebben.  Zij kunnen 

uit hun netwerk 

nieuwe deelnemers 

werven en proberen 

hen onderling te 

verbinden.  

1. DOELGROEP 

Studenten in 

Amsterdam-

Zuidoost die op 

zoek zijn naar 

gemeenschap, 

diaconaat, 

bezinning en 

persoonlijke 

ontwikkeling.   

6. RESOURCES 

 Pionier met 

pioniersteam 

 PKN Missionair 

werk 

 Studenten zelf 

 PGZO 

 

4.  COMMUNICATIE 

 Pioniersteam dat 

relaties legt in 

leefwereld.  

 Mond-tot-

mondreclame.  

 Kerkblad en Flyer 

 E-mail, Facebook 

en Meetup.  
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9. KOSTEN 

Direct:  

 Professionele pionier  

 Begeleiding PKN 

 PR  

 Kosten van activiteiten. 

 

Indirect: 

 Ruimte (bijv. De Nieuwe Stad). 

5. OPBRENGST 

De opbrengst is een groep jonge mensen die samen iets van 

het koninkrijk van God laten zien. Ze vormen een groep die 

naar elkaar omkijkt, elkaar tot bloei brengt en iets goeds wil 

geven aan de wijk. Een deel van de jongeren zal ook willen 

groeien in hun relatie met God. Bijeffect is dat er interactie 

kan ontstaan met de bestaande PGZO die voor beiden 

verrijkend kan zijn.  

Financieel: 

 Subsidie PKN 

 Bijdrage deelnemers 

 Eigen fondsenwerving Pioniersproject 

 
Om een pioniersproject te worden moeten de volgende stappen worden gezet: 

1. Er moet een pioniersteam gevormd worden onder leiding van een zogenaamde 

trekker, die dan ook de pionier wordt.  

2. De beschikbaarheid van een trekker is een voorwaarde om een pioniersplek te 

kunnen ontwikkelen. Zo iemand is er.  

3. Er moet een intentieverklaring getekend worden door het pioniersteam, de 

kerkenraad en de landelijke kerk waardoor helderheid ontstaat over proces en 

doel. Dit betekent dat alle partijen het initiatief serieus willen ontwikkelen, 

maar het betekent nog niet dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. 

4. Vervolgens moet er een pioniersplan worden opgesteld. 

5. Dit pioniersplan moet worden goedgekeurd door de 3 betrokken partijen, en 

dan kan de pioniersplek daadwerkelijk van start.  

 

Tot slot hoeft de vorming van een afzonderlijk pioniersproject gericht op 

jongvolwassenen zeker niet te betekenen dat deze groep uit het zicht van de 

bestaande PGZO verdwijnt. Omdat het pioniersproject waarschijnlijk geen traditionele 

kerkdiensten op de zondagochtend zal organiseren zal een deel van deze groep 

vermoedelijk in de kerkdiensten van de PGZO participeren. Deze jongeren participeren 

zo in twee onderscheiden groepen die wel met elkaar verbonden zijn.   

Met het oog op de plaats van jonge mensen in de bestaande gemeente bevelen 

wij aan om specifiek aandacht te schenken aan bijvoorbeeld jonge voorgangers en 

lectores in de zondagochtenddienst. Het zou goed zijn als het beeld wordt uitgestraald 

dat ook jongeren een plek hebben in de gemeente, en hier gezicht aan geven. Dit kan 

bijvoorbeeld door voor te nemen om 1 keer per maand een jonge voorganger en 1 

keer per maand een jonge lector te hebben. 

Slot 

In dit hoofdstuk hebben wij, met uitzondering van ‘samenwerking met andere kerken’, 

per aandachtsgebied een fundament willen leggen o.a. door in de canvassen de vragen 

over ‘unieke waarde’ en ‘opbrengst’ te beantwoorden. Het aandachtsgebied jeugd en 

jongvolwassenen hebben wij gesplitst in jeugd en jongvolwassenen. Voor 
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jongvolwassenen hebben wij de aanbeveling gedaan om deze samen met de landelijke 

Protestantse Kerk te ontwikkelen tot een pioniersproject. 

Wij vinden het belangrijk om ook te benoemen dat er op al deze 

aandachtspunten al heel veel in onze gemeente gebeurt. Daarom hebben we geen 

keuze willen maken voor één van deze gebieden. Ook omdat wij vinden dat al deze 

gebieden helpen bij het opener worden naar buiten. Belangrijk is dat ieder gebied zich 

in eigen tempo en op eigen wijze mag ontwikkelen. Tempo en prioriteiten hangen af 

van kansen die er liggen: mensen, middelen, samenwerking. Vernieuwing is maatwerk, 

en moet van jaar tot jaar worden bijgesteld. Het is geen masterplan dat de komende 

jaren uitgevoerd wordt.  Elk jaar denken we daarom met elkaar na over welke 

volgende stap er, binnen de mogelijkheden die er op dat moment zijn, op een 

aandachtsgebied gezet kan worden. Het jaar erop kan er dan nagedacht worden over 

de daaropvolgende stappen. Op deze manier spelen we in op de concrete situatie, 

maar blijven we ook afhankelijk van de beweging van Gods Geest. Als er ieder jaar op 

elk van deze gebieden een stap wordt gezet, hebben we na 10 jaar als PGZO een hele 

weg afgelegd. 

Wij stellen voor om de nieuwe professional niet met één aandachtsgebied te 
laten samenvallen. Zij of hij heeft als taak om de gemeente in het ontwikkelen van al 
deze aandachtsgebieden te begeleiden.  

Wij hopen dat al deze gedachten behulpzaam zijn voor het denken over richting 

en structuur van onze gemeente in de komende jaren en de inzet van financiële 

middelen en professionele ondersteuning.  
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4-De gemeente als netwerk 

We zien de gemeente als een open en ook een beetje chaotisch netwerk. Geen strakke 

organisatie, met procedures, regels en veel bureaucratie. Wel moet er in zo’n netwerk 

samenhang en afstemming zijn en een goede interne communicatie. In het 

principebesluit staat dat “een dergelijke organisatie een professionele “spin in dat 

web” nodig heeft, die de touwtjes bij elkaar brengt en houdt en zorgt voor een stabiele 

basis, een overall (ook financiële) regie, een goede communicatie tussen alle 

knooppunten van het web en ontlasting van de zwaardere bestuurlijke en financiële 

functies”. 

Welk probleem willen we oplossen?  

Bij de samenvoeging van Bijlmermeer en Gaasperdam is gekozen voor het bloemblad-

model (zie voorpagina). In een aantal opzichten schiet dat tekort.  

 het bloembladmodel biedt een mooi palet van wat onze gemeente doet. Het geeft 

weinig tot geen houvast over communicatie en verantwoordelijkheden 

 de gedachte is dat achter ieder bloemblad een werkgroep zit die van onderop 

beleid vormt, met een kerkenraad die faciliteert, regisseert en beleid vaststelt. 

Voor zo’n werkwijze is de relatie tussen werkgroepen en bloembladen te zwak  

 ook  geven de bloembladen niet meer een evenwichtig beeld van wat de gemeente 

doet. Dit is deels het gevolg van nieuwe ontwikkelingen   

 werkgroepen en coördinatoren opereren nog te veel op zichzelf, met weinig 

reflectie op de relatie tussen hun inzet en het beleid dat de kerkenraad ontwikkelt 

en voert  

 de kerkenraad weet lang niet altijd wat er speelt in de werkgroepen, of er 

meningsverschillen en spanningen zijn die bemiddeling vragen of op beleidsniveau 

een sturende uitspraak  

 de kerkenraad blijft bij de vervulling van functies en de uitvoering van taken 

gevangen in de kleiner wordende cirkel van al langere tijd actieve gemeenteleden 

en weet geen stappen naar buiten te zetten  

De gemeente beschikt over een groot netwerk, doet een heleboel en de onderlinge 

sfeer is goed. Maar de onderlinge samenhang is niet sterk. Meer interactie, gerichtere 

inzet van tijd en energie, meer afstemming kunnen de aantrekkelijkheid en de 

slagkracht van de gemeente vergroten. Daarvoor willen we een oplossing zoeken! 

Het bloembladmodel opnieuw bedacht! 

Ons voorstel is de bloembladen te herschikken tot een logische indeling en in de 

structuur van de bloembladen de relatie tussen deel en geheel (moderamen, 

kerkenraad, gemeenteberaad) te borgen.  
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Een bloemblad staat voor een samenhangend takenpakket. Er zijn primaire en 

secundaire taken. De primaire taken zijn wat een gemeente is en doet: eredienst 

(vieren), pastoraat en diaconaat (omzien) en ontmoeten en leren (verbinden). De 

secundaire taken zijn ondersteunend: beheer, communicatie en vrijwilligerszorg. 

Primaire en secundaire taken vormen samen zes bloembladen.  

Daarnaast zijn er dwarsverbanden. Die ontstaan als een onderdeel van het 

gemeentebeleid in onderlinge samenhang geplaatst wordt, dwars door de 

bloembladen heen, bijvoorbeeld het jeugdbeleid. Andere dwarsverbanden zijn:, 

oecumene en externe samenwerking, multiculturele verdieping en ‘last but not least’ 

het geloofsgesprek en vernieuwen. Deze vier dwarsverbanden zijn op dit moment voor 

ons van belang.  

In het bloemblad Pastoraat en diaconaat is een kerngroep gevormd. Dat is een 

goed model voor andere bloembladen. Laten we ook een kerngroep Vieren en een 

kerngroep Ontmoeten en leren vormen. Een kerngroep functioneert op strategisch 

niveau: ontwikkeling, evaluatie, jaarplan en begroting. Voor de bloembladen 

vrijwilligerszorg en communicatie hebben we nu werkgroepen. Dat worden de 

toekomstige kerngroepen. Het College van Rentmeesters functioneert in dit model als 

kerngroep Beheer.  

Het bloemblad Vieren 

In vieren gaat het om wat ons raakt. Het is bij uitstek expressief. Juist ook als we in de 

uitleg en de verkondiging zoeken naar tegendraadse en verrassende perspectieven.  

Wat valt er onder. 

Onder dit bloemblad vallen alle vieringen:  de eredienst op zondagmorgen, inclusief 

autodienst, kindernevendienst, bloemen uit de kerk, koffiedrinken na de dienst, Kerk 

TV en alles wat nodig is om deze vieringen te organiseren (ambtsdragers, koster, 

gastheer/vrouw, liturgie maken, gastpredikanten regelen, roosters maken, enz.), de 

oecumenische vieringen, de vieringen met de ELG in de veertigdagentijd en de 

zomermaanden, de vastenmaaltijden en het avondgebed op woensdag in de 

veertigdagentijd, de Open Kring Vieringen op zaterdagmiddag en de vieringen in de 

huizen. Verder behoren de cantorijen tot dit bloemblad en de kerstsamenzang.  

Structuur en regie. 

In het bloemblad Vieren is de werkgroep Eredienst de plek voor liturgische bezinning. 

Veel praktische taken (draaiboek, dienstroosters, gastpredikanten) doet de scriba, al 

dan niet met hulp van anderen. De kindernevendienst staat op zichzelf. De Open Kring 

Vieringen hebben een eigen regiegroep. 

De regie in dit bloemblad is zwak, ook omdat de werkgroep Eredienst zich 

beperkt tot de liturgische vraagstukken van de zondagse vieringen. Op z’n minst 

eenmaal per jaar moet naar het geheel gekeken worden: het aanbod vieringen, de 

praktische organisatie, liturgische vernieuwing inclusief Open Kring Vieringen, 
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zangdiensten, een grotere inzet van leken, de rol van kerkmuziek, in het bijzonder de 

cantorijen, een mogelijk grotere rol van sacrale dans, enz. Daarvoor moet een 

kerngroep gevormd worden.  

In deze kerngroep zal ook de verantwoordelijkheid belegd moeten worden voor 

de praktische organisatie van de vieringen, inclusief roostering. Die is nu erg 

versnipperd.  

Het bloemblad Pastoraat en Diaconaat: omzien en recht doen 

In omzien staat het vormen van een gemeenschap centraal, er met en voor elkaar zijn 

en voor de ander, de dienst aan de samenleving. Naast omzien is recht doen een 

belangrijke opdracht. 

Wat valt er onder. 

In de kring van de gemeente letten we op elkaar, gaan spontaan of georganiseerd bij 

elkaar op bezoek, in het bijzonder als iemand het moeilijk heeft. De predikanten 

trekken tijd uit voor pastorale bezoeken. De bloemen uit de kerk en de 

verjaardagsattenties horen hier ook bij. Waar dat nodig is, verleent de Diaconie ook 

individuele hulp.  

Er zijn activiteiten speciaal voor ouderen: de ouderenkring, de gesprekskringen 

in de huizen, een kerstviering. In onze gemeente hebben we twee eetgroepen: 

maandagavond in De Nieuwe Stad, elke laatste woensdag van de maand in De Drie 

Stromen. Er ligt een plan om geleidelijk aan, in een tempo dat afhankelijk is van 

beschikbare bezoekers en tijd,  gemeenteleden aan de rand te bezoeken. De gemeente 

geeft vorm aan de zorgzame kerk: kwetsbare mensen, in onze gemeente en daarbuiten 

weerbaar maken, zodat ze in de keukentafelgesprekken van de WMO tot hun recht 

komen; dat in samenwerking met netwerken van belangenbehartigers en 

professionals.  

De gemeente organiseert iedere woensdagmiddag een kinderbijbelschool en in 

de zomermaanden een bijbelschoolkamp. De gemeente wil de kerkgebouwen ook tot 

een plek voor de buurt maken. Samen iets doen en elkaar ontmoeten. Een plek om 

even tot rust te komen: meditatie, stilte, muziek. Elke woensdagmorgen is er in De Drie 

Stromen een rommelmarkt. Elk jaar wordt in november een kunstmarkt gehouden in 

De Drie Stromen. De gemeente doet mee aan Kerk en Stage en ontvangt elk jaar een 

klas scholieren voor een maatschappelijke stage van een week.  

De gemeente bekommert zich om mensen zonder papieren via de Bezoekgroep 

Migrantengevangenis Schiphol, de Kapelgroep Schiphol en de Schiphol Wakes. De 

gemeente heeft de groep “We are here” in de vluchtgarage steun geboden. Voor de 

noodopvang aan de Flierbosdreef werkt de gemeente samen met enkele musici aan 

het ontmoetingsproject ‘Connecting Tunes’. De gemeente is één van de 

initiatiefnemers van het Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder. Dit centrum 

maakt wegwijs in de Nederlandse samenleving, biedt sociale, medische en juridische 
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spreekuren, verzorgt taalles, biedt ouders en kinderen ondersteuning bij opvoeding en 

educatie en helpt mensen zelfredzaam te worden. Van Stap Verder maken vooral 

migranten gebruik, waaronder ook veel ongedocumenteerden.  

De gemeente verbindt zich jaarlijks met één internationaal project. Nu is dat 

het project van Edukans in Indonesië (weeshuis). Met Kerst en Pasen krijgen 

gevangenen binnen en buiten Nederland een persoonlijke groet van leden van onze 

gemeente. In De Nieuwe Stad is op zondag een wereldwinkel actief.  

Structuur en regie. 

Dit bloemblad is goed gestructureerd. Onder de Kerngroep vallen de volgende 

hoofdgroepen die zelfstandig functioneren: Pastoraal overleg, Brainstormgroep 

Zorgzame kerk, Ouderen, KinderBijbelSchool/Zomerkamp, Individuele hulpverlening, 

Stap Verder, Project werelddiaconaat en Werkgroep 

Vluchtelingen/Ongedocumenteerden.  

Het bloemblad Ontmoeten en leren: verbinden. 

Bij ontmoeten en leren gaat het om verdieping, om zich open stellen voor de ander en 

het andere. Het geloofsgesprek staat centraal. Dit gesprek vindt plaats in culturele 

activiteiten, in debat over maatschappelijke vraagstukken en in spirituele bezinning en 

oefening. We zoeken naar verbinding, met elkaar, met God en met de wereld om ons 

heen en zoeken naar woorden om daar uitdrukking aan te geven.  

Wat valt er onder. 

Onze gemeente kent een Bijbelkring, een Leerhuis  en een paar maal per jaar is er  ’s 

avonds een lezing. De gemeente is ingedeeld in 14 wijken. In sommige van deze wijken 

vindt met enige regelmaat een wijkbijeenkomst plaats.  

In de groep Religieuze beleving neemt de eigen ervaring een belangrijke plaats 

in. Religieus heeft de betekenis van dat wat ons raakt en ons dichter bij onszelf en bij 

God brengt. Geloof & Zo is een groep die nadenkt over geloof en leven in de breedste 

zin van het woord. De activiteiten worden gezamenlijk gepland. ZO!YES: Zuidoost, 

Young Energetic Spiritual.  Dat betekent: nieuwe mensen leren kennen, gesprekken, 

culturele uitstapjes, met elkaar erop uit, inspiratie delen.  

Er is een plan in de maak om een pioniersplek voor studenten te starten: een 

bezinnende en zorgende gemeenschap in Zuidoost. Onze wijk is naast een 

multiculturele wijk nu ook een studentenwijk geworden. Op het gebied van studenten, 

geloof en zingeving zijn verschillende organisaties actief in Amsterdam, maar niet in 

Amsterdam Zuidoost. Voor activiteiten moeten studenten altijd onze wijk uit. De 

verbinding met Amsterdam Zuidoost is de specifieke meerwaarde die wij aan deze 

groep kunnen bieden.  

Enkele vrouwen uit onze gemeente zijn actief in de Oecumenische 

Vrouwensynode. Zij proberen andere gemeenteleden daar bij te betrekken. De Sacrale 
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Dansgroep is een enthousiaste groep mensen uit verschillende kerken. De 

bewegingen, gebaren en passen komen van oude gebedshoudingen en van 

symbolische vormen zoals de cirkel, het kruis en het labyrint. Het Filmhuis in De 

Nieuwe Stad draait eén keer per maand een film, met de mogelijkheid tot 

gedachtewisseling over de inhoud.  

De Suriname en Antillen Werkgroep bestaat uit gemeenteleden die vanuit de 

christelijke traditie in Suriname en de overige Caribische gebieden het anders-zijn in 

geloof en kerk vorm en inhoud wil geven. Met Perki is een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten. De intentie is om steeds meer met elkaar op te trekken en 

samen te doen. Ook met de RPC en PCG zijn banden. Al staat de samenwerking met de 

PCG momenteel op een laag pitje. 

 

Structuur en regie. 

Dit bloemblad heeft nog geen enkele structuur. Het is goed dat het ontwikkeld wordt 

vanuit onze identiteit en het geloofsgesprek. Dat geeft aan een nogal los geheel een 

zekere samenhang. Een kerngroep kan daar een vorm voor zoeken.  

Het bloemblad Vrijwilligerszorg 

Bij vrijwilligerszorg gaat het om vrijwilligers werven, ondersteunen en begeleiden. 

Mensen inspireren, maar ook onze hand niet overspelen. 

Wat valt er onder. 

Ons motto is gavengericht werken. Zien wij al het talent in onze gemeente? Hoe gaan 

we investeren in onze vrijwilligers? Cursussen, van elkaar leren, meer buiten de deur 

kijken. Het Landelijk Dienstencentrum en de Protestantse Kerk Amsterdam hebben een 

breed aanbod. In Zuidoost kunnen we gebruik maken van de diensten van Venzo.  

Vrijwilligerszorg krijgt een centrale plaats. Het gaat om de belangrijkste bron 

van de gemeente: mensen die zich inzetten. Zij moeten geworven en begeleid worden. 

Zij moeten hun werk met plezier doen en er rijker van worden. Scouting en toerusting 

worden een belangrijk programma. We moeten kracht putten uit wat de gemeente en 

haar omgeving biedt, uit de cirkel breken van hen die het altijd al doen. Toerusting, 

training en contacten buiten de deur vergroten de competenties van de vrijwilligers en 

maken het werk in de gemeente leerzaam.  

Structuur en regie. 

De Werkgroep Vrijwilligerszorg zoekt naar kandidaten voor opengevallen plaatsen en 

ziet er op toe dat vrijwilligers doen waar ze goed in zijn en plezier in hebben. Zij zal zich 

ontwikkelen tot een kerngroep met een breder takenpakket en professionele 

ondersteuning.  
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Het bloemblad Communicatie 

Het gaat in dit bloemblad om adequaat communiceren, intern en extern. Daar hoort 

ook relatiebeheer bij, op z’n minst een overzicht van onze externe contacten 

(database). Van elkaar weten en ons licht niet onder de korenmaat zetten. 

Wat valt er onder. 

De gemeente communiceert via het kerkblad en de website. Voor de interne 

afstemming is de activiteitenkalender van belang. Verder wordt regelmatig gebruik 

gemaakt van folders (het activiteitenaanbod per seizoen, de Open Kring Vieringen, 

filmavonden, enz.). Aan nieuwe gemeenteleden wordt een speciaal welkomstpakket 

persoonlijk thuis bezorgd. Een Facebookgroep is opgezet.  

Communicatie blijft een verbeterpunt, al is er de afgelopen tijd al veel gedaan. 

Intern kan veel verbeterd worden door de structuur zo in te richten dat onderlinge 

uitwisseling soepeler loopt. Extern is een investering nodig. Activiteiten van onze 

gemeente die voor anderen relevant kunnen zijn, komen maar matig onder hun 

aandacht. Tijd, geld en deskundigheid ontbreken. Bovendien is een gemeente met een 

wat ouder kader niet zo vaardig op het gebied van sociale media.  

Structuur en regie. 

De werkgroep communicatie verdient, met professionele steun, een belangrijke plaats 

in onze gemeente. Zij ontwikkelt zich tot een kerngroep. Onder de werkgroep 

Communicatie valt de redactie van het kerkblad en het beheer van de website en de 

Facebookgroep.  

Het bloemblad Beheer. 

In dit bloemblad gaat het om de financiële acties en het zakelijk beheer. Het is 

belangrijk dat we vindingrijk worden in het werven van middelen. 

Wat valt er onder. 

Het zakelijke beheer, waaronder contracten en verzekeringen, culminerend in de 

jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag. En Kerkbalans. Jaarlijks gaan 50 à 60 

lopers op pad om toezeggingen voor Kerkbalans binnen te halen. Op de Actie 

Kerkbalans volgt nog de Paascollecte, de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte. Deze 

acties verlopen via het kerkblad met acceptgiro’s.  

Deze aanpak vergt een geleidelijke herijking. Specifieke doelgroepen op een 

eigen manier aanspreken. Gerichte acties voor bepaalde activiteiten of programma’s. 

Ook fondsen benaderen (of de gemeente/het stadsdeel) voor activiteiten die daarvoor 

in aanmerking komen, met name dienst aan de samenleving. De klassieke actie 

Kerkbalans zal zich moeten evolueren tot een gevarieerder plan van geldwerving.  
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Structuur en regie. 

Verantwoordelijk is het College van Kerkrentmeesters. In dit model vormt het College 

van Kerkrentmeesters de kerngroep Beheer. De Werkgroep KIP ondersteunt het College 

van Kerkrentmeesters bij de actie Kerkbalans.  

De dwarsverbanden 

Dwarsverbanden zijn verbindingen tussen de bloembladen vanuit een bepaald 

perspectief.  Ze worden ontleend aan het beleid en de visie van de gemeente.  Een 

dwarsverband heeft vaak een structureel karakter, maar kan ook een tijdgebonden 

ontwikkelingsopgave vertegenwoordigen. Niet ieder dwarsband krijgt elk jaar of elke 

periode dezelfde nadruk.  De kerkenraad bezint zich jaarlijks op het aantal 

dwarsverbanden en de plaats die ze innemen.  

Oecumene en externe samenwerking 

De gemeente is eigenaar van twee kerkverzamelgebouwen – De Nieuwe Stad en De 

Drie Stromen – en participeert in de beheercommissies van beide gebouwen. In De 

Nieuwe Stad wordt de samenwerking verder vormgegeven door het 4+2 kerkenoverleg. 

Deze samenwerking komt tot uiting in gezamenlijke vieringen, maar ook in een 

oecumenisch diaconaal project als Stap Verder.  

Er is een speciale samenwerkingsrelatie met Perki. Ook met de RPC wordt 

samengewerkt en misschien in de toekomst ook weer met de PCG. In alle primaire 

bloembladen – Vieren, Pastoraat en Diaconaat en Ontmoeten en Leren - vindt 

oecumenische samenwerking plaats. 

Een nieuw aandachtsveld vormen de externe relaties lokaal in Zuidoost, in 

Amsterdam en met omliggende gemeenten en ook landelijk. Wat betekent 

bijvoorbeeld Venzo voor ons, de Protestantse Kerk Amsterdam, de Raad van Kerken 

Amsterdam, de Taakgroep Vluchtelingen, Kerk in Actie, INLIA, enz. We moeten kiezen 

welke platforms en instanties voor ons belangrijk zijn en daarin investeren.  

De gedachte is dat wie zich naar buiten keert ook veel binnenhaalt. In dit 

dwarsverband staan we stil bij de mogelijkheid om krachten te bundelen en met elkaar 

meer te kunnen doen dan ieder voor zich. 

Geloofsgesprek en vernieuwen 

In hoofdstuk 2 stellen we voor het geloofsgesprek veel bewuster te voeren en te 

betrekken op ons profiel, onze visie, onze identiteit. Dan moeten we dat ook 

coördineren door alle bloembladen heen en de resultaten proberen te oogsten. Daar 

hoort bij dat we ook de balans opmaken van de vernieuwing van de gemeente. Slagen 

we er in opener, communicatiever, relevanter te worden op de gebieden waarop we 

dat zo graag willen: 1) Alternatieve vieringen, 2) Vormen van samenzijn voor jeugd en 

jongvolwassenen, 3) Huis voor de buurt en 4) Zorgzame kerk. In dit dwarsverband staan 

we stil bij de groei van de gemeente, niet kwantitatief, maar kwalitatief, in geloof, in 

aanwezigheid.  
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Jeugdbeleid 

In het jeugdwerkplan van november 2015 heeft de kerkenraad alle initiatieven en 

plannen voor kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen gebundeld. Jeugd is in 

onze gemeente een breed begrip: de doelgroep bestaat uit baby’s en peuters, kleuters, 

kinderen in de basisschoolleeftijd, tieners en jongvolwassenen/studenten. Omdat de 

relatie met kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen kwetsbaar is en veel 

creativiteit vergt, is het verstandig het jeugdwerkplan jaarlijks te evalueren en bij te 

stellen. 

Multiculturele verdieping 

Programmatisch is multiculturele verdieping wat in het slop geraakt. In de kerkenraad 

is het wel regelmatig een aandachtspunt. Er vinden ook activiteiten plaats, maar 

overzicht en samenhang en bezinning op waar we naar toe willen, is er niet. Het 

belangrijkste platform vormt de Suriname en Antillen Werkgroep. De samenwerking 

met Perki en mogelijk ook met de RPC en de PCG biedt mogelijkheden voor verdere 

uitwerking.  

Coördinatie 

Dwarsverbanden worden gecoördineerd door een kerngroep – de dwarsverbanden 

Geloofsgesprek en vernieuwing, Jeugdbeleid en Multiculturele verdieping - of door het 

moderamen - het dwarsverband Oecumene en externe samenwerking. De verdeling 

van dwarsverbanden over de kerngroepen is vooral een pragmatische keuze.  

De activiteiten vinden plaats in de bloembladen. Coördinatie van de 

dwarsverbanden behelst niet meer, maar ook niet minder, dan een bezinning op 

samenhang en ontwikkeling. Het is niet de bedoeling voor de dwarsverbanden een 

apart overlegcircuit op te tuigen.  

Het totaalbeeld  

Er zijn zes bloembladen en vier dwarsverbanden die via kerngroepen, c.q. het College 

van Kerkrentmeesters, vormgegeven worden. De kerkenraad beslist, aangereikt door 

de kerngroepen, welke prioriteiten we stellen, waar we een pas op de plaats maken of 

zelfs een activiteit afbouwen en waar de onderlinge verhoudingen en/of de externe 

samenwerking aandacht vragen. Aan de basis staat het gemeenteberaad waarin 

draagvlak en visie gevormd wordt. Ons uitgangspunt is de kracht van verschillen. 
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5-Organogram en samenspel 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op het samenspel tussen de verschillende organen 

van onze gemeente.  

Het gemeenteberaad 

Aan de basis van het bloembladmodel staat, opkomend uit de Bijbel,  het 

gemeenteberaad. In het gemeenteberaad zoekt de kerkenraad draagvlak voor haar 

beleid. Het is goed het gemeenteberaad inhoudelijk te programmeren vanuit de 

ontwikkel- en knelpunten van de bloembladen en de dwarsverbanden. Deze 

ontwikkel- en knelpunten vormen de kern van de jaarplannen. Dit is geen voorstel om 

deze jaarplannen als zodanig aan de orde te stellen – dat gebeurt in de kerkenraad – 

maar er de thema’s aan te ontlenen. Deze thema´s stellen we aan de orde vanuit het 

missionaire perspectief dat in hoofdstuk 2 geschetst wordt. Op deze manier leren we 

in het gemeenteberaad het ‘why’ voorop te stellen.  

Ieder bloemblad en elk dwarsverband komt één keer per jaar aan de orde in 

het gemeenteberaad. In de regel komt het gemeenteberaad een keer per kwartaal 

bijeen, maar naar bevind van zaken kunnen dat er meer worden..  

De kerkenraad 

Verantwoordelijk voor het beleid is de kerkenraad. Die vergadert eenmaal per twee 

maanden. De kerkenraad houdt zich op de hoogte hoe de gemeente in al haar 

onderdelen functioneert, evalueert het beleid, stelt dat bij en formuleert ook nieuw 

beleid. De kerkenraad is niet meer de plek waar dingen geregeld worden. Dat gebeurt 

in het samenspel tussen het moderamen en de kern- en werkgroepen van de 

bloembladen (met inbegrip van het College van Kerkrentmeesters).  

De kerkenraad agendeert het beleid aan de hand van de jaarplannen van de 

kerngroepen van de bloembladen en de rapportages van de dwarsverbanden. Er zijn 

zes bloembladen en vier dwarsverbanden. Deze zullen hun plek moeten krijgen in de 

jaaragenda van de kerkenraad. Het is verstandig om de bloembladen en de 

dwarsverbanden een vaste plaats in de jaaragenda te geven.  

Kerkenraadsvergaderingen zijn alleen besloten als het om personen gaat. 

Verder mogen gemeenteleden deze gewoon bijwonen. In de regel zal de voorzitter 

hen ook spreekrecht verlenen, zeker als ze betrokken zijn bij het onderwerp dat 

behandeld wordt. Om kerkenraadsvergaderingen toegankelijker te maken, moet de 

agenda voorafgaand aan de vergadering bekend gemaakt zijn (via Googledocs 

bijvoorbeeld). 

De kerngroepen 

Het College van Kerkrentmeesters vormt in deze ordening de kerngroep Beheer, met 

dien verstande dat het College van Kerkrentmeesters een kerkordelijke status heeft en 

de andere kerngroepen niet. Onder de kerngroep Pastoraat en Diaconaat valt ook een 
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kerkordelijk geregeld orgaan: de diaconie. De Diaconie is verantwoordelijk voor het 

beheer van de diaconale middelen van de gemeente.   

De kerngroepen vormen de organisatorische en strategische kern van het 

bloembladmodel. Ze zijn zelfsturend. Binnen het door de kerkenraad vastgestelde 

beleid zijn zij vrij om de aangelegenheden van hun bloemblad te regelen. Door de 

kerngroepen worden jaarplannen en begrotingen gemaakt en uitgevoerd. Dat laatste 

wil niet zeggen dat de kerngroepleden alles zelf doen, maar ze regelen dat het gedaan 

wordt (en zien er ook op toe). Een jaarplan is geen uitvoerig document. Het bevat niet 

meer dan 2 à 3 pagina’s met knel- en ontwikkelpunten en de volgende te nemen 

stappen. Daarin is ook een evaluatie van het voorgaande jaarplan opgenomen, zodat 

er een voortgaande ontwikkeling zichtbaar wordt. 

Een vast onderdeel van ieder jaarplan is ook de relatie tussen deze voortgaande 

ontwikkeling en de missie, de visie of het zelfbeeld van de gemeente. Jaarplannen 

worden vastgesteld door de kerkenraad. Een ander vast onderdeel is de bijdrage van 

alle bloembladen aan de dwarsverbanden. Dwarsverbandcoördinatie is hierop 

gebaseerd. 

Het geeft houvast om naast de jaarplannen ook beleidsplannen te maken. Een 

beleidsplan is een uitvoeriger document met een lange termijnperspectief. Zo’n 

beleidsplan wordt in principe eens in de vijf jaar gemaakt. Op welk niveau (gemeente, 

bloemblad, dwarsverband) en wanneer beleidsplannen gemaakt worden, is een 

kwestie van pragmatisch overwegen: wanneer doet de behoefte zich gevoelen. We 

moeten er geen bureaucratie van maken met een vast tijdschema.  

Het College van Kerkrentmeesters is een in de kerkorde geregeld orgaan dat 

verantwoordelijk is voor het zakelijk beheer, inclusief begroting en jaarrekening. 

Daarvoor hoeven geen jaarplannen gemaakt te worden. De begroting is op zichzelf al 

een jaarplan, zelfs de financiële vertaling van alle jaarplannen van alle kerngroepen, 

met uitzondering van wat onder het diaconale budget valt. Maar voor Kerkbalans, 

andere financiële acties en fondswerving gedraagt het College van Kerkrentmeesters 

zich wel als een kerngroep met een jaarplan.  

Een kerngroep mag niet te groot zijn: 3 à 5 leden. Dan is het mogelijk zonder al 

te veel te vergaderen veel onderling te regelen. De richtlijn voor een kern- of 

werkgroep is 4 vergaderingen per jaar. Een bloemblad is overigens vrij om haar 

werkwijze zelf te regelen en van dit stramien af te wijken.  

De kerngroepen moeten een verbinding hebben met het moderamen. Eén van 

de leden is lid van het moderamen of het moderamen wijst uit zijn midden een 

contactpersoon aan. De kerngroepen moeten ook een verbinding hebben met de 

kerkenraad. Tenminste één van de leden van de kerngroepen c.q. het College van 

Kerkrenmeesters is lid van de kerkenraad, al dan niet tevens lid van het moderamen.  
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Een kern- of werkgroep regelt met elkaar dat het werk gedaan wordt, de 

agenda gemaakt wordt, enz. Voor iedereen moet duidelijk zijn welke mensen in welk 

bloemblad zitten.  

Er zijn ook dwarsverbanden tussen de bloembladen. De coördinatie daarvan 

wordt toegewezen aan één van de kerngroepen en vormt onderdeel van het jaarplan 

van die kerngroep. Bij uitzondering coördineert het moderamen een dwarsverband. 

Bijvoorbeeld het dwarsverband Oecumene en externe samenwerking. Het moderamen 

speelt nu eenmaal een hoofdrol in de externe contacten. De andere drie 

dwarsverbanden komen op grond van nader te maken afspraken bij een primaire 

kerngroep terecht.  

Het moderamen 

De spin-in-het-web is het moderamen. Daar bestaat het overzicht. Het moderamen 

houdt toezicht op en coördineert de processen tussen de bloembladen en organiseert 

de beleidsvorming in de kerkenraad en het daaraan voorafgaande gesprek in het 

gemeenteberaad. Het moderamen geeft geen leiding aan de kerngroepen. Zij hebben 

een eigen opdracht en mandaat. Het moderamen bewaakt wel de samenhang. Het 

werk wordt in de kern- en onderliggende werkgroepen gedaan.  

In geval van een conflict binnen de gemeente treedt het moderamen op als 

mediator of regelt het bemiddeling. Indien het conflict van inhoudelijke aard is, 

organiseert het moderamen in goed overleg met de betreffende kerngroepen het 

proces dat leidt tot een beleidsbeslissing die het conflict beslecht. Ook bij conflicten 

hanteren we het uitgangspunt Kracht van Verschillen. 

Het moderamen zal als dagelijks bestuur meer dan tot nu toe gebruikelijk is 

binnen de door de kerkenraad gegeven kaders zelf beslissen. Dat is een gevolg van de 

keuze om de kerkenraad vooral een strategisch, beleidsvormend orgaan te laten zijn 

en geen regelplek. De beslissingen van het moderamen moeten passen binnen staand 

beleid, anders moet het moderamen zich verstaan met de kerkenraad. Overigens geldt 

dat ook voor de kern- en werkgroepen.  

Het moderamen moet in haar samenstelling een verbinding hebben met de 

kern- en de werkgroepen, daarbij inbegrepen het College van Kerkrentmeesters. Een 

mogelijke samenstelling van het moderamen is de volgende.  

Voorzitter: algehele regie, vertegenwoordigt de gemeente naar buiten, geeft leiding 

aan het moderamen, de kerkenraad en het gemeenteberaad, coördineert het 

dwarsverband Oecumene en externe samenwerking.  

Scriba: verantwoordelijk voor de agenda, de verslaglegging (al dan niet via notulisten) 

en de post van het moderamen, de kerkenraad en het gemeenteberaad, 

verantwoordelijk voor het dienst- en vergaderrooster van de gemeente, staat de 

voorzitter bij in het onderhouden van externe contacten.  
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Moderamenlid uit de kerngroep Pastoraat en Diaconaat: onderhoudt de verbinding 

tussen het bloemblad Pastoraat en Diaconaat en het moderamen, de kerkenraad en 

het gemeenteberaad.  

Moderamenlid uit het College van Kerkrentmeesters: onderhoudt de verbinding tussen 

het bloemblad Beheer en het moderamen, de kerkenraad en het gemeenteberaad.  

Predikant: werkt in principe ten dienste van de hele gemeente, maar legt in haar 

werkzaamheden accenten. In het bijzonder richt zij zich de komende jaren op de 

bloembladen Vieren en Ontmoeten en leren. Deze moeten beide nog een eigen manier 

van werken ontwikkelen. Hoe zij de beide kerngroepen ondersteunt is een kwestie van 

afspraken. In ieder geval is zij de contactpersoon voor deze kerngroepen in het 

moderamen.   

Kerkelijk werker: werkt in principe ten dienste van de hele gemeente, maar legt in 

haar/zijn werkzaamheden accenten. In het bijzonder houdt de kerkelijk werker zich de 

komende jaren bezig met de bloembladen Vrijwilligerszorg en Communicatie. Hier is 

vooral veel nieuwe input nodig, gericht op het bereiken van nieuwe doelgroepen en 

het enthousiast en wegwijs maken van nieuwe vrijwilligers. Hoe de kerkelijk werker de 

beide werkgroepen ondersteunt, is een kwestie van afspraken. De kerkelijk werker is 

ook regisseur van het dwarsverband pionieren en vernieuwen. 

Vergaderdruk en papierwinkel 

Vergaderdruk en papierwinkel vormen een kwaad dat we moeten bestrijden. De 

vergaderdruk kan aanzienlijk verminderen door website PGZO, googledocs, sociale 

media, enz. efficiënt te gebruiken voor informatie-uitwisseling en door slim informeel 

te communiceren via e-mail, whatsapp, telefoon of de plekken waar we elkaar toch al 

tegenkomen. De papierwinkel beperken we door formats voor jaarplannen en notulen 

te maken die gericht zijn op korte teksten en hoofdlijnen. Daar moeten we ook echt 

mee aan de gang, met de kerngroep Communicatie in een leidende rol.  

Het totaalbeeld 

Opnieuw zien we een totaalbeeld. Het gemeenteberaad is de plek waar het 

missionaire en visionaire gesprek, gevoed vanuit de Bijbel, plaats vindt. De kerkenraad 

is het beleidsorgaan, de plek waar de verdeling van middelen (tijd en geld) en de 

prioriteiten en de posterioriteiten (wat pas later aan bod komt) bepaald worden. De 

kerngroepen vormen de werkpaarden, maar ook de strategische denktanks van de 

gemeente en het moderamen is spelverdeler, toezichthouder en achterwacht.  

Bij het uitwerken van ons potentieel (of de resources in termen van het 

canvasmodel) maken we gebruik van de uitgangspunten van de 

participatiesamenleving: 

1. Eerst doe je een beroep op je eigen netwerk (leden PGZO); 

2. Dan op vrijwilligers van buiten de PGZO; 

3. En dan pas op professionele krachten.  
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6-Professionele ondersteuning 

Het eerste uitgangspunt is dat de gemeente een predikant in dienst heeft voor een 

halve werkweek. Het tweede uitgangspunt is dat er ruimte is voor aanvulling met 0,5 

fte kerkelijk werker of 0,3 fte predikant. Dat komt overeen met een jaarlijks budget 

van €30.000. Dat budget kan eventueel ook deels ingezet worden voor een 

administratieve kracht, al of niet op ZZP-basis. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de 

ramingen van het College van Kerkrentmeesters en kiest er voor de algemene reserves 

in stand te houden. Als dat laatste losgelaten wordt, ontstaat er meer financiële 

ruimte. Dit discussiepunt wordt actueler omdat de gemeente onlangs nalatenschappen 

ter waarde van €63.000 gekregen heeft. Het derde uitgangspunt is dat we goed de 

professionele expertise die in onze gemeente (en verwante gemeenten c.q. parochies) 

aanwezig is moeten inventariseren en benutten. Niet door deze professionals met een 

zware taak te belasten, maar door ze in te schakelen als adviseur of voor een klus, 

d.w.z. een klein, overzichtelijk en kortdurend project. 

In ons rapport gaan we uit van een kerkelijk werker voor 0,5 fte. De 

belangrijkste overweging is inhoudelijk. De hoofdtaak van de nieuwe professional ligt 

op het gebied van gemeente-opbouw: het netwerk versterken, vrijwilligers werven en 

begeleiden, de interne en externe communicatie verbeteren, adequater gebruik 

maken van de website en sociale media. Dat zijn allemaal taken die meer bij het profiel 

van een kerkelijk werker passen dan bij het profiel van een predikant. De keuze is niet 

absoluut, want een jonge predikant kan ook over deze vaardigheden beschikken en 

een kerkelijk werker zal zich ook pastoraal moeten doen gelden en voorgaan in 

vieringen. Een bijkomende overweging is dat een kerkelijk werker lager ingeschaald is 

en 0,5 fte binnen de meerjarenramingen van het College van Kerkrenmeesters 

haalbaar is.  

De predikant zal zich meer in het bijzonder richten op de bloembladen Vieren 

en Ontmoeten en leren en de kerkelijk werker op de bloembladen Vrijwilligerszorg en 

Communicatie. De bloembladen Pastoraat en Diaconaat en Beheer zullen het vooral 

zelf moeten doen. Een al te strikte focus en scheiding van taken is overigens te rigide. 

Predikant en kerkelijk werker bewegen zich in de volle breedte van de gemeente, maar 

we moeten voorkomen dat ze zich met futiliteiten bezighouden of met zaken die net 

zo goed door anderen gedaan kunnen worden. We moeten een vorm vinden om hun 

expertise ook anders te benutten dan ze steeds bij overleggen en vergaderingen te 

betrekken. Een meer informele feedback kan net zo goed werken.  

Zo mogelijk krijgt het moderamen aanvullend nog administratieve 

ondersteuning. Behalve financiële ruimte is de voorwaarde een afgewogen, concreet 

takenpakket dat in de tijd uit te zetten is en gemiddeld een dag per week kost.  

Een  halve predikant en een halve kerkelijk werker kunnen niet alle ballen in de 

lucht houden. We zullen duidelijk moeten zijn wat we van beiden verwachten en welke 

hulpconstructies nodig zijn om overbelasting te voorkomen.  



36 
 

Taken van de predikant 

De predikant is lid van het moderamen en de kerkenraad. In het werk van de predikant 

ligt de nadruk op de bloembladen Vieren en Ontmoeten en leren. In het jaarlijkse 

werkplan van de predikant wordt nader afgesproken hoe dat vorm krijgt.  

De predikant heeft een aandeel in het pastoraat (beleidsmatig en bezoekwerk), 

neemt deel aan of houdt nauw contact met het pastoraal overleg, maar draagt geen 

organisatorische verantwoordelijkheid.  

De predikant onderhoudt alleen externe contacten als dat nodig is voor haar 

werk, een oecumenische viering bijvoorbeeld. Zij zit niet structureel in overleggen.  

Bij rouw- en trouwdiensten gaat de eigen predikant of kerkelijk werker voor als 

het meelevende gemeenteleden betreft. Bij gemeenteleden op enige afstand wordt 

iemand anders gezocht om voor te gaan.  

Kleinschalige vieringen in tehuizen worden in principe door gemeenteleden 

geleid. De Werkgroep Eredienst zoekt een aantal gemeenteleden dat bereid en in staat 

is dat te doen, biedt zo nodig een training aan en zorgt voor een basisliturgie. Zo’n 

vrijwilliger zou per jaar 2 à 4 van deze vieringen kunnen doen, niet meer.  

Het is ook goed de eigen inbreng van gemeenteleden bij de zondagse vieringen 

te versterken. Vieringen zonder preek, bijvoorbeeld zangdiensten, voorbereid door de 

Werkgroep Eredienst zijn een optie. En misschien zijn er wel meer opties die de 

predikant ontlasten bij de voorbereiding van een viering.  

Ook is het verstandig een pool van predikanten te vormen die een band met de 

gemeente hebben en enkele malen per jaar voorgaan. Denk aan (oud)predikanten, 

kerkelijk werkers, zij die als ziekenhuispredikant of via Stap Verder met ons verbonden 

zijn, theologiestudenten die in onze gemeente wonen, etc. Een kleine vaste pool geeft 

rust en vertrouwdheid. 

Taken van de kerkelijk werker 

De kerkelijk werker is lid van het moderamen en de kerkenraad. In haar/zijn 

takenpakket ligt de nadruk op de bloembladen Vrijwilligerszorg en Communicatie. In 

het jaarlijkse werkplan van de kerkelijk werker wordt nader afgesproken hoe dat vorm 

krijgt.  

Breed geformuleerd is de taak van de kerkelijk werker om te activeren en te 

motiveren. Nieuw talent vinden, zoeken naar alternatieve mogelijkheden om talent in 

te schakelen, als dat niet op de traditionele manier gaat door ergens lid van te worden 

of een functie te bekleden. Maar ook vrijwilligers behoeden te veel op zich te nemen, 

leren los te laten en terug te schakelen als dat nodig is. Een belangrijke component is 

ook training en toerusting. Actief zijn betekent competenties ontwikkelen (training, 

vorming) en zich verstaan met anderen die, al dan niet op het kerkelijk erf, maat-

schappelijk actief zijn (participatie in platforms, bijeenkomsten, enz.). 

De kerkelijk werker moet in het bijzonder aandacht besteden aan het 

verbeteren van de communicatie: publiciteit, flyers maken en verspreiden, beter 

benutten van de website en het kerkblad. De prioriteit ligt bij het bereiken van 
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degenen die niet tot de meelevende gemeente behoren en voor wie we toch iets 

willen betekenen.  

De kerkelijk werker heeft een aandeel in het pastoraat (beleidsmatig en 

bezoekwerk), stemt dat af met de predikant en het pastoraal overleg, maar draagt 

geen organisatorische verantwoordelijkheid.  

De kerkelijk werker leidt ook vieringen en gaat voor, maar slechts voor zover 

dat nodig is om haar/zijn rol in de gemeente goed te kunnen vervullen. Hij of zij moet 

zich daarin beperken.   
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7-Financiële strategie 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de meerjarenramingen van het College van 

Kerkrentmeesters. Daaraan kunnen een aantal conclusies ontleend worden. Let wel: 

het zijn ramingen. De werkelijkheid kan meevallen, maar ook tegenvallen.  

Periode 

Als periode nemen we 2018 t/m 2023. Halverwege 2017 gaat de situatie van een halve 

predikant en een halve kerkelijk werker plus administratieve ondersteuning in. Tot 

2024 is ds. Justine Aalders als deeltijdpredikant aan de gemeente verbonden. In dat 

jaar gaat zij met emeritaat en ontstaat er weer een nieuwe situatie. Een planperiode 

die van halverwege 2017 tot einde 2023 loopt biedt een mooi middellange termijn 

perspectief.  

Evaluatie meerjarenramingen 

In de ramingen van het College van Kerkrentmeesters komt de aanstelling van een 

halve kerkelijk werker naast de halve predikant die al in dienst is als de financieel 

veiligste oplossing naar voren. Het doel van het College van Kerkrentmeesters is om de 

reserves zo veel mogelijk in stand te houden. Tot 2022 lukt dat aardig.  Daarna lopen 

de reserves snel terug. Als indicatie voor de reserves gebruikt het College van 

Kerkrentmeesters de geldmiddelen per 1 januari. 

Per 1 januari 2018 bedragen de geldmiddelen €149.525. Zij lopen op tot 

€175.213 per 1 januari 2021. Daarna gaan ze weer dalen. Per 1 januari 2022 bedragen 

ze €171.641 en per 1 januari 2024 nog maar €147.777. In de jaren 2022 en 2023 

worden flinke verliezen geleden.  Vanaf 2024 zal er weer flink op de uitgaven bezuinigd 

moeten worden, of moeten er andere middelen ingezet worden, de pastorie 

bijvoorbeeld.  

Budget 

Het budget is wat het College van Kerkrentmeesters aan kosten berekent voor een 

halve kerkelijk werker vanaf 2018 t/m 2023. Die kosten lopen op van €27.930 in 2018 

tot €35.647 in 2024. Dit is gemiddeld per jaar een budget van €31.633 in de periode 

2018 t/m 2023. Als het moderamen administratieve ondersteuning krijgt, moet dat in 

principe ook uit dit budget gefinancierd worden. Het zou er toe kunnen leiden dat de 

halve kerkelijk werker een 0,4 kerkelijk werker wordt. Dan komt er gemiddeld €6.333 

per jaar vrij voor een administratieve kracht. Dat zou net aan een dag per week kunnen 

zijn, als zo iemand halverwege schaal 6 beloond zou worden. Maar de kosten van een 

kerkelijk werker zijn relatief hoog berekend, dus een dag administratieve 

ondersteuning lukt wel zonder budgetoverschrijdingen.  

Reserves en nalatenschappen 

Per 1 januari 2024 bedragen de reserves €147.777. In 2023 bedragen de uitgaven 

€133.001. Een vuistregel is dat de reserves een omvang moeten hebben van eenmaal 

de jaarlijkse uitgaven. Dat betekent dat we in de periode 2018 t/m 2023 nog €15.000 
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extra op de algemene reserve mogen interen, zonder financieel onverantwoord bezig 

te zijn.  

De gemeente heeft onlangs twee nalatenschappen gekregen. Dat vergroot de 

geldmiddelen en dus de reserves met €63.000. Uit dit budget zal de bijdrage van de 

gemeente aan het pioniersproject gefinancierd moeten worden. Een pioniersproject 

duurt zes jaar en de eigen bijdrage is minimaal €6.000 per jaar. In totaal dus minimaal 

€36.000. 

Dan blijft er nog een bedrag van €27.000 over plus de €15.000 die eventueel 

extra op de reserves ingeteerd kan worden. Het is verstandig om een beslissing over 

deze middelen in de loop van 2020 te nemen, d.w.z. halverwege de periode 2018 t/m 

2020, als duidelijk is hoe de verplichtingen en de financiën van de gemeente zich dan 

ontwikkeld hebben. 

De pastorie 

Behalve over reserves beschikt de gemeente ook over een pastorie. Die kan te gelde 

gemaakt worden. Afgaande op de huidige woningprijzen levert de pastorie €200.000 

op. Als de gemeente het uitgavenniveau van voor 2024 wil handhaven in de jaren 

daarna, zal ze de opbrengst van de pastorie hard nodig hebben. Dan zijn t.o.v. het 

uitgavenniveau van voor 2024 tekorten te verwachten in de orde van grootte van 

€25.000 à €30.000.  

Let wel: verkopen van de pastorie houdt tegelijk een inkomstendaling van 

omstreeks €12.500 in: het nettoresultaat van huurinkomsten en onderhoudskosten. 

Om een idee te krijgen het volgende voorbeeld. De pastorie verkopen levert €200.000 

op, maar gaat gepaard met een inkomstenderving van €10.000 jaarlijks. Over een 

periode van 5 jaar is er dan een netto-opbrengst van €30.000 per jaar. En na die 5 jaar 

heb je alleen nog maar de inkomstenderving. Verkoop van de pastorie levert tijdelijk 

extra ruimte, maar draagt daarna bij aan een sterke terugval van de inkomsten.  

De pastorie zal eens verkocht worden. Niet te vroeg. Onroerend goed stijgt 

sterker in waarde dan kapitaal dat het van rente moet hebben. Ook maken de 

opbrengsten uit verhuur nog deel uit van de financiering tot aan 2024. Niet eerder dan  

medio 2024 dus.  

Als we nu eens groeien 

Natuurlijk kan alles meevallen. De gemeente kan weer gaan groeien. Maar ook dan is 

je rijk rekenen niet verstandig. Ook met groei en verjonging zullen de inkomsten dalen. 

Een nieuwe en jongere generatie zal niet bereid zijn zulke hoge jaarlijkse bijdragen te 

betalen als een deel van de oudere gemeenteleden nu doet. Daar moeten we rekening 

mee houden.  

Subsidies 

Het plan is om met steun van de landelijke kerk een pioniersproject te starten. Zo’n 

project heeft een looptijd van zes jaar.  

Er moet een pioniersteam gevormd worden onder leiding van een trekker. 

Vervolgens tekenen het pioniersteam, de kerkenraad en de landelijke kerk een 
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intentieverklaring waardoor helderheid ontstaat over proces en doel. Daarna wordt er 

een pioniersplan opgesteld. Als dit plan door de 3 betrokken partijen goedgekeurd 

wordt, kan de pioniersplek daadwerkelijk van start.  

Een onderdeel van dit plan vormen financiële afspraken tussen de plaatselijke 

gemeente en de landelijke kerk. Het uitgangspunt is dat de landelijke kerk en/of 

fondsen voor twee dagen per week een medewerker financieren (0,4 fte) en de 

plaatselijke gemeente minimaal €6.000 per jaar bijdraagt aan het project.  
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8-Aanbevelingen 

Uit hoofstuk 2: Een gemeente die ontvangt en deelt 

In dit hoofdstuk benadrukken we het belang van het geloofsgesprek. Diversiteit is ons 

waarmerk. Dat stelt hoge eisen aan het met elkaar in gesprek zijn. Als we mensen aan 

ons willen binden zullen we helder onder woorden moeten brengen wat geloven voor 

ons betekent en waar we met elkaar voor staan. 

1-Het geloofsgesprek, dat al lang en op vele plekken gevoerd wordt, krijgt een veel 

gerichtere aanpak, met als doel: 

 Ontwikkeling en herijking van ons profiel; 

 Groei in persoonlijk geloof, met respect voor diversiteit, door met elkaar te 

delen wat ons beweegt en te leren onder woorden te brengen wat ons 

beweegt lid te zijn van deze geloofsgemeenschap; 

 Herkenbaar te zijn voor buitenstaanders in wie we zijn en wat ons drijft. 

2-De kerngroepen betrekken hun jaarplannen expliciet op profiel en visie van de 

gemeente, zodat handelen vanuit ons geloof een plaats krijgt in de bespreking. In het 

gemeenteberaad over de jaarplannen staat het missionaire en visionaire gesprek 

voorop. Het moderamen bereidt het gemeenteberaad ook zo voor.  

3-Het bloemblad Ontmoeten en leren is de plek waar veel voor het geloofsgesprek 

relevante activiteiten plaats vinden. De kerngroep Ontmoeten en leren krijgt de taak 

daarom het geloofsgesprek in de gemeente te coördineren.  

Uit hoofdstuk 3: Vernieuwen en pionieren 

In dit hoofdstuk verkennen we de invalshoeken die ons profiel aandraagt: een 

Zorgzame kerk, Huis voor de buurt, Alternatieve vieringen en Vormen van samenzijn 

voor jeugd en jongvolwassenen. We introduceren een instrument om deze 

invalshoeken uit te werken: het canvasmodel. We adviseren voor jongvolwassenen 

een pioniersplek te creëren. Op de andere gebieden vernieuwt de gemeente zich van 

binnenuit. 

4-De gemeente wil zich ontwikkelen en vernieuwen. De invalshoeken zijn een 

Zorgzame kerk, Huis voor de buurt, Alternatieve vieringen en Vormen van samenzijn 

voor jeugd en jongvolwassenen. De gemeente ontwikkelt zich op al deze gebieden.  

5-Tempo en prioriteiten hangen af van kansen die er liggen: mensen, middelen, 

samenwerking. Vernieuwing is maatwerk, van jaar tot jaar te bezien, geen masterplan 

dat de komende jaren uitgevoerd wordt. In de jaarplannen worden de keuzes 

gemaakt.  

6-Voor jongvolwassenen wil de gemeente, in samenwerking met de landelijke kerk, 

een pioniersproject ontwikkelen. Vooral gericht op het toenemende aantal studenten 

dat zich in Amsterdam Zuidoost vestigt. Dat project moet aansluiten bij de 
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pioniersprojecten die de Protestantse Kerk van Amsterdam al heeft. Pioniersprojecten 

vormen in de visie van de PKN relatief zelfstandige groepen die experimenteren met 

nieuwe vormen van samenzijn rondom bijbel en geloof die beter aansluiten bij de 

moderne leefwereld, vooral van jongeren en jongvolwassenen. Samenwerking met de 

landelijke kerk is noodzakelijk voor de begeleiding en de financiering. 

7-Een instrument om scherp in kaart te brengen wat de gemeente met vernieuwen (en 

pionieren) wil bereiken en hoe ze dat doet, is zeer behulpzaam. Daarvoor is het 

canvasmodel geschikt. De onderdelen die in onze discussie voorop moeten staan, zijn 

de unieke waarde en de opbrengst. De gemeente gebruikt het canvasmodel om de 

vernieuwingsprojecten, inclusief het pioniersproject, te volgen en te sturen.  

Uit hoofdstuk 4: De gemeente als netwerk 

In dit hoofdstuk herstructureren wij het bloemblad, gevoed door een kritische analyse 

van hoe dat momenteel functioneert. Daar ontlenen we leerpunten aan. 

Eerste leerpunt: de bloembladen zijn niet eenduidig afgebakend.  

Tweede leerpunt: niet alle activiteiten van de gemeente zijn op een doordachte manier 

ondergebracht in de bloembladen.  

Derde leerpunt: de interactie tussen bloembladen en kerkenraad verloopt niet altijd 

zoals bedoeld, van onder naar boven.  

Vierde leerpunt: de gemeente lijkt iets te veel op los zand. Ieder doet zijn ding, vaak 

heel goed, maar wel vanuit een eigen taakopvatting, zonder dat de samenhang 

bewaakt wordt.  

Vijfde leerpunt: we zijn niet open genoeg naar buiten, niet sterk genoeg in het zoeken 

naar talent in onze eigen gemeente en daarbuiten. 

8-Het bloemblad is een mooi beeld van de gemeente. Maar het is aan herziening toe. 

Beweegredenen zijn: samenhang, coördinatie en sturing verbeteren. De eerste stap is 

een logischer indeling. Voortaan heeft de gemeente zes bloembladen. Drie primaire 

bloembladen: Vieren, Pastoraat en diaconaat en Leren en ontmoeten. Drie secundaire 

of ondersteunende bloembladen: Vrijwilligerszorg, Communicatie en Beheer.  

9-Een tweede stap is verbetering van de coördinatie en de sturing. Bloembladen zijn 

zelfsturend en worden geleid door een kerngroep op basis van jaarplan en begroting. 

Iedere kerngroep heeft een aanspreekpunt of contactpersoon. Beleid wordt door de 

kerkenraad vastgesteld aan de hand van jaarplannen van de kerngroepen. Daarbinnen 

heeft de kerngroep een eigen mandaat.  

10- Dwarsverbanden zijn verbindingen tussen de bloembladen vanuit een bepaald 

perspectief.  Ze worden ontleend aan het beleid en de visie van de gemeente.  Een 

dwarsverband heeft vaak een structureel karakter, maar kan ook een tijdgebonden 

ontwikkelingsopgave vertegenwoordigen. De huidige dwarsverbanden zijn Oecumene 

en externe samenwerking, Geloofsgesprek en vernieuwen, Jeugdbeleid en 

Multiculturele verdieping.  
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11-Een belangrijke ontwikkelingsopgave is de bloembladen Vieren en Ontmoeten en 

leren vorm te geven en de bloembladen Vrijwilligerszorg en Communicatie een nieuwe 

impuls en een grotere rol te geven. De beide professionele krachten van de gemeente 

zullen daarin hun aandeel moeten nemen. 

Uit hoofdstuk 5: Organogram en samenspel 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de relatie tussen gemeenteberaad, kerkenraad, 

kerngroepen, dwarsverbanden en moderamen. 

12-Een kerngroep heeft een verbinding met de kerkenraad. Eén kerngroepslid is ook 

lid van de kerkenraad. Een kerngroep heeft een verbinding met het moderamen, hetzij 

via een lid van de kerngroep dat ook moderamenlid is, hetzij via een contactpersoon in 

het moderamen.  

13-Dwarsverbanden worden gecoördineerd vanuit een kerngroep (Geloofsgesprek en 

vernieuwing, Jeugdbeleid en Multiculturele verdieping) of vanuit het moderamen 

(Oecumene en externe samenwerking). De bijdrage aan de dwarsverbanden (van 

iedere kerngroep) en de bezinning op samenhang en ontwikkeling (van de 

coördinerende kerngroep) vormen onderdeel van de jaarplannen.   

14-Het moderamen regelt de processen en bewaakt de samenhang. De kerngroepen 

zijn de strategische denktanks en de uitvoerders. De kerkenraad is het beleidsorgaan 

dat jaarplannen vaststelt en middelen toewijst. In het gemeenteberaad vinden de 

missionaire en visionaire discussies plaats.  

15-Dit model werkt alleen als de vergaderdruk verminderd wordt en de papierwinkel 

een halt toegeroepen wordt. De vergaderdruk kan een stuk minder door website, 

googledocs, sociale media, enz. efficiënt te gebruiken voor informatie-uitwisseling en 

slim informeel te communiceren via e-mail, whatsapp, telefoon of de plekken waar we 

elkaar toch al tegenkomen.  De papierwinkel beperken we door formats voor 

jaarplannen en notulen te maken die gericht zijn op korte teksten en hoofdlijnen.  

Uit hoofdstuk 6: Professionele ondersteuning 

In dit hoofdstuk schetsen we het profiel van een nieuwe kracht, een kerkelijk werker 

voor 0,5 fte, met expertise t.a.v. vrijwilligerswerk en communicatie. Op die gebieden 

moet de gemeente sterker en creatiever worden. Dat betekent niet dat de kerkelijk 

werker zich alleen maar bezighoudt met vrijwilligerswerk en communicatie en de 

predikant alleen maar met eredienst, pastoraat en leren. Beiden opereren in de volle 

breedte van de gemeente, maar hebben aanvullende expertise. Waar het maar 

enigszins mogelijk is zullen ze de zelfwerkzaamheid van de gemeente stimuleren en 

vorm geven, want alleen kunnen ze het niet af.   

16-Uit inhoudelijke overwegingen heeft de invulling van de vacature met een 0,5 fte 

kerkelijk werker de voorkeur. Een belangrijke taak van de nieuwe professional ligt op 

het gebied van gemeente-opbouw: het netwerk versterken, vrijwilligers werven en 
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begeleiden, de interne en externe communicatie verbeteren, adequater gebruik 

maken van de website en sociale media. Dat zijn allemaal taken die meer bij het profiel 

van een kerkelijk werker passen dan bij het profiel van een predikant. De keuze is niet 

absoluut, want een jonge predikant kan ook over deze vaardigheden beschikken en 

een kerkelijk werker zal zich ook pastoraal moeten doen gelden en voorgaan in 

vieringen. 

17-Een bijkomende overweging is dat een kerkelijk werker lager ingeschaald is en 0,5 

fte binnen de meerjarenramingen van het College van Kerkrentmeesters haalbaar is. 

De doorslag geeft deze overweging zeker niet, mede gezien de versterking van de 

reserves van de gemeente door een substantiële nalatenschap.  

18-In de uiteindelijke keus voor kerkelijk werker of predikant en voor welke 

werktijdfactor zal ook het resultaat van de onderhandelingen met de landelijke kerk 

over een pioniersplek betrokken moeten worden. Een combinatie van 

gemeentevacature en pioniersplek is een optie, maar niet vanzelfsprekend een 

verstandige keus.  

Uit hoofdstuk 7: Financiële strategie 

Op basis van het meerjarenoverzicht van het College van Kerkrentmeesters schetsen 

wij de kaders voor het financiële beleid. Daarnaast adviseren wij om subsidie voor een 

pioniersplek aan te vragen. 

19-Als eerste middellange termijn kiest de gemeente de periode 2018 t/m 2023. Die 

keus wordt pragmatisch ingegeven door het emeritaat van Justine Aalders in 2023.  

20-Op basis van de meerjarenramingen van het College van Kerkrentmeester en 

afgaande op de vuistregel dat de reserves niet groter hoeven te zijn dan eenmaal de 

jaarlijkse uitgaven is er een extra ruimte in de genoemde periode van €15.000. Die 

extra ruimte wordt aanzienlijk vergroot door nalatenschappen ten bedrage van 

€63.000. 

21-Een deel van die extra ruimte wordt benut om het aandeel van de gemeente in het 

pioniersproject te financieren.  

22-Een deel van die extra ruimte kan benut worden om de kerkelijk werker op te 

waarderen tot predikant, als dat in de loop van het proces opportuun blijkt te zijn.  

23- Een deel van die extra ruimte kan benut worden om het moderamen 

administratief te ondersteunen, als het moderamen daarvoor een afgepaste 

taakomschrijving kan maken, d.w.z. concrete taken die in de tijd uit te zetten zijn.  

24-Het College van Kerkrentmeesters moet deze financiële overwegingen aan een 

toets onderwerpen. Zonder advies van het College van Kerkrentmeesters kunnen geen 
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besluiten genomen worden met financiële consequenties. Het is de taak van het 

College van Kerkrentmeesters de gemeente te behoeden voor “wishful thinking”. 
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Bijlage 1: Modellen om na te denken over een kerkelijke 

gemeenschap 

Deze bijlage is een hulpmiddel om de komende tijd met elkaar te ontdekken hoe we 

ons als geloofsgemeenschap tot elkaar en tot de buitenwereld verhouden. Net als de 

PGZO denken veel gemeenten na over de vraag hoe zij in deze tijd kerk willen zijn. 

Daarom is het goed om te onderzoeken hoe er om ons heen gedacht wordt. Hiervoor 

leggen we ons oor te luister bij onze landelijke Protestantse Kerk in Nederland, bij de 

Anglicaanse kerk en bij praktisch theoloog prof. Henk de Roest.  

De Protestantse Kerk in Nederland maakt duidelijk dat missionair zijn deel 

uitmaakt van het DNA van het christelijk geloof en schetst een aantal 

randvoorwaarden. De Anglicaanse kerk gaat inhoudelijk te werk en geeft vijf 

uitgangspunten voor missionair zijn, de ‘Five marks of mission’. Praktisch theoloog 

Henk de Roest onderzocht enkele bloeiende geloofsgemeenschappen en komt tot een 

aantal kenmerken. We bespreken ze hierna alle drie, dat wil zeggen randvoorwaarden, 

uitgangspunten en kenmerken van een bloeiende geloofsgemeenschap. Deze drie 

komen in het slot samen in het beeld van een Bruggenbouwende Kerk.  

De missionaire gemeente volgens de Protestantse Kerk in Nederland 

Een christelijke gemeente is missionair omdat God zelf missionair is. We zijn op weg 

gestuurd om het evangelie te brengen Het is onze opdracht. Zie Matteüs 28:19-20: Ga 

dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 

de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden 

aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 

De Protestantse Kerk in Nederland omschrijft het begrip missionair als volgt: 

Missionair zijn betekent dat we in gebed en in afhankelijkheid van Gods geest op zoek 

gaan naar hoe hij (of zij) voor ons uit gaat. Het is uiteindelijk zijn missie. Dus niet een 

plan schrijven en direct aan de slag, maar eerst tijd nemen om Gods stem te verstaan in 

de situatie waarin we zijn.  

 

Vanuit dit uitgangspunt formuleert PKN Landelijk de volgende randvoorwaarden: 

1. Afhankelijkheid van God,  

Zoals in de alinea hierboven wordt beschreven. 

2. Heldere eigen identiteit 

Missionair zijn betekent dat we helder zijn over onze identiteit. 

Belangstellenden weten vooraf waar we voor staan, er is geen verborgen 

agenda. Deze identiteit is verwoord in onze visie.  

3. Afgestemd op de context 

Missionair zijn betekent dat we onze aanpak afstemmen op de context en 

doelgroep. We ontwikkelen geen blauwdrukken die overal werken, maar 
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verdiepen ons in de cultuur en de omstandigheden van de mensen met wie we 

het evangelie willen delen. Daarop stemmen we onze vorm en inhoud af. 

4. Relaties als basis 

Missionair zijn betekent dat we bouwen aan relaties met mensen. Pas als 

mensen ons persoonlijk kennen en vertrouwen, zijn mensen bereid om hun 

diepste overtuigingen te delen en open te staan voor andere overtuigingen. 

Dan kunnen wij ook van hen leren. 

5. Woord en daad geïntegreerd 

Missionair zijn betekent dat woord en daad geïntegreerd zijn bij het vormgeven 

van het evangelie in onze samenleving. Getuigenis en dienst moeten beide een 

stevige plek hebben en kunnen uiteindelijk niet zonder elkaar. 

 

Bron: Brochure ‘Pionieren vanuit de Protestantse kerk’ (februari 2015, blz. 38, in de 

PDF is dit blz. 20)5. 

‘Five marks of mission’ volgens de Anglicaanse kerk 

Naast de randvoorwaarden om een missionaire gemeente te kunnen zijn, is ook 

bezinning nodig op de inhoud van de missie. Hiervoor geeft de Anglicaanse Kerk in 

haar ‘Five marks of mission’ (5 kenmerken van missie) een mooie aanzet.  

1. Het goede nieuws van het Koninkrijk van God verkondigen. 

Als het nieuws over Jezus Christus en het Koninkrijk van God goed nieuws is, is 

het ook belangrijk voor mensen die hier niets van weten.  

2. Nieuwe gelovigen onderwijzen, dopen en voeden. 

Om de groei van nieuwe geloven te beschermen en te bevorderen, moet een 

gemeente zorg hebben voor wat deze gelovigen in de verschillende fases van 

hun geloof nodig hebben. Als ze dreigen te verdrogen wat water, als ze dreigen 

te overstromen een geultje om het water af te voeren. Het zou goed zijn als 

enkele personen worden aangewezen om zorg te dragen voor mensen die nieuw 

zijn in de gemeente, om hen wegwijs te maken en in te wijden en om hiervoor 

beleid te ontwikkelen. Aandacht voor de geloofsgroei van nieuwkomers kan 

tegelijkertijd heilzaam zijn voor gemeenteleden die ook verlangen naar groei van 

hun eigen geloof. 

3. Door liefdevolle dienstbaarheid beantwoorden aan menselijke noden. 

In haar profiel noemt de PGZO ook dat zij geïnspireerd door de Geest het geloof 

zichtbaar en tastbaar wil maken in haar eigen omgeving en in wereldwijde 

betrokkenheid. Deze bron van waaruit zij het goede voor de wereld zoekt, 

onderscheidt een kerkelijke gemeente van andere sociale verbanden in de 

samenleving. Ze wordt bezield door een andere Geest en zo aangezet om 

ongelooflijke dingen tot stand te brengen. 

                                                             
5
 Zie: www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-

Bibliotheek/Pionieren%20vanuit%20de%20Protestantse%20Kerk_Brochure_feb2015.pdf 
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De gemeente leeft bewust uit een krachtbron waar vele anderen slechts in 

beperkte mate of zonder het te weten uit putten. Dit geeft haar de kracht om 

vorm te geven aan pastorale en diaconale zorg onderling, en door projecten in 

de wijk bijvoorbeeld Stap Verder. 

4. Om onrechtvaardige structuren in onze samenleving te veranderen, alle vormen 

van geweld het hoofd te bieden en vrede en verzoening na te streven. 

Het is onderdeel van de ‘missie van God’ om onrecht te bestrijden en recht en 

vrede te brengen. De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost beweegt mee 

in deze missie. Daarom is ze betrokken op kwetsbaren in onze samenleving. Zo 

behartigt ze tegenover de overheid en anderen de belangen van mensen die niet 

worden gezien of die in de knel dreigen te komen door onzorgvuldig beleid. Denk 

aan vluchtelingen, ongedocumenteerden en gevangenen. Ook in de zorg hebben 

de mensen die als gevolg van overheidsbeleid tussen wal en schip vallen onze 

aandacht nodig. 

5. Streven om de integriteit van de schepping te beschermen en het leven op aarde 

te bewaren. 

Een concreet onderdeel van de missie van God is de bewaring van zijn 

Schepping. Hij heeft door zijn Woord alles tot aanzijn geroepen, door zijn Geest 

alles tot leven gewekt en aan ons mensen de taak van rentmeester 

toevertrouwd. 

Veel individuele leden maken op dit terrein bewuste keuzes zoals geen of 

weinig vlees eten, zonnepanelen installeren, de fiets pakken i.p.v. de auto, afval 

gescheiden aanleveren, etc. Als gemeente als geheel zijn we hier nog minder 

mee bezig. Het zou goed zijn ons hier verder op te bezinnen.  

 

Deze vijf aspecten bevatten de belangrijkste inhoudelijke uitgangspunten voor 

missionair werk. Ze zijn daarom ook behulpzaam om bestaande activiteiten door te 

lichten op hun missionaire gehalte. Missionair zijn is immers niet enkel ‘nieuwe’ 

activiteiten doen, maar ook een nieuwe manier van kijken en doen van de dingen die 

je altijd al doet. 

 

Bron: www.anglicancommunion.org/identity/marks-of-mission.aspx,  d.d. 10-08-2016. 

Kenmerken van een bloeiende geloofsgemeenschap naar Henk de Roest 

Na met behulp van de ‘Five marks of mission’ vooral de inhoudelijke uitgangspunten 

van een missionaire gemeente te hebben geschetst, gaan we nu verder met de op 

basis van onderzoek geformuleerde kenmerken van Henk de Roest. 

1. Een bloeiende kerkplek heeft een heldere identiteit en een aansprekende visie 

2. Men is er bewust op uit om partnerschappen te creëren in het dorp, buurt of 

wijk 

3. Men kent een hoge prioriteit toe aan het scheppen van gelegenheden om 

geloofservaringen en waarden samen te delen 

http://www.anglicancommunion.org/identity/marks-of-mission.aspx
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4. Er is een bewuste intentie om een verbinding te leggen tussen geloof en het 

dagelijks leven 

5. Bloeiende kerkplekken worden geleid door een team 

6. Men staat open voor begeleiding (critical friends) 

7. Men durft te leren van andere geloofsgemeenschappen 

 

Bron: Henk de Roest, Een huis voor de ziel, Zoetermeer: Meinema, 2011. 

 

In het derde en vierde kenmerk wordt de beweging naar binnen gemaakt. Hier is het 

voeren van een geloofsgesprek aan de orde. Vragen als: willen wij er zijn? Zo ja, 

waarom dan? En wie willen wij dan zijn? Voor wie en met wie? Ervaren we onze 

geloofsgemeenschap als inspirerend, troostrijk, vormend, een uniek baken in een 

geseculariseerde omgeving? Kunnen wij onze kerkelijke ervaring integreren in ons 

dagelijks leven? En andersom? En wat betekent het gebed tijdens de viering hierin? Dit 

zijn essentiële vragen die een bodem onder ons handelen zetten. Door eerst deze 

beweging naar binnen te maken, kunnen wij tot handelen overgaan. In een missionaire 

opdracht betekent handelen de beweging naar buiten maken, op weg gaan.  

Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen meedoen met dit 

geloofsgesprek is het goed om dit aspect ook in het beleid van de gemeente te 

verankeren. Zo wordt het gesprek op gang geholpen en de voortgang ervan bewaakt.  

De PGZO heeft een identiteit en visie geformuleerd (zie kenmerk 1). Beide zijn 

niet statisch. Door het voeren van het geloofsgesprek kunnen zij worden aangescherpt. 

Hebben wij onze identiteit helder verwoord (wie zijn we? Onze Why?) of hebben we in 

ons profiel vooral beschreven wat we doen? 

 

Vervolgens maken we met kenmerk 2 de beweging naar buiten. Werkgroepen 

netwerken in de buurt, de wijk en in het stadsdeel. Zij leggen contacten met 

buurtbewoners, zorgnetwerken, buurthuizen, gebiedsmakelaars, buurtambassadeurs, 

vluchtelingenwerk, opbouwwerkers, etc. Belangrijk is het om ons te realiseren dat wij 

dat alleen succesvol kunnen doen als wij onze partners als volstrekt gelijkwaardig 

beschouwen.  

  

Als laatste de kenmerken 6 en 7: hier krijgen de critical friends een rol. Wij moeten 

openstaan voor feedback. Een welkom heten aan ieder die op een constructieve 

manier met ons wil meedenken. Willen we een gezonde en bloeiende 

geloofsgemeenschap zijn, dan zullen we ter harte moeten nemen wat (externe) 

begeleiders, andere kerken, lastige gemeenteleden, dwarse werkgroepen ons te 

vertellen hebben. Het zou goed zijn als we vaker buiten de deur kijken, niet alleen bij 

geloofsgemeenschappen maar ook op andere plekken waar aan gemeenschap wordt 

gebouwd (buurthuizen, collectieve ruimtes, etc.) en waar mensen bij elkaar komen om 

te verbinden en om iets op te bouwen (politiek, overlegorganen, Zorgnetwerk ZO). 
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Tot slot: een Bruggenbouwende kerk 

Uit het onderzoek van Henk de Roest komt een bruggenbouwende kerk naar voren. 

Tussen God en de mens, tussen de kerk en wereld. Enerzijds is er de relatie tot God. 

Daarin worden we geïnspireerd. Een individueel beleefde God is 1. Daar is geen kerk. 

Het delen, daar is God, heilige grond, de kerk. In 

pastoraat en diaconaat verbindt de kerk zich met 

de wereld. 

Zo krijgen we het symbool van het Keltische 

kruis. De verticale lijn is onze gerichtheid op God. 

De horizontale is de verbinding met elkaar als 

gemeente en als gemeente met de wereld. De 

verbindende cirkel op de kruising is de 

concentratie op beide. Daar is ook wel de Geest 

gepositioneerd. 

Voor onze missie betekent dit de we niet 

naar buiten kunnen gaan (horizontale balk) zonder 

ons te laten inspireren door God en de Schrift 

(verticaal). Dat maakt het noodzakelijk om eerst de 

weg naar binnen te gaan alvorens naar buiten te 

treden. Het geeft rust en diepgang om de 

beweging naar buiten voortdurend af te wisselen met een beweging naar binnen 

(cirkel). 
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Bijlage 2: Toelichting op het begrip pionieren 

Inleiding 

Onderdeel van de opdracht aan de Projectgroep PGZO 2017 is om te onderzoeken wat 

de mogelijkheden voor onze gemeente zijn om te gaan ‘pionieren’. Overwegingen 

daarbij zijn zorgen over het voortbestaan van de gemeente en het verlangen dat de 

gemeente vernieuwt. Daar komt bij dat pionieren inmiddels binnen het geheel van de 

Protestantse Kerk in Nederland een gevleugelde term geworden is. In veel gemeentes 

leeft het gevoel dat er nieuwe wegen gezocht moeten worden om mensen buiten de 

kerk te laten delen in het goede dat de kerk te bieden heeft. Daarbij maakt het 

vooruitzicht dat pionieren kan rekenen op financiële steun vanuit de landelijke kerk 

deze weg extra aantrekkelijk voor gemeentes die tegen hun financiële grenzen 

oplopen.  

 

Is het verstandig nog een kind te krijgen?  

Als we spreken over de vraag of het voor de PGZO verstandig is om het pionierspad  op 

te gaan moeten we een antwoord op bovenstaande vraag vinden. Het inslaan van deze 

weg betekent namelijk de geboorte van een kind, van een zelfstandige kerkelijke 

gemeenschap. Volgens de Protestantse Kerk is een pioniersplek ‘een vernieuwende 

vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op 

mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande 

kerk. Dit kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op een 

specifieke doelgroep’.6 Onderliggende gedachte is dat de beoogde doelgroep zo ver 

van de bestaande gemeente af staat dat het verstandiger lijkt om een zelfstandige 

vorm van kerk-zijn te ontwikkelen die bij deze doelgroep past. De argumentatie voor 

deze gedachte zal in het vervolg breder worden uitgewerkt.  

 

Zou de PGZO kunnen en willen pionieren? 

Omdat deze vraag niet met een kort ja of nee te beantwoorden is zullen ook de vragen 

die onder deze vraag liggen opgespoord en beantwoord moeten worden. De eerste 

vraag die in dit verband opkomt is of de aanstaande moeder in staat is om een kind 

voort te brengen. Heeft zij de lichamelijke conditie om iets volledig nieuws de wereld 

in te helpen? Is ze niet te zwak of te oud? Als we deze vraag op de PGZO betrekken is 

het antwoord niet automatisch ja. De PGZO kent haar ouderdomskwaaltjes. Ze is 

gewend aan haar huidige leven en had er geen rekening mee gehouden om ooit weer 

zwanger te zijn, in de luiers te zitten en de zorgen voor en de drukte van een 

opgroeiend kind aan te kunnen. Daarbij kost een kind geld en het budget staat onder 

druk. Zou de PGZO het kunnen, en zou ze het willen? Wij zijn er van overtuigd dat de 

PGZO het zou kunnen. Ondanks haar kwaaltjes heeft ze haar jeugdigheid niet verloren. 

                                                             
6
 Brochure Pionieren vanuit de Protestantse Kerk. Zie: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-

Bibliotheek/Pionieren%20vanuit%20de%20Protestantse%20Kerk_Brochure_feb2015.pdf, d.d. 21 mei 2016. 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Pionieren%20vanuit%20de%20Protestantse%20Kerk_Brochure_feb2015.pdf
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Pionieren%20vanuit%20de%20Protestantse%20Kerk_Brochure_feb2015.pdf
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Ondanks haar grijze haren kan ze nog dansen en lachen, is ze in voor avontuur en voor 

het betreden van onbekende paden. Ook is haar blikveld nog niet versmald. Ze heeft 

oog voor de rijkdom van diversiteit en de kracht van verschillen. Ze is nog jeugdig 

genoeg om moeder te kunnen zijn.  

En zou de PGZO het willen? Zou ze op haar oude dag nog verlangen naar een kind? 

Herkent ze zich in het verlangen van vrouwen als Sarah en Elisabeth? Van deze 

vrouwen op leeftijd die verlangen om deel te zijn van de keten van het heil van God. 

Wij zijn van mening dat dit verlangen in onze gemeente leeft. Lange tijd is dit 

sluimerend aanwezig geweest, maar het begint steeds sterker naar boven te komen. 

Ouderen die met een stralend gezicht vertellen dat ze zo blij zijn dat er weer wordt 

gezocht naar wegen om met kinderen en jongeren te delen wie God is en te proberen 

om hen weer een plaats in onze gemeente te laten vinden.   

 

Is pionieren buiten de bestaande gemeenschap wel nodig? 

De tweede vraag die opkomt is of het voor het doorgeven van dit heil wel nodig is om 

een kind te krijgen. Moet deze ingrijpende weg worden gegaan om nieuw leven voort 

te brengen? Kunnen we nieuwe doelgroepen niet bereiken binnen de kaders van de 

bestaande gemeente? Of kunnen we deze kaders niet oprekken zodat nieuwe 

doelgroepen binnen het kader vallen? En is het daarbij niet de opdracht van Christus 

‘Dat wij allen één zijn’? 

 Om maar met de laatste vraag te beginnen: dat wij allen één zijn betekent niet 

dat wij per se organisatorisch één moeten zijn. Deze woorden drukken Jezus’ wens uit 

dat we in verbondenheid met elkaar leven, maar dat betekent niet dat dit niet in 

onderscheiden groepen mag. Als deze groepen maar van elkaar weten dat ze één 

lichaam zijn. Deze zelfde houding drukken wij ook uit in onze huidige oecumenische 

contacten in de wijk. We waarderen ieders eigenheid positief, maar leven in het besef 

elkaars zusters en broeders te zijn.  

 En die waardering van eigenheid komen we ook tegen in het Pinksterverhaal. 

Daarin horen we dat ieder de grote daden van God hoorde verkondigen in zijn of haar 

eigen taal. De eigenheid van taal en cultuur wordt gewaardeerd. Wel krijgen alle 

aanwezigen deel aan diezelfde Geest: eenheid in de verscheidenheid. Voor een 

positieve waardering van een specifieke context is het daarom soms beter om 

verschillende zelfstandige gemeenschappen te vormen, in plaats van één geheel te 

vormen met een gemene deler waar velen zich eigenlijk niet bij thuis voelen. Zo blijkt 

uit het onderzoek dat in opdracht van de PKN door Motivaction is verricht dat de PKN 

een goede aansluiting vindt bij slechts 2 van de 9 onderscheiden mentaliteitsmilieus.7 

En deze 2 groepen vertegenwoordigen slechts 26% van de Nederlandse bevolking. Om 

een positieve verbinding te hebben met het leven van een specifieke doelgroep is het 

soms beter om de oude groep los te laten. In dit loslaten zit overigens ook een 

positieve waardering voor de cultuur van de bestaande gemeenschap. De bestaande 

                                                             
7
 Zie: http://slideplayer.nl/slide/2091279/, d.d. 22 mei 2016 

http://slideplayer.nl/slide/2091279/


53 
 

gemeenschap hoeft niet helemaal anders te worden om anderen te bereiken. Nee 

ieder wordt aangesproken op eigen tijd, plaats en wijze.  

 

Allerhande praktische vragen over pionieren 

Tot dusver hebben we het gehad over de mogelijkheid van de PGZO om te kunnen 

pionieren en de noodzaak om in een onafhankelijke gemeenschap te investeren. Als 

laatste willen wij vanuit het voorbeeld van het krijgen van een kind allerhande 

praktische vragen bespreken.  

 

Hoe ontwikkelt een pioniersplek zich? 

Voor de ontwikkeling van een pioniersplek maakt de PKN gebruik van het model van 

de pioniersreis. Dit model is ontwikkeld in de Anglicaanse Kerk in Groot Brittannië. 

Omdat de PKN vermoedt dat onze situatie erg lijkt op die van hen is er voor gekozen 

om te leren van hun ervaringen.  

 

 

 

 

 

 

 

De pioniersreis 

 

In hoeverre lijkt een pioniersplek op de moedergemeente? 

Net als een kind kan een pioniersplek het DNA van zijn moeder meekrijgen. Dit DNA is 

bepalend voor de richting waarin de pioniersplek zich ontwikkelt. Maar het 

uiteindelijke kind zal wel anders zijn dan de moeder. Het is zeer waarschijnlijk dat het 

andere activiteiten onderneemt en andere muziek waardeert. Maar tegelijkertijd zal 

het proberen om zich datgene van zijn moeder dat het waardevol vindt eigen te 

maken.  

 

Zullen de pioniersplek en de moedergemeente niet uit elkaar groeien? 

Deze kans is altijd aanwezig, net zoals kinderen en ouders van elkaar kunnen 

vervreemden. Belangrijk bij de geboorte van een kind is een goede hechting in het 

begin. Als de liefde van de moeder in het begin wordt gevoeld en er een relatie wordt 

opgebouwd zullen moeder en kind elkaar niet vergeten. Bij een pioniersplek is dit net 

zo.  

 

Zijn de pioniersplek en de moedergemeente geen concurrent van elkaar? 

De pioniersplek en de moedergemeente beconcurreren niet elkaars leden, maar 

proberen elkaar aan te vullen. Ieder zet in op de eigen kracht. Daarbij is het in onze 

netwerksamenleving steeds gebruikelijker om lid te zijn van verschillende 
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(geloofs)groepen. Dus iemand kan zowel lid zijn van de pioniersplek als de 

moedergemeente.  

 

Is het oprichten van twee zelfstandige gemeenschappen niet vragen om conflicten? 

Opgroeien van kind naar volwassene gaat zo nu en dan gepaard met conflicten. Je 

begrijpt elkaar niet en wordt geconfronteerd met je eigen, ideeën, voorkeuren en 

angsten. Maar uiteindelijk is het de eer van de ouder dat een kind uitgroeit tot een 

evenwichtige en zelfstandige volwassene. De ruimte en de eigen verantwoordelijkheid 

stimuleren de pioniersplek om er dan ook zelf iets van te maken. Deze situatie is 

overigens te vergelijken met de relatie van de PGZO met Perki en de PCG. Zelfstandig 

in ieders eigenheid, maar wel met elkaar verbonden.  

 

Waarom is het dan toch belangrijk om een constructie van pioniersplek en 

moedergemeente te hebben? 

Beide groepen kunnen elkaar door deze verbinding verrijken. De pioniersplek kan 

gebruik maken van de faciliteiten, kennis en het netwerk van de moedergemeente. De 

moedergemeente kan op haar beurt voor specifieke vragen een beroep doen op de 

betrokkenen bij de pioniersplek. Zo kunnen jong en oud van elkaar leren, en elkaar 

ondersteunen.  

 

Wie geven leiding aan de pioniersplek? 

De leiding van de pioniersplek ligt bij het pioniersteam. Dit bestaat uit een trekker (die 

vaak ook betaald wordt voor dit werk) en een groepje andere pioniers. Belangrijk is dat 

er weliswaar verschil is in taken tussen de trekker en de overige leden, maar dat ze 

allen verantwoordelijk zijn voor het geheel. Daarom neemt het hele team ook deel aan 

trainingen en coaching.  

 

Wat is de taak van de kerkenraad van de moedergemeente? 

De kerkenraad heeft vier taken: 1) mogelijk maken; 2) verbinding stimuleren; 3) 

verantwoordelijk zijn en ruimte geven; 4) pioniers steunen. De kerkenraad heeft dus 

een ouderlijke taak: ze stimuleert, ondersteunt, bidt, zegent en in het uiterste geval 

grijpt ze, in overleg met de landelijke kerk, ook in.  

 

Wat zijn de kosten van dit ‘kind’? 

Volgens de oorspronkelijke verdeelsleutel worden Pioniersplekken voor de helft 

betaald door de plaatselijke gemeenten en voor de andere helft door de landelijke 

kerk en de Maatschappij van Welstand. Maar de financiering van elke pioniersplek is 

maatwerk. In overleg met de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei wordt vastgesteld 

welk budget voor de plek nodig is, en wie welk deel daarvan voor zijn of haar rekening 

neemt. Daarnaast kan een pioniersplek zelf op zoek gaan naar externe financiering 

(net zoals projecten voor zendings- en ontwikkelingswerk). De financiering en 

begeleiding van pioniersplekken wordt door de Protestantse Kerk in Nederland voor 6 

jaar ondersteund.   
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Welke voordelen zijn er nog meer aan het pionieren volgens de werkwijze van de PKN? 

Van de Protestantse Kerk heeft pionieren topprioriteit gekregen. Naast financiële 

ondersteuning van lokale pioniersplekken geeft zij daarom veel aandacht aan de 

‘leergemeenschap’ rondom pionieren. Een pioniersplek heeft deze 6 jaar een grote 

vrijheid, maar krijgt wel genoeg ondersteuning om deze investering in geld en energie 

de moeite waard te laten zijn. Deze leergemeenschap bestaat uit de volgende 7 

leervormen: 

1. De luisterdag (één van de leden van de Projectgroep PGZO 2017 is hier al 

geweest) 

2. De jaarlijkse pionierstraining 

3. Het online leerplatform 

4. Het Landelijk Missionair Festival 

5. Ondersteuning ter plekke door de pioniersbegeleider 

6. De pioniersgroep op Facebook 

7. Meedoen met nichenetwerken 

 

Waarom pionieren onder jongvolwassenen? 

De Projectgroep PGZO 2017 stelt voor om een pioniersplek gericht op 

jongvolwassenen op te richten. Nog enkele vragen en antwoorden met betrekking tot 

deze specifieke doelgroep.  

 

Is het voor jongvolwassenen nodig om een eigen gemeenschap, los van de bestaande 

gemeente, te vormen? 

Jongvolwassenen leven met elkaar in hun eigen subcultuur. Ze delen samen een ander 

levensritme, hebben andere interesses en houden zich bezig met andere vragen. Een 

christelijke gemeenschap waar zij zich thuis voelen moet dus aansluiten bij deze 

specifieke context. Deze subcultuur staat ver af van levensritme en levensgevoel van 

de bestaande PGZO.  

 

Welke specifieke voordelen heeft de doelgroep van jongvolwassenen? 

Een groot voordeel van de doelgroep jongvolwassenen is dat ze redelijk zelfredzaam 

zijn. Financieel zijn ze niet bijzonder draagkrachtig, maar ze zijn wel goed in staat om 

zelf initiatieven te nemen en die dingen te organiseren die zij zelf van waarde vinden. 

Daarbij staan ze open voor het ontdekken van nieuwe dingen: ze hebben een 

pioniersgeest. Ook zijn studenten tot op zekere hoogte flexibel om hun eigen tijd in te 

delen: ze moeten kiezen tussen veel verschillende dingen, maar in potentie is er ook 

veel ruimte voor de pioniersgemeenschap.  

 

Wat zijn de mogelijke richtingen waarin een pioniersplek onder jongvolwassenen zich 

kan ontwikkelen? 

Als variant op het motto van onze gemeente zal deze pioniersplek het beste kunnen 

inzetten op verbinden, omzien en leren. Allereerst proberen om een gemeenschap te 
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stichten waar jonge mensen zich gezien, gehoord en geliefd weten. Onder deze groep 

is, ondanks de sociale kant van het studeren, veel eenzaamheid. Zo zou het een idee 

zijn om samen te koken en met elkaar te eten (en dat heeft zeker al iets van Gods 

koninkrijk). In studentenkamers is er hier vaak geen tijd en ruimte voor. Omzien krijgt 

vorm door zorg te dragen voor elkaar. Allereerst als gemeenschap, maar ook door om 

te zien naar geheel Amsterdam Zuidoost. Studenten willen graag vrijwilligerswerk 

doen, maar missen soms de contacten om dit ook werkelijk te gaan doen.  

 Leren is voor studenten een centrale activiteit. Maar helaas leren veel studenten 

op de universiteit vaak te weinig over het concrete geleefde leven. Leren gaat over 

levensvragen, keuzes en idealen. Sommige studenten hebben ook behoefte aan 

‘levenscoaching’. Maar leren gaat ook om het leren van de christelijke traditie. Veel 

studenten ervaren het als een cultureel gemis dat ze weinig weten over het christelijk 

geloof. Hier kan vorm aan worden gegeven door bijv. samen kernverhalen uit de Bijbel 

te lezen. Ook is er een gedeelte van de jongeren dat daadwerkelijk het ‘christelijk 

geloof’ wil leren. Voor hen kan een kennismakingscursus ‘christelijk geloof’ worden 

georganiseerd.  

 Tot slot hoeft het element ‘vieren’ niet buiten beeld te blijven. Het heeft niet het 

eerste accent, maar het is te hopen dat er een deel van de gemeenschap tot geloof in 

God zelf komt en dat geloof ook samen wil vieren.  

 

 

 


