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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn onderzoek naar ´de predikant als missionair veranderaar´. Het 

is het resultaat van een intensieve tijd van verzamelen en verwerken van informatie vanuit 

boeken, een enquête en met name ook gesprekken met verschillende predikanten. In mei 2007 

startte ik met een eerste bezinning op dit thema. Door andere bezigheden, met name in de 

Kerkelijke Opleiding en in mijn werk, o.a. een wisseling van baan, heb ik dit onderzoek 

noodgedwongen in verschillende fasen uitgewerkt. Een nadeel was dat ik me per fase weer 

opnieuw in moest lezen en oriënteren op het thema. Een voordeel was dat ik gedurende de 

afgelopen twee jaar steeds weer met dit actuele thema bezig ben geweest. Ik heb er dan ook veel 

van geleerd. Niet alleen in het ontwikkelen van mijn academische vaardigheden, maar vooral 

ook in de bezinning en de voorbereiding op het predikantschap. Juist in een tijd waarin de 

verwachtingen voor de Protestantse Kerk wat betreft haar ledenaantal niet al te rooskleurig zijn, 

gezien de onderzoeken die van de zomer gepresenteerd werden via het SCP en Kaski, zal de 

missionaire bezinning op de kerk urgenter worden dan ooit. Als beginnend predikant wil ik me 

daar met hart en ziel voor inzetten. 

 

Graag wil ik een aantal mensen bedanken. In de eerste plaats de predikanten die meegewerkt 

hebben aan dit onderzoek. Hartelijk dank voor de inzet en de tijd die zij beschikbaar stelden om 

de enquete in te vullen en / of met mij in gesprek te gaan. Dr. M.T. Frederiks die mij als eerste 

begeleider ter zijde heeft gestaan. Bedankt voor het geduld, de waardevolle adviezen en 

positieve feedback. Dr. H.P. de Roest die mij als tweede begeleider met name in de opstartfase 

bemoedigde om dit onderzoek op deze wijze vorm te geven. Dr. S. Paas voor zijn praktische en 

inspirerende adviezen en voorbeeld. 

Ten slotte wil ik mijn vrouw, Willina en de kinderen, Rick, Tijn en Coen bedanken voor alle 

support en vertrouwen die zij in mij gesteld hebben. Zonder jullie en in het bijzonder Willina, 

zonder jou had ik deze opleiding nooit op deze manier en binnen deze tijd tot een goed einde 

kunnen brengen. 

 

U als lezer wens ik veel leesplezier bij deze scriptie. 

 

 

Dirk de Bree 

 

 

Ede, augustus 2009 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
De aanleiding voor mijn onderzoek naar de predikant als missionair veranderaar kent meerdere 

redenen. Ten eerste ben ik al jaren betrokken bij het zogenaamde ´missionaire werk´ van de 

kerk. Het feit dat met name de traditionele kerken aan ledenaantal inboeten geeft me te denken. 

Vragen die hier betrekking op hebben, heb ik gedurende mijn studie Godsdienst Pastoraal Werk 

(GPW) en later als jeugdwerker en godsdienstdocent steeds weer gesteld. Wat is de reden dat 

mensen afhaken? Op welke manier kan de kerk haar missionaire roeping in deze postmoderne 

en geseculariseerde tijd (opnieuw) verstaan en wat vraagt dit van mij als christen die staat in het 

ambt aller gelovigen? Mede door deze vragen werd ik geïnspireerd de studie Theologie (weer) 

op te pakken. 

Nu, aan het eind van mijn studie, zijn de vragen eerder toe- dan afgenomen. Met name de vraag 

naar leiderschap in relatie tot veranderingsprocessen in de gemeente dringt zich hoe langer hoe 

meer bij mij op. Zeker nu ik sinds september 2008 parttime werk als vicaris in de 

Kleopasgemeente te Ede. Wat wordt er van een predikant verwacht als het gaat om leiding 

geven aan missionair gemeentezijn? Hoe verhoudt de voorganger zich tot het geheel van de 

gemeente als het gaat om haar missionaire roeping? 

Daaruit volgt de tweede aanleiding voor mijn onderzoek. Vanuit het lectoraat Gemeente Opbouw 

(GO) aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), waar ikzelf het andere deel van de week 

werkzaam ben, kwam de vraag om mee te werken aan een onderzoek naar missionaire 

veranderingen in bestaande kerkelijke gemeenten. Al brainstormend met de lector Stefan Paas 

groeide de idee mijn scriptie in het kader van het lectoraat GO te schrijven. 

Als laatste aanleiding noem ik het rapport Leren leven van de verwondering1 dat de synode van 

de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) eind 2005 als visiestuk en teken van nieuw 

(missionair) elan van de PKN publiceerde. Het rapport las ik pas goed in mei 2007. Enerzijds gaf 

het moed mij als aanstaande predikant verder voor te bereiden op het (missionair)werk dat 

wacht. Tegelijk bracht het me op de vraag wie verantwoordelijk is om dat zogenaamde nieuwe 

missionaire elan concreet te maken in beleid en vervolgens uit te voeren in de plaatselijke 

gemeenten.  

In mijn onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan de concretisering van de missionaire 

droom van de PKN, met name daar waar het gaat om de bezinning op de rol van de predikant in 

het voorgaan van deze missionaire droom in de plaatselijke gemeente. 

Hoewel predikanten zowel mannen als vrouwen zijn, kies ik er taalkundig voor over de 

predikant te spreken als een ´hij´. 

                                                 
1
 Leren leven van de verwondering, 2005, www.pkn.nl in dossier „De verwondering‟. 

http://www.pkn.nl/
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1.2 Vraagstelling 
In dit onderzoek bevraag ik een twintigtal predikanten die een leidinggevende rol spelen of 

hebben gespeeld in missionaire veranderingen in een plaatselijke PKN gemeente.  

Het doel van dit onderzoek is te komen tot een beschrijving van hoe predikanten hun eigen rol 

zien en waarderen in het leidinggeven aan missionaire veranderingsprocessen in de plaatselijke 

gemeente. 

 

Bovenstaande doelstelling is vervat in de volgende vraagstelling: 

Wat is de rolopvatting van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland die missionaire 

veranderingsprocessen in de plaatselijke gemeente initiëren, aansturen en / of begeleiden? 

 

Deelvragen: 

Voordat specifiek ingegaan kan worden op de rolopvatting van predikanten in missionaire 

veranderingsprocessen wil ik eerst de zogenaamde kritische beroepssituatie in kaart brengen. 

a) Wat is volgens de te onderzoeken predikanten de reden dat er missionaire 

veranderingsprocessen in de plaatselijke gemeente ontstaan? 

b) Wat is kenmerkend aan die missionaire veranderingen in de plaatselijke gemeente? 

 

Wanneer de kritische beroepssituatie helder is kan gevraagd worden naar de rol die een 

predikant daarin naar eigen zeggen speelt of gespeeld heeft. Als derde deelvraag kom ik dan op; 

 

c) Welke interventies / maatregelen worden in de praktijk genomen door predikanten om 

missionaire veranderingen te initiëren, te stimuleren en / of te begeleiden en met welke 

weerstanden hebben predikanten te maken? 

 

1.3 Afbakening van het onderzoek 
 
1.3.1 Inleiding 

In dit onderzoek staat de vraag naar missionaire veranderingen in de PKN en daarbij de rol van 

de predikant als leider centraal. Voor een goed verstaan van wat er in dit onderzoek wordt 

beoogd zullen eerst een aantal begrippen en keuzes gedefinieerd en toegelicht worden. Ik begin 

met een korte toelichting waarom gekozen is voor de PKN. Vervolgens ga ik uitgebreider in op 

het begrip missionair. Dit onderdeel wordt afgesloten met een omschrijving van wat ik versta 

onder een missionaire gemeente en onder missionaire veranderingen. De paragraaf wordt 
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afgesloten met een korte onderbouwing van de keuze voor het onderzoeken van de rol van 

leiderschap en daarbij in het bijzonder de rol van de predikant bij missionaire veranderingen.  

 

1.3.2 Protestantse Kerk in Nederland 

Bij de opstartfase van mijn onderzoek in mei 2007 koos ik ervoor het onderzoek nog niet af te 

bakenen wat betreft de kerkelijke denominatie. Om die reden werden er tijdens de 

expertmeeting met kerkelijke veranderaars predikanten uit zowel Christelijke Gereformeerde 

Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Baptisten, Evangelischen en PKN-gemeenten 

uitgenodigd. De enige afbakening kwam voort uit een keuze voor een zekere ´orthodoxe 

identiteit.´ In het vervolg van het onderzoek kies ik er echter wel voor de denominatie af te 

bakenen tot de PKN. De PKN is een heel eigensoortige kerk omdat zij zich onderscheidt van 

bovengenoemde gemeenten door de grote diversiteit en pluriformiteit die er in de breedte van 

de PKN te vinden is. Verder is de PKN van oorsprong een echte volkskerk in tegenstelling tot de 

andere gemeenten waar leden over het algemeen bewuster kiezen voor lidmaatschap en 

betrokkenheid.2 Nog een reden om te kiezen voor de PKN is dat de ‘beginsituatie’ van de 

predikanten qua opleiding op één lijn ligt. Allen hebben een academische opleiding genoten.  

Daarbij komt dat de PKN zich na de moeizame totstandkoming missionair wil gaan 

onderscheiden. Boeiend daarbij is de vraag hoe predikanten daaraan leiding geven en moeten 

geven.  

 

1.3.3 Missionair 

In deze paragraaf geef ik kort weer wat ik versta onder een missionaire gemeente. 

Allereerst bespreek ik vanuit de literatuur het begrip ´missionair´. Dit doe ik met name vanuit de 

visie die de missioloog David J. Bosch verwoordt in zijn nog steeds zeer actueel en doordacht 

standaardwerk Transforming Mission3. Vervolgens bespreek ik de missionaire visie van de PKN 

aan de hand van de kerkorde en het visiestuk Leren leven van de verwondering. In de conclusie 

                                                 
2
 Overigens wijst o.a. ds. P.L. de Jong erop dat de PKN zich hierin in de steden niet meer onderscheid. De PKN 

wordt steeds meer (met name in de stad) een keuzekerk. De volkskerk bestaat niet meer. Zie het hoofdstuk „De 

volkskerk voorbij?‟ in Dekker, W., en Visser, P.J., (red.) Om de verstaanbaarheid, over bijbel, geloof en kerk in 

een postmoderne samenleving, Zoetermeer 2002, 155-174. 
3
 Bosch, D.J., Transforming Mission, Pradigm shifts in Theology of Mission, New York 2005. De reden dat ik 

Bosch hier inbreng is, omdat ik het eens ben met zijn brede definitie van de missie vanuit de Missio Dei. 

Tegelijk ben ik me ervan bewust dat deze richting ook eenzijdig kan worden. De richting die bijvoorbeeld de 

Nederlandse theoloog J.C. Hoekendijk gegaan is, vind ik te radicaal. Kerk voor anderen zijn betekent mijns 

inziens bijvoorbeeld niet dat de kerk de boodschap van verzoening in Christus niet meer hoeft (of mag!) 

verkondigen. Zie hierover o.a. Hendriks, J.H., Verlangen en Vertrouwen, Het hart van gemeenteopbouw, 

Kampen 2008, 201-211, Noordegraaf, A., Vijf broden en twee vissen, Missionair gemeentezijn in een 

(post)moderne samenleving, Zoetermeer 1998, 167-199, Noort, G., (e.a.), Als een kerk opnieuw begint, 

Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming, Zoetermeer 2008, 220-227 Het gesprek over de inhoud en de 

breedte van de missionaire roeping is wat mij betreft een gesprek wat gaande moet blijven en dus nooit af is. Zie 

ook par. 5.5. 
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geef ik een definitie voor missionair gemeentezijn en missionaire veranderingen wat 

uitgangspunt zal zijn voor de rest van dit onderzoek.  

 

Bosch 

Bosch beschrijft in zijn boek het zogenaamde oecumenisch missionair paradigma. Hij noemt dit 

een paradigmawisseling omdat deze visie radicaal afwijkt van de visie op zending in het 

verleden.  

Bosch ziet zending als de roeping van de kerk zich radicaal toe te wenden naar de wereld. 

‘Mission is the church sent into the World, to love, to serve, to preach, to teach, to heal, to 

liberate.’ 4 

Aan de hand van maar liefst 13 punten werkt Bosch zijn visie op de missie van de kerk uit.5 Het 

voert te ver deze punten allen uitgebreid te bespreken. In deze paragraaf probeer ik de hoofdlijn 

van zijn visie weer te geven. Bosch zet zijn bespreking in met de bewering dat het christelijk 

geloof ‘intrinsically missionary’ is.6 In onderscheid met vele andere godsdiensten is het 

christelijk geloof in zichzelf missionair. Dit heeft alles te maken met de God waarin christenen 

geloven. De missie van de kerk ligt in het hart van God. Het is de ‘Missio Dei’.7 Niet de kerk doet 

aan zending, maar God heeft het initiatief. De kerk is dus per definitie missionair, omdat God  een 

missionaire God is.8 Tegelijk relativeert dat de missie van de kerk. God is in zijn missie de kerk 

ver vooruit, het heil komt bij Hem vandaan. “Mission is, primarily and ultimately, the work of the 

Triune God, Creator, Redeemer and Sanctifier, for the sake of the world, a ministry in which the 

church is privileged to participate.”9 

Missionair zijn kan dus nooit een activiteit van een aantal gemeenteleden of commissies zijn. 

Heel het gemeente zijn is doortrokken van haar missionaire roeping. 10 Missionair werk kan dus 

ook niet volledig gevat worden in een aantal missionaire activiteiten in de gemeente, alsof een 

gemeente missionair wordt door missionaire activiteiten te organiseren.  

Bosch wijst erop dat in Gods bewegen naar de wereld toe het Hem om de hele mens en om de 

hele mensheid gaat. De mens in al zijn noden, verlangens en relaties worden door God gezien. De 

kerk is dan ook geroepen de hele wereld te blijven zien. Bosch wil de missie van de kerk graag zo 

breed mogelijk houden. Het gaat niet alleen om een verticale boodschap van God naar mensen, 

maar ook om gerechtigheid in de wereld. De kerk mag politiek van zich laten horen, want God 

                                                 
4
 Bosch, Transforming Mission , 412. 

5
 Idem, 8-11. 

6
 Idem, 8. 

7
 Idem, 389 Hier verwijst Bosch op de invloed van K. Barth die in een paper benadrukte dat de missie in de 

eerste plaats een activiteit van God zelf is. Deze gedachte werd overgenomen in de conclusies op de Willingen 

conferentie van het IMC (1952.)  
8
 Idem, 372. 

9
 Idem, 392. 

10
 Idem, “evangelism may be viewed as an essential „dimension of the total activity of the Church”, 412. 
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zegt ‘ja’ tegen de wereld. Maar in dit ‘ja’ zegt God tegelijkertijd ‘nee’, nee tegen alle zonden en 

nee tegen het onrecht.11  

Hoewel Bosch breed inzet gaat het hem er wel steeds om dat de wereld in relatie komt te staan 

met Christus. Christus werkt ‘transformerend’ door in deze wereld en in de levens van mensen. 

Met instemming citeert Bosch een eerder verwoorde definitie van zending ‘Mission means being 

sent to proclaim in deed and word that Christ died and rose for the life of the World, that he lives 

to transform human lives and to overcome death.’12  

Het gaat hem om het verkondigen in woord en daad. Bosch plaatst evangelisatie niet tegenover 

diaconaat. Het evangelie moet zowel in woorden gecommuniceerd worden als in daden. Het 

opkomen voor de verdrukte is net als de prediking een vorm van getuigenis van het komende 

Rijk van God. De transformerende betekenis van Jezus Christus is daarbij de kern van de 

boodschap.  

 

De PKN en haar missionair verlangen 

Het nieuwe missionaire elan van de PKN wordt o.a. zichtbaar in de kerkorde. Wanneer het gaat 

om de roeping van de kerk en gemeente liegen de volgende zinsneden er niet om; “Betrokken in 

Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk…”, “De kerk belijdt telkens opnieuw (…) Jezus 

Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven 

in cultuur, maatschappij en staat. De kerk getuigt voor mensen, machten en overheden van Gods 

beloften en geboden…”, “Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de 

verzoening, getuigt de kerk in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het 

heil in Jezus Christus.” 13 

De gemeente wordt steeds gewezen op haar onopgeefbare roeping om gestalte te geven aan 

haar roeping in de wereld. Een en ander wordt zeer concreet in het artikel over ‘de missionaire, 

diaconale en pastorale arbeid’ van de gemeente. Dit artikel zet in met “De gemeente is vanwege 

haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het 

Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus 

Christus.”14 

 

In het visiestuk Leren leven van de verwondering15 verwoordt de synode haar verlangen naar 

missionaire verandering. Men pleit voor een herwaardering van de oorspronkelijk betekenis van 

het woord ‘protestant’ – mensen die ‘een publiek getuigenis afleggen’.  

                                                 
11

 Bosch, Transforming Mission , 10-11. 
12

 idem, 400, Bosch citeert een Memorandum van een consultatie over Zending, gemaakt in Rome 1982.  
13

 Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 2003, Artikel I-3, I-6, I-8. 
14

 Idem, Artikel X-1. 
15

 Leren leven van de verwondering, 2005. 
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Niet de neergang, maar geloof in de kracht van het Woord dient volgens de synode het leven van 

de kerk te bepalen. “Daarom zetten wij ons in om tot een verandering van onze blikrichting te 

komen. Wij willen weg van het verlammende gevoel dat de kerk een aflopende zaak zou zijn. 

Onze tijd biedt allerlei kansen en mogelijkheden en ons staan nieuwe middelen ter beschikking. 

Wij geloven in de blijvende kracht van het christelijk geloof. De protestantse traditie is altijd 

gekenmerkt door een sterke betrokkenheid op de samenleving. Wij ervaren een dringende 

behoefte om als kerk ook in deze tijd zichtbaar en relevant aanwezig te zijn.” 16 

Hoewel niet uitgebreid verwoord zet de nota in met de vaststelling dat de gemeente missionair 

in zichzelf is. Zij is gemeenschap rond het Woord, het Woord draagt haar en zij kan niet anders 

dan dat Woord verkondigen.17  

In het vervolg van het visiestuk verwoordt de synode in 12 punten haar missionaire beleid voor 

de komende jaren. Al deze beleidspunten ademen het nieuwe elan uit van de PKN. 

Zo wil zij haar gemeenteleden volop inzetten met haar gaven in het missionaire werk. Ze wil zich 

niet alleen richten op de zogenaamde randkerkelijken, de mensen die vanuit hun 

levensgeschiedenis wel relaties hebben met de kerk, maar met name ook op de mensen die op 

dit moment niet aangesproken worden door de kerk. Het missionaire verlangen komt o.a. 

concreet tot uitdrukking in de verplichting te werken aan een goed imago en in het zoeken naar 

samenwerking met andere kerken en organisaties. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de PKN in overeenstemming met de visie van Bosch haar 

missionaire roeping als haar bestaansgrond ziet. De kerk is missionair in zichzelf, omdat zij 

betrokken is in Gods toewending tot de wereld en van daaruit in heel haar bestaan gericht op 

getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. 

Principieel is het missionaire werk niet een aparte activiteit van de gemeente, maar vormt haar 

missionaire roeping de basis van het gemeentezijn en daarmee van al het gemeentewerk.  

De PKN wil vanuit deze missionaire visie concreet werken aan verandering. Hoewel niet alle 

punten even concreet zijn valt op dat de PKN haar visie praktisch probeert te maken in beleid.  

 

Missionaire gemeente 

Vanuit Bosch, de kerkorde en het visierapport van de PKN probeer ik te komen tot een definitie 

van een missionaire gemeente. Echter vooraf een kleine nuancering. Bosch zal het niet met me 

eens zijn om tot een dergelijke definitie te komen. Volgens hem is de christelijke gemeente per 

definitie missionair. Een aparte definitie voor een missionaire gemeente is niet mogelijk. Hoewel 

ik het theologisch met Bosch eens ben, dat de gemeente in zichzelf missionair is en missionair 

                                                 
16

 Leren leven van de verwondering, 5. 
17

 Idem, 6. 
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dient te zijn, doe ik toch een poging om tot een aparte definitie te komen. Dit omdat ik in de 

praktijk zie dat veel gemeenten niet of nauwelijks uitdrukking geven aan hun missionaire 

roeping. 

 

Vanuit Bosch, de kerkorde en het visierapport van de PKN kom ik tot de volgende definitie van 

een missionaire gemeente. 

Een missionaire gemeente is een gemeente die, 

1) Zich geroepen weet vanuit de Missio Dei te participeren in het getuigenis van het Woord 

van God in woord en daad; 

2) Getuigt van de transformerende betekenis voor de wereld van het heil wat in Jezus 

Christus geopenbaard is; 

3) Zich vanuit haar roeping principieel niet beperkt tot een focus op de leden van de kerk, 

maar zich zichtbaar en relevant beweegt naar buiten. 

 

Missionaire veranderingen 

Een missionair veranderende gemeente is vanuit bovenstaande omschrijving een gemeente die 

zichtbaar groeit in de bewustwording van haar roeping, gebaseerd op de Missio Dei, waar groei 

is in haar getuigenis naar de wereld van de transformerende betekenis van het heil in Jezus 

Christus en waar dat o.a. zichtbaar wordt in haar beweging naar buiten. De drie punten hangen 

nauw met elkaar samen. Een gemeente die zich bijvoorbeeld alleen geroepen weet mee te 

bewegen in de beweging van God naar de wereld (punt 1), maar daarin niet getuigt van het heil 

in Jezus Christus (punt 2), of waar dat niet zichtbaar wordt in een zichtbare beweging naar 

buiten (punt 3) is in mijn definitie geen missionair veranderende gemeente. Wel kan het zijn dat 

een gemeente die al jarenlang alleen naar binnen gericht is geweest zich eerst bewust wordt van 

haar roeping en dat dat pas later concreet zichtbaar wordt in een beweging naar buiten. In die 

zin lijkt er enige opbouw te zitten in de drie punten.  

De kern van de verandering is dat een gemeente vanuit een binnenperspectief (we zijn er vooral 

voor elkaar binnen de kerk) leert denken en handelen vanuit een buitenperspectief (we zijn er 

vooral voor de mensen buiten de kerk). Dit zal betekenen dat een gemeente in haar activiteiten 

zich vaker zal afvragen of en hoe deze activiteit toegankelijk is voor minder kerkelijk betrokken 

mensen. Het kan ook zijn dat er nieuwe (missionaire) activiteiten georganiseerd worden die 

vooral gericht zijn op mensen die niet of minder kerkelijk betrokken zijn. Als mogelijk gevolg 

van deze veranderingen zal er in de meeste situaties een toename zijn in betrokkenheid op de 

kerk van mensen die voorheen minder en / of niet kerkelijk betrokken waren. 18 

                                                 
18

 Bewust noem ik hier groei in betrokkenheid. Terechte kritische vraag is of een missionaire gemeente ook altijd 

numeriek groeit. Hoewel ik van mening ben dat dat uiteindelijk in de meeste gevallen zal gebeuren neem ik het 
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1.3.4 Leiderschap bij missionaire verandering 

De rol van leiderschap is al lange tijd niet meer weg te denken in de kerk. Vanuit het 

bedrijfsleven is hoe langer hoe meer overtuigend duidelijk geworden dat leiders ertoe doen.19 Er 

wordt heel wat geschreven over leiderschap. Steeds meer dringt het besef door dat een leider 

het verschil kan maken. Een leider is degene die de visie en missie verwoordt en ontwikkelt, die 

mensen inspireert om zich actief voor de organisatie in te zetten. Leiderschap blijkt ook in de 

kerk steeds belangrijker te worden. Mensen zijn kritischer en verwachten ook meer van het 

leiderschap. Allereerst vormt de kerkenraad het leiderschap van de kerk. Daarbij valt ook te 

denken aan jeugdleiders, Bijbelkringleiders en andere vormen van leiderschap. Al deze vormen 

van leiderschap zijn belangrijk als het gaat om missionaire veranderingen in de gemeente. Toch 

is mijn hypothese dat de rol van de predikant significant anders is dan andere vormen van 

leiderschap in de kerk. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de predikant vaak als enige 

professional vrijgesteld is voor het werk in de kerk. In de praktijk blijkt de predikant dan ook 

vaak de persoon te zijn die veranderingen in gang zetten en / of tegenhouden.20 Theologisch 

vind ik dit een ontwikkeling waar vraagtekens bij gezet dienen te worden. Een predikant is er 

ten dienste van de gemeente en de gemeente zal zich vanuit het ambt aller gelovigen inzetten om 

haar roeping gestalte te geven. Dat de predikant in onze tijd zoveel invloed heeft en dat 

(missionaire) veranderingen blijkbaar veelal door predikanten geïnitieerd worden, is mijns 

inziens dus geen goede ontwikkeling, maar een gegeven waar ik in dit onderzoek vanuit ga. 

Overigens moge duidelijk zijn dat ook kerkelijk werkers in toenemende mate een belangrijke rol 

spelen in het initiëren en aansturen van (missionaire) veranderingsprocessen. Een onderzoek 

naar de rolopvatting van deze groep zou de moeite waard zijn.21 

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe predikanten die leiding geven aan missionaire 

veranderingsprocessen in de gemeente hun eigen rol zien en waarderen. Ik kies daarbij als 

definitie voor het leiderschap van de predikant: ‘De competenties die de predikant inzet om de 

                                                                                                                                                         
niet direct op in de definitie. Groei in het presentzijn in de omgeving (incarnationele groei, aldus Sengers) is ook 

een belangrijk aspect van missionair gemeentezijn. Zie over verschillende soorten groei in en van de gemeente 

Sengers, E. ´Groei´ in Brouwer, R., e.a., Levend Lichaam, Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in 

Nederland, Kampen 2007,  106-107. 
19

 Zie o.a. Covey, S.R., Zeven eigenschappen van effectief leiderschap, 2001 Amsterdam/Antwerpen, Kotter, 

J.P., Leiderschap bij verandering, Den Haag 1997. 
20

 Zie verder o.a. paragraaf 2.5. 
21

 Ik schat overigens wel in dat kerkelijk werkers over het algemeen minder invloed hebben op het totale beleid 

van de gemeente dan een predikant. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat een kerkelijk werker in dienst van de 

kerkenraad is en zelf geen deel uitmaakt van de kerkenraad. Ook is het zo dat kerkelijk werkers in de meeste 

gevallen een deeltijdfunctie hebben in de kerk, waardoor ze logischerwijs minder een gezicht zijn in de kerk en 

in de kerkenraad. Ik spreek hier uit ervaring, omdat ik zelf drie jaar als jeugdwerker in een gemeente heb 

gewerkt en ook op dit moment werkzaam ben als kerkelijk werker naast een predikant. 
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gemeenteleden te beïnvloeden en in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het realiseren 

van missionaire veranderingen in de gemeente.’22 

Wanneer ik in dit onderzoek spreek over competenties bedoel ik het geheel van attitude, kennis 

en vaardigheden die predikanten nodig hebben om leiding te geven aan missionaire 

veranderingen in de gemeente.  

De rolopvatting van de predikanten hangt nauw samen met het werk wat zij doen in hun 

specifieke context. Vandaar dat ik in dit onderzoek eerst in kaart probeer te brengen wat de 

reden tot verandering is en wat kenmerkend is aan missionair veranderende gemeenten. Aan de 

hand van die gegevens bevraag ik predikanten die leiding geven aan missionaire 

veranderingsprocessen en probeer ik in kaart te brengen hoe zij hun eigen rol daarin zien en 

waarderen.  

 

Ik ben me ervan bewust dat ik het risico loop eenzijdig te werk te gaan wanneer ik alleen het 

leiderschap onderzoek. In o.a. het boek Levend Lichaam blijkt hoe vele verschillende factoren 

kerkelijke gemeenten kunnen beïnvloeden. Aan de hand van vier onderzoeksvelden wordt de 

levensloop van de gemeente in kaart gebracht. De vier onderzoeksvelden die gehanteerd 

worden zijn context, identiteit&cultuur, structuur&middelen en leiderschap.23 

Bij de context gaat het vooral om de omgevingsfactoren die een rol spelen in de gemeente. Met 

identiteit en cultuur wordt gekeken naar hoe de gemeente zichzelf ziet en / of wil zien. Structuur 

en middelen brengen de organisatorische structuur van een gemeente in kaart met daarbij de 

materiële (gebouwen, geld) en immateriële (mensen) middelen. Bij leiderschap gaat het om de 

manier waarop het leiderschap vorm gegeven wordt.24 Ik stem met Brouwer e.a. in dat oorzaken 

van veranderingen nooit vanuit één gebied verklaard kunnen worden. Wanneer ik toch kies het 

leiderschap te onderzoeken en zelfs daarvan alleen de rol van de predikant als leider ben ik me 

ervan bewust dat dit een forse afbakening is.  

Tegelijk ben ik benieuwd of er ondanks al de verschillen die er zullen zijn in context, 

identiteit&cultuur en structuur&middelen toch sprake is van gemeenschappelijke 

                                                 
22

 Dit is een nadere invulling van de definitie die J.J. Muijden hanteert in „Leiderschapsontwikkeling: het 

hanteren van paradoxen.‟ Oratie Nyenrode, Breukelen 2003, aangehaald door E.J. Hazeleger in hoofdstuk 14 

´Wat is leiderschap in de kerk?´ in Ark, J., en Roest, H.P, de, De weg van de groep, leidinggeven aan groepen in 

gemeente en parochie, Zoetermeer 2004, 223. 
23

 Brouwer, Levend Lichaam, 50-51. Brouwer e.a. baseren zich o.a. op de frames die Ammermann noemt in. 

Studying Congregations. A new handbook, Nashville 1998. Opmerkelijk is dat Ammermann e.a. de 

perspectieven ontwikkeld hebben om één gemeente in kaart te brengen. Brouwer e.a. gebruiken de perspectieven 

echter om bepaalde typen gemeenten in kaart te brengen. Achtereenvolgens beschrijven ze gemeenten die zich 

bevinden in de  fases „kerkplanting‟, „groei‟, „continuïteit‟ „revitalisering‟en „kerksluiting‟. De gemeenten die in 

dit onderzoek ter sprake komen passen over het algemeen het best bij de fase „groei‟ en/of „revitalisering‟.   
24

 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de vier perspectieven Brouwer, Levend Lichaam,  46-69. 
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rolopvattingen van predikanten als het gaat om het leiderschap van de predikant in de 

verschillende gemeenten. 

Hoewel ik focus op het leiderschap neem ik de andere perspectieven wel mee in het onderzoek. 

Met name in het literatuuronderzoek ga ik in op missionair veranderende gemeenten vanuit de 

vier perspectieven. Ook in de slotconclusie komen deze vier perspectieven weer terug. 

 

1.4 Opzet en methoden van onderzoek 

1.4.1 Expertmeeting 

Zoals eerder verwoord was één van de redenen om dit onderzoek te doen het contact met Stefan 

Paas, de lector van het lectoraat Gemeenteopbouw en Theologie. Na een aantal gesprekken met 

hem in mei 2007 zijn we begonnen met het uitnodigen van een tiental predikanten uit 

verschillende gemeenten, waarvan we wisten of gehoord hadden dat deze predikanten een 

belangrijke rol spelen en / of speelden in de missionaire veranderingen die zich in deze 

gemeenten voordoen. Voorafgaand aan de ontmoeting kregen zij een vragenlijst toegestuurd 

waarin gevraagd werd naar een aantal gemeentegegevens. Een overzicht van alle antwoorden 

werd een aantal dagen voor de ontmoeting aan alle predikanten gemaild. 

Tijdens de zgn. ‘expertmeeting’, die tweeënhalf uur duurde, kregen zij de mogelijkheid om in een 

korte presentatie weer te geven op welke manier de gemeente waarin zij predikant zijn, 

missionair verandert en welke rol zij daarin als predikant hebben. Naast deze predikanten 

waren zogenaamde ‘inhoudsdeskundigen’ uitgenodigd die vanuit hun specifieke professie 

luisterden naar de verhalen en na afloop een analyse gaven van wat zij gehoord hadden. Een 

derde groep aanwezigen waren belangstellenden vanuit de opleiding (docenten en studenten) 

en gasten die op een of andere manier betrokken zijn op het onderwerp ‘missionaire 

veranderingen in de plaatselijke gemeente’. Na afloop van de presentaties was er ruimte voor de 

verschillende aanwezigen de predikanten te bevragen. Belangrijk resultaat van de 

expertmeeting was dat we in korte tijd een inschatting konden maken van missionaire 

veranderingen die plaatsvinden in gemeenten en wat dat vraagt van predikanten. Tegelijk gaf 

het aanleiding om het onderzoek verder vorm te geven en te specificeren. Een overzicht van de 

antwoorden van de vragenlijst en het verslag van de expertmeeting met daarbij de belangrijkste 

conclusies zijn te vinden in bijlage 1 en 2.25  

Naar aanleiding van deze ontmoeting ben ik o.a. in samenspraak met Stefan Paas gekomen tot de 

eerder genoemde onderzoeksvraag. Johan van der Klooster, een student Godsdienst Pastoraal 

Werk, gaf aan graag samen te werken in het begintraject van dit onderzoek. Van der Klooster 

                                                 
25

 De conclusies zijn o.a. gebruikt in een vergelijking met zgn. pioniers op het gebied van gemeentestichting. 

Noort (e.a.), Als een kerk opnieuw begint, 296-297. 
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wilde namelijk een vergelijkbaar onderzoek doen onder predikanten van de Christelijk 

Gereformeerde Kerk als afstuurproject van de opleiding GPW. We besloten dat Van der Klooster 

gebruik zou maken van o.a. de enquête en dat we een aantal keer met elkaar zouden overleggen 

over opbouw en uitvoering van het onderzoek.  

1.4.2 Literatuuronderzoek 

Een belangrijke fase van het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek. Veel bleek er al 

geschreven te zijn over missionaire veranderingen en over het belang van leiderschap. 

Overigens heb ik weinig specifieke literatuur gevonden over de directe link tussen leiderschap 

van de predikant in relatie met het missionair veranderen van de gemeente. 

Het literatuuronderzoek leverde enerzijds informatie op waar verder in het onderzoek op 

ingegaan kon worden (o.a. direct in bepaalde vragen die in de enquête en / of interviews gesteld 

werden) en anderzijds ontstond de mogelijkheid bepaalde theorie te toetsen in de praktijk. 

1.4.3 Enquête  

Naar aanleiding van de gesprekken met Stefan Paas en Johan van der Klooster, de expertmeeting 

en het literatuuronderzoek heb ik een enquête opgesteld. De bedoeling daarvan was om zoveel 

mogelijk predikanten binnen de PKN een aantal vragen te laten beantwoorden rondom 

missionair veranderen en de rol van de predikanten. Het voordeel van een enquête is dat vrij 

eenvoudig verschillen, maar ook overeenkomsten tussen de respondenten in kaart gebracht 

kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat in verhouding veel mensen in vrij korte tijd 

onderzocht kunnen worden. 

Als criteria voor de te onderzoeken gemeenten hanteerde ik de volgende zeven punten. 

 

1) Een PKN-gemeente die langer dan 10 jaar geleden ontstaan is; 

2) Er is een blijvende verandering op gang gekomen die zich over minimaal 2 

achtereenvolgende jaren heeft bewezen (niet incidenteel en dan weer ingezakt); 

3) De verandering houdt in dat het missionaire uitgangspunt een duidelijk punt op de 

kerkelijke agenda is en daarmee verweven in alle vormen van gemeentezijn; 

4) De verandering houdt in dat in bestaande en nieuwe kerkelijke activiteiten vaker 

rekening wordt gehouden met mensen die niet of minder betrokken zijn bij de kerk; 

5) De verandering houdt in dat meer gemeenteleden zich bewust zijn van de missionaire 

roeping van de kerk wat o.a. zichtbaar wordt in een toename van gemeenteleden die 

participeren in missionair werk; 

6) De verandering houdt in dat er een significante groei is qua betrokkenheid op de 

gemeente van mensen die voorheen niet of minder kerkelijk betrokken waren; 
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7) De predikant heeft een leidende rol in het initiëren en aansturen van de 

veranderingsprocessen. 

 

De vragenlijst26 is voorgelegd aan in totaal 17 predikanten. De namen van de predikanten ben ik 

op het spoor gekomen via enerzijds ds. Wim Dekker, studiesecretaris van de IZB en via ds. Hans 

Esbach, voorzitter van het Evangelisch Werkverband. Ook kwam ik aan namen via de 

predikanten die toegezegd hadden mee te werken aan het onderzoek. Belangrijkste resultaten 

van de enquête zijn een verdergaand inzicht in hoe predikanten missionaire 

veranderingsprocessen duiden en ook wordt duidelijk op welke manier predikanten daarin 

leiding geven; welke weerstanden er zijn, welke valkuilen de predikant herkent bij zichzelf en 

welke competenties volgens de predikanten van belang zijn om als predikant leiding te geven 

aan dergelijke veranderingsprocessen.27 

1.4.4 Interviews 

Naar aanleiding van analyse van de gegevens van de enquête ben ik in gesprek gegaan met vijf 

predikanten. Al deze predikanten hebben ook de enquête ingevuld. Ik ben bij twee predikanten 

op bezoek geweest en drie predikanten heb ik telefonisch geïnterviewd. 

Resultaat is een verdergaand inzicht in de gegevens en conclusies van de enquête. Daarbij 

bieden de gegevens vanuit de interviews stuk voor stuk mooie en unieke voorbeelden van hoe 

en vanuit welke context gemeenten op missionair gebied veranderen en welke rol predikanten 

daarin spelen en / of gespeeld hebben. 

 

1.5 Opbouw van de scriptie 
Na het inleidend hoofdstuk, volgt in hoofdstuk 2 een beknopt verslag van de literatuurstudie. 

Hoofdstukken 3 en 4 beschrijven het veldonderzoek. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste 

gegevens vanuit de enquête beschreven en in hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de 

interviews. Ieder hoofdstuk wordt steeds afgesloten met een aantal conclusies die mee (kunnen) 

wegen in de beantwoording van de vraagstelling. Hoofdstuk 5 is in zijn geheel gewijd aan de 

beantwoording van de onderzoeksvraag. 

                                                 
26

 Zie voor beschrijving en opbouw hoofdstuk 3, par. 3.1. 
27

 In bijlage 3 is een korte vergelijking opgenomen tussen de uitslagen van het PKN onderzoek en van het 

onderzoek onder predikanten van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Op een aantal gebieden levert deze 

vergelijking extra onderbouwing op voor de conclusies die uit de enquête getrokken (kunnen) worden. 
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Hoofdstuk 2: Leiderschap bij Missionaire veranderingen 
Dit hoofdstuk is het resultaat van het literatuuronderzoek. Beknopt beschrijf ik vanuit de vier 

perspectieven (Context, Identiteit&cultuur, structuur& middelen en leiderschap)28 redenen om 

te komen tot missionaire veranderingen in de gemeente, kenmerken waaraan deze gemeenten 

voldoen en tot slot specifiek de rol die een predikant daarin volgens de literatuur heeft c.q. kan 

hebben. In een viertal excurs beschrijf ik een aantal kenmerkende activiteiten / keuzes die van 

belang (kunnen) zijn om als gemeente missionair te veranderen.  

 

2.1 Inleiding 
De afgelopen jaren is er al veel geschreven over missionaire veranderingen in de kerk. Het 

nieuwe elan dat de PKN verwoordt komt in die zin niet uit de lucht vallen. 

Vanuit allerlei richtingen en geloofsovertuigingen worden visies en methoden gedeeld en / of 

voorgeschreven. Opvallend is dat men probeert, te midden van de negatieve cijfers over 

kerkverlating, een positief geluid te laten horen. De titels En de wind steekt op!29, Missionair is 

mogelijk30, Uitgedaagd door de tijd31 en Een kerk met karakter, tijd voor heroriëntatie32 spreken in 

die zin voor zich. Blijkbaar is een eerste voorwaarde om als gemeente missionair te veranderen 

een gezamenlijk verlangen en een gezamenlijk geloof dat het überhaupt mogelijk is te 

veranderen.33  

Er kunnen heel wat redenen gegeven worden waarom gemeenten missionair veranderen. De 

meest tot de verbeelding sprekende reden is misschien wel het feit dat de gemeente anders zou 

ophouden te bestaan. Het Evangelisch Werkverband begon met een aantal projecten genaamd 

‘Protestantse Pioniers Plekken’. Voor gemeenten die dreigen haar deuren voorgoed te moeten 

sluiten wordt een nieuwe predikant aangesteld die volledig vrijgesteld is om de gemeente voor 

te gaan in een missionaire benadering. Niet de deuren worden gesloten, maar er wordt gezocht 

naar groei. De praktisch theoloog, Henk de Roest, beschrijft deze situatie in zijn boek En de wind 

steekt op! in het veelzeggende hoofdstuk 6 ´Schipbreuk als kans´. Aan de hand van de schipbreuk 

van Paulus (Hand. 27) komt de Roest tot drie interventies om een crisis missionair vruchtbaar te 

maken. Samen weer gaan geloven in de zaak en tegelijk de situatie wel onder ogen durven zien 

(1), als één man (oecumenisch) gezamenlijk de schouders eronder (2) en beginnen / doorgaan 

                                                 
28

 zie hoofdstuk 1 par. 1.3.4. 
29

 Roest, H.P., de, En de wind steekt op!, kleine ecclesiologie van de hoop, Zoetermeer 2006. 
30

 Groot, J., Jong, N., Markus, A., Missionair is mogelijk, Een praktische handreiking voor missionair gemeente 

zijn, Zoetermeer 2007. 
31

 Dekker, W., Visser, P.J., (red.), Uitgedaagd door de tijd, christelijke zending in een postmoderne samenlevin. 

Zoetermeer 2000. 
32

 Heitink, G., Een kerk met karakter, Tijd voor heroriëntatie, Kampen 2007. 
33

 Voor J. Hendrik is dit zelfs hét motief bij uitstek om te komen tot vernieuwing van de gemeente, Hendriks, 

Verlangen en vertrouwen, m.n. 152-154. 
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met vieren en het breken van het brood voor zowel ingewijden als mensen die verderaf staan 

(3).34 

Ook de onderzoekers Sake Stoppels en Erik Sengers noemen dreigende sluiting als reden om 

missionair te veranderen. Onder de titel ´Revitalisering´ beschrijven zij hoe een gemeente in 

plaats van zich neer te leggen bij neergang weer vitaal en missionair gemeente kan worden; 

“Revitalisering mikt op het herstel van een bedreigde of reeds verloren vitaliteit, of het zoeken 

van een nieuwe vorm van vitaliteit waardoor een geloofsgemeenschap opnieuw in staat is haar 

bedoelingen op een bevredigende manier te realiseren.”35  

Bovenstaande gedachten komen allen voort uit een sterk urgentiebesef met als enige optie de 

keuze voor veranderen of sterven. Dit betekent niet dat missionaire veranderingen altijd 

ontstaan vanuit een dergelijk urgentiebesef. Er zijn meerdere redenen en meerdere manieren 

om als gemeente missionair te veranderen. Het vervolg van dit hoofdstuk geeft een overzicht 

van deze redenen en kenmerken van gemeenten vanuit de vier perspectieven; context, 

identiteit&cultuur, structuur& middelen en leiderschap. 

 

2.2 Context 
Allereerst kan op macro-niveau36 gewezen worden op de maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen die zich voordoen.37 Vele onderzoeken wijzen uit dat enerzijds de kerk qua 

betekenis inboet, maar anderzijds de vraag naar zingeving en geloven niet minder wordt.38  

Kerken kunnen op basis van deze gegevens tot nieuw beleid komen om in deze cultuur als kerk 

missionair in de samenleving te staan.39 In een schrijven van de beraadgroep Missionaire 

Presentie vanuit de Raad van Kerken in Nederland wordt gesteld dat vernieuwende kerken “niet 

(alleen) negatief doen over de verschuivingen in de samenleving, maar daar vooral positief op 

                                                 
34

 De Roest, En de wind steekt op, 210-220. 
35

 Stoppels, S., en Sengers, E., ´Revitalisering´ in Brouwer e.a., Levend Lichaam, 165. 
36

 De context kan vanuit drie niveaus onderzocht worden: micro-niveau – locaal, meso-niveau – relaties met 

organisaties en macro-niveau – gericht op de maatschappelijke ontwikkeling, zie Brouwer in Levend Lichaam, 

52. 
37

 Idem, 183. 
38

 Zie o.a. Dekker, P. (e.a.) in God in Nederland 1996-2006,  Amsterdam 2007. 
39

 Zie o.a. Dekker en Looijen in Uitgedaagd door de tijd. In het slothoofdstuk schrijven zij dat het boek bedoeld 

is om de cultuur eerlijk in kaart te brengen om vervolgens “vooral de uitdagingen op te pakken die deze cultuur 

biedt   voor de missionaire gemeente vandaag.”,  265. Ook Gerben Heitink is doordrongen van dit besef, Een 

kerk met karakter, tijd voor heroriëntatie, 73. In heel zijn boek zien we het verlangen van Heitink om juist in 

deze cultuur opnieuw als kerk het evangelie ter sprake te brengen. 

Hoofdstuk 18 ´Kerkplanting in context´, in Noort, Als een kerk opnieuw begint, wijst op de noodzaak de context 

te onderzoeken voor men overgaat tot vormen van missionair werk. “Contextanalyse is nodig en kan leiden tot 

nieuwe mogelijkheden voor gemeenschapsvorming. Hierbij is er geen one best way of formule te geven. Er is 

geen model dat uniformerend werk.” 253. Dit wordt in het hoofdstuk helder onderbouwd. Tevens worden er 

bruikbare tips gegeven om de context beter in beeld te krijgen. Hoewel het hoofdstuk primair geschreven is voor 

„kerkplanters‟ lijkt het mij ook zeer bruikbaar voor veranderende gemeenten.  
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weten in te spelen en er voor de communicatie van het evangelie gebruik van maken.”40 Op basis 

van onderzoek worden zeven culturele verschuivingen beschreven waarin de onderzochte 

kerken een positief antwoord blijken te hebben.41 Op meso-niveau zien we dat de plaatselijke 

Protestantse gemeente zich ook uitgedaagd kan weten door de landelijke kerk. Zoals eerder 

verwoord laat de synode van de PKN geregeld van zich horen als het gaat om de missionaire 

roeping van de kerk.42 Overigens kan een vergelijkbare invloed uitgaan van allerlei nationale- en 

internationale organisaties die gericht zijn op vernieuwing van de kerk.43 

De beraadgroep Missionair Presentie noemt als één van haar tien aanbevelingen: “Verwacht 

geen kant-en-klaarrecept, zoek het in de specifieke uitdaging van jouw situatie.”44 Het verlangen 

om missionair te worden kan dus ook op micro niveau vanuit de directe omgeving ontstaan. Er 

zijn gemeenten die zich laten uitdagen door nieuwbouw in de wijk.45 Of die zich vooral gaan 

richten op een bepaalde doelgroep in de omgeving.46 Te denken valt ook aan samenwerking met 

andere kerkelijke gemeenten in de omgeving, wanneer gekozen wordt om de krachten te 

bundelen in gezamenlijke activiteiten. Aan de andere kant kunnen juist omliggende kerkelijke 

gemeenten een ‘concurrerende’ aansporing zijn, de gemeente vraagt zich dan af waarin zij zich 

onderscheid van die andere gemeente. Zeker als er een groeiende gemeente in de buurt 

aanwezig is, zal de gemeente zich bezinnen op de vraag hoe zij zich daartoe wil verhouden. Dit 

kan aanleiding geven om op een eigen manier missionair aanwezig te zijn.47 

 

2.3 Identiteit en cultuur 
Identiteit doet ertoe. De praktisch theoloog Jan Hendriks noemt het als één van de vijf factoren 

die volgens hem van belang zijn als het gaat om kerkopbouw. Identiteit is daarbij volgens 

                                                 
40

 Laar, W., Spee, D., Bakker, I., (red), Over een andere boeg, Handreiking voor missionair kerk zijn in een tijd 

van kentering, Raad van Kerken in Nederland, 2007, 11 Aan de hand van een onderzoek onder 15 kerken die 

vernieuwend blijken te zijn komt deze beraadgroep tot haar conclusies en aanbevelingen. 
41

 De verschuivingen die genoemd worden zijn: gevoel en persoonlijke beleving, individualisering, snelheid van 

veranderingen, invloed van de media, hang naar het lokale, plaats van normen en waarden, migratie. Idem, 11-13 
42

 Zeker nu er een apart missionair team in het leven is geroepen om de plaatselijk gemeente te helpen in het 

vormgeven van haar missionaire roeping. Zie http://www.pkn.nl/missionair. 
43

 Te denken valt aan bijvoorbeeld de beweging rondom Doelgerichte Gemeente (o.l.v. Rick Warren), Willow 

Creek Community (o.l.v. Bill Hybels), New Wine en het Evangelisch Werkverband. Van de groeiende 

Nederlands Gereformeerde Kerk te Houten is bekend dat zij zich zeer verwant en geïnspireerd weet door de 

internationale New Wine beweging. Zie o.a. de beschrijving van het onderzoek in deze gemeente in Over een 

andere boeg, 20. 
44

 Idem, 40. 
45

 Denk bijvoorbeeld aan de „Vinexprojecten‟ bij Zoetermeer (het succesvolle project Perron 61; 

www.perron61.nl) en Amersfoort-Vathorst (kruispuntvathorst.nl) e.a. soortgelijke projecten. 
46

 Zo kiezen bijv. de Jacobikerk te Utrecht (www.jacobikerk.nl) en de nieuw gestichte gemeente Via Nova te 

Amsterdam (www.vianova-amsterdam.nl) als doelgroep „hoger opgeleiden‟ terwijl de Victory Outreach Utrecht 

voor mensen die aan de zelfkant van de samenleving staan (www.voutrecht.nl). 
47

 Ds. R. Klein Kranenburg vertelde dat zij als Veenkerk in Vathorst bewust een ander profiel gekozen hebben 

dan de Kruispuntgemeente. De Veenkerk wil vooral een plek bieden aan mensen die ruimte nodig hebben. Een 

kerk waar niet alles zo zeker verwoord wordt zoals in de Kruispuntgemeente. Gesprek vond plaats op 27 maart 

2009. 

http://www.jacobikerk.nl/
http://www.vianova-amsterdam.nl/
http://www.voutrecht.nl/
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Hendriks zelfs de samenhangende factor van betekenis.48 De sociologen Gerard Dekker en Hijme 

Stoffels definiëren de identiteit van een groep als het kenmerkende “waardoor zij zich zowel 

onderscheidt van andere groeperingen als waardoor zij herkenbaar blijft in tijden van 

verandering.”49 

De beraadgroep Missionaire Presentie concluderen dat alle 15 onderzochte gemeenten zich 

kenmerken door een duidelijk profiel. Eén van de tien aanbevelingen is: “weet wat je wilt 

doorgeven”. Om te weten wat je door wilt geven, moet je weten wie je zelf bent en wat je zelf 

vindt.50 De gemeente zal zich steeds moeten afvragen wie zij is en wil zijn en wat ze als haar 

roeping ziet. Deze bezinning kan pijnlijk zijn. Gemeenten kunnen erachter komen dat zij 

nauwelijks van betekenis zijn in de omgeving51. In een gezamenlijke zoektocht naar een Bijbelse 

visie op gemeentezijn kan de gemeente zich opnieuw bewust worden van haar missionaire 

roeping. Identiteit is daarom volgens Hendriks dan ook niet een statisch gegeven, maar eerder 

dynamisch. Steeds weer zal de gemeente zich bovenstaande vragen moeten stellen om haar 

identiteit te verwoorden en uit te dragen.52 Van belang daarbij is dat men werkelijk met elkaar in 

gesprek gaat. Daar waar men elkaar als gemeente gaat bevragen op wat men als heilig ervaart, 

kunnen verrassende processen ontstaan. Er zijn vele voorbeelden waarin gemeenten via het 

persoonlijke geloofsgesprek komen tot vernieuwingsprocessen in de gemeente53.  

 

Via geloofsopbouw naar kerkopbouw? 

Marius Noorloos biedt met zijn ‘methode’ Leven uit de Bron een inspirerend voorbeeld van een wisselwerking tussen 

geloofsopbouw en kerkopbouw. Vele gemeenten hebben de afgelopen jaren dankbaar van deze ‘methode’ gebruik 

gemaakt. De toelichting op de titel verwoordt Noorloos n.a.v. Joh. 7 als volgt “de titel Leven uit de Bron heeft een 

dubbele bodem: door te vertrouwen op Jezus mogen we eerst zelf gaan leven van de Geest, die bij ons binnenstroomt. 

Daarna kunnen we ook anderen laten leven uit de Bron, die door de Geest in ons wordt geschapen.”54 

Hoewel er bij deze methode kritische kanttekeningen te maken zijn55, wijst Noorloos mijns inziens een terechte en 

begaanbare weg te midden van twee uitersten. Namelijk uit angst de identiteit te verliezen alle aandacht aan 

                                                 
48

 Hendriks J., Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw, Kampen 1990, 

140. 
49

 Dekker, G. en H.C. Stoffels, Godsdienst en samenleving: een introductie in de godsdienstsociologie,  Kampen 

2001, 233 
50

 Laar (e.a.), Over een andere boeg, 30-31 en 40-41 
51

 Zie o.a. Veerle Rooze , „Kerk en vernieuwing, Een analyse van vier gemeenteopbouwmodellen vanuit 

transformatieperspectief‟, Praktische Theologie 2 – 2005, 258 “Verlies aan betekenis, dat is de grootste dreiging 

voor de kerk op dit moment. Een kerk die steeds losser van zijn eigen context komt te staan, verdort omdat de 

inspiratie en bezieling niet meer gevoed worden.” 
52

 Zie o.a. De Jong: “Door de voordurende instroom verandert de gemeente constant. (…) Daarom moeten we 

steeds nadenken over gemeente en kerk. Wat zijn we voor gemeente? Wat is heilig en onopgeefbaar? Wat zijn de 

grenzen? Wat voor gemeente heeft de context van een oude stadswijk met inmiddels vele migranten nodig? Wat 

houdt missionair gemeente-zijn in?”, Om de verstaanbaarheid, 156. 
53

 Zie o.a. de praktijkverhalen over geloofsopbouw en kerkopbouw, Rene Hornikx, Henk de Roest en Sake 

Stoppels (red.) Praktische Theologie, 2005 – 2, 132-221. 
54

 Noorloos, M., Leven uit de Bron, via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw, Kampen 2001, 15 
55

 Zie o.a. J. van der Windt in zijn artikel „Werken met Leven uit de Bron‟ Praktische Theologie, 2005 – 2, 154-

155. 
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geloofsopbouw te besteden en daarmee niet meer te participeren in de Missio Dei. En anderzijds door volledig op te 

gaan in de missionaire beweging naar buiten kan de persoonlijke bezinning maar zo vergeten worden. Missionair 

leven is leven uit de Bron en van daaruit zich gezonden weten in de wereld. 

Rein Brouwer stelt de terechte vraag of geloofsopbouw kerkopbouw tot gevolg heeft.56 Hoewel hij zijn stellingen niet 

hard durft te maken beweegt hij zich toch voorzichtig naar een ontkennende houding. Geloofsopbouw leidt niet 

automatisch tot kerkopbouw. Zijn belangrijkste argument is dat geloofsopbouw niet als doel mag en kan hebben om 

de kerk te laten groeien. Geloofsopbouw dient een ander doel. Daarbij komt dat spiritualiteit toch echt een ander 

taalveld kent dan de management taal van kerkopbouw. Hij kiest voor een tussenmodel waar geloofsopbouw tot bloei 

kan komen in kleine groepen waar vertrouwelijk met elkaar wordt omgegaan. Daar waar deze groepen ontstaan kan 

wel degelijk sprake zijn van kerkopbouw. “Kortom, gebouwd op een basis van vertrouwen kan geloofsvorming de 

ontwikkeling van de gemeente vitaliseren. (…) Het opbouwen van vertrouwen in kleine groepen vormt de basis voor 

spiritualiteit én gemeenteontwikkeling. Daarmee is het een fundamenteel theologisch proces: het onderkennen en 

onderscheiden van en plaats maken voor Gods werkende kracht in de geloofsgemeenschap.”57 

Samenvattend kunnen we stellen dat hoewel geloofsopbouw primair niet als enig doel het missionair veranderen van 

de gemeente heeft, het wel een gevolg kan zijn van het ontstaan van groepen gemeenteleden waarin men in 

vertrouwen met elkaar groeit in geloof. Deze groepen kunnen wel degelijk leiden tot vitalisering van het 

gemeenteleven. 

 

Dat de identiteit ertoe doet als het gaat om missionair gemeente-zijn wordt door steeds meer 

mensen erkend. Erik Sengers concludeert dat revitalisering alles te maken heeft met de 

identiteit van de gemeente en wat zij wil zijn.58 Rein Nauta stelt dat het noodzakelijk is als het 

gaat om de identiteit niet zozeer te streven naar een uniform kerkmodel, maar juist te durven 

kiezen voor een eigen identiteit, een identiteit gevormd door ‘ons soort mensen’. Juist zo’n 

gemeenschap heeft volgens Nauta nog enig missionair elan. “In zo’n gemeenschap (waar 

affiniteit de basis vormt DdB) waar men uit liefhebberij bijeen is, is de onderlinge betrokkenheid 

groter en is het tegelijk gemakkelijker te accepteren dat die betrokkenheid maar tijdelijk is: 

soms, even. (…) Zo’n gemeenschap die gekozen heeft voor elkaar, zal eenieder tot zijn recht doen 

komen.”59 

Dit punt wordt opgepakt door Stoppels en Sengers wanneer zij spreken over ‘mentaliseren als 

instrument voor revitaliseren’.60 Het blijkt dat nogal wat missionair veranderende gemeenten 

kiezen voor een bepaalde identiteit en/of een bepaalde doelgroep. De kerk wordt daarmee meer 

een keuzekerk i.p.v. traditioneel een volkskerk. Dit proces biedt tegelijk de mogelijkheid om zich 

specifieker te profileren in de omgeving.61 
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 Brouwer, R., „Geloofsopbouw als voorwaarde voor Kerkopbouw?‟ Praktische Theologie, 2005 – 2. 
57

 Idem, 247. 
58

 Sengers, „Groei‟, in Brouwer, Levend Lichaam, 119. 
59

 Nauta, R., „Mensen maken de kerk, over de identiteit van de plaatselijke gemeente‟, in Praktische Theologie 

2001 - 1, 39. 
60

 Stoppels en Sengers, „Revitalisering‟, in Brouwer, Levend Lichaam, 188. 
61

 Zie par. 2.2. Context. 



24 

 

Om bovenstaande punten werkelijk serieus te nemen zal de gemeente haar visie helder dienen 

te verwoorden en daarop concreet beleid te durven maken. Zonder een (missionaire) visie en 

zonder beleid loopt de gemeente het risico kleurloos te blijven. Kiezen is daarbij een 

kernwoord!62  

 

Een missionaire visie en beleid 

Visie en beleid is al langere tijd niet meer weg te denken uit de gemeente. Lerend van het bedrijfsleven wordt ook de 

kerkelijke gemeente hoe langer hoe meer een gestructureerde organisatie. Hoewel er vragen blijven bij de 

verzakelijking van de kerk en de vraag of deze verzakelijking niet wezensvreemd aan de kerk is concluderen Henk de 

Roest en Sake Stoppels in een bespreking van het Amerikaanse model van Rick Warren dat “de ontwikkeling van een 

richtingbiedende visie en van een heldere doelstelling bevorderlijk is voor iedere gemeente. (…) Pas wanneer de 

feitelijkheid op spanning wordt gebracht met een visie, ontstaat er brandstof voor verandering en komt er 

beweging”63 Overigens nuanceren de Roest en Stoppels dat later enigszins door erop te wijzen dat de doelgerichtheid 

van de kerk nooit door mag slaan. Als argument voeren zij aan dat de gemeente in zichzelf relationeel is. Over relaties 

mag je eigenlijk niet doelgericht denken en spreken. Een andere nuancering zit in de aandacht voor de enkeling. Daar 

waar vanuit efficiëntie in het bedrijfsleven gekozen wordt voor de massa en het grote inkomen, kiest de kerk voor de 

enkeling, voor het verloren schaap hoe inefficiënt ook! 

Deze nuanceringen op waarde schattend is hun conclusie toch dat visie en beleid ertoe doen. Daarbij is uiteraard van 

belang dat deze visie doortrokken is van de missionaire roeping van de gemeente.64 Wanneer het hele gemeenteleven 

met al haar activiteiten doordacht wordt vanuit haar missionaire roeping en wanneer daar specifieke (missionaire) 

doelen gesteld worden op alle terreinen, zal dat zichtbaar worden. Wil men missionair zijn dan moet men erover 

nadenken, dan moet men SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden) doelen durven 

stellen en daar concreet mee aan de slag durven gaan.65 

 

2.4 Structuur en middelen 
Een verandering in de structuur van de gemeente kan een belangrijke aanjager zijn om mensen 

doelgerichter in te zetten in het missionaire werk. Daar waar vanuit een heldere visie gekozen is 

voor een doelgerichte structuur66 ontstaat de mogelijkheid voor verandering. Een heldere 

structuur maakt het immers mogelijk de bestaande middelen optimaal in te zetten.67  

Het toepassen in de gemeente van één van de ‘gemeente opbouw modellen’ kan daarin 

behulpzaam zijn. Veel gemeenten zijn door het veranderen van de structuur in navolging van 

één van deze modellen missionair veranderd. Overigens blijkt ook steeds weer dat deze 
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 Groot (e.a.), Missionair is mogelijk, 26-41 
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 De Roest en Stoppels, „Kerk en management: een ongemakkelijke relatie‟, Praktische Theologie 2004 – 3, 

336. 
64

 Zie paragraaf 1.3.3.  
65

 Zie o.a. het praktische stappenplan van de Groot (e.a.) in Missionair is mogelijk, 26 vv en Heitink, Een kerk 

met karakter, o.a. 223-225. 
66

 Zowel het model van Hendriks als het model van Schwarz noemen het belang van een goede structuur 

expliciet. Hendriks, Een vitale en aantrekkelijke gemeente, 76 vv,  Schwarz, C.A., Natuurlijke 

Gemeenteontwikkeling, Hoornaar 1996, 28.  
67

 Brouwer, Levend Lichaam, 57. 
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modellen niet altijd direct te kopiëren zijn. Iedere gemeente heeft ook weer een eigen 

vertaalslag nodig.68 Belangrijk punt is dat men nooit zomaar een structuur over kan nemen, 

zonder ook grondig de theologische visie doordacht te hebben. Het een kan niet los gezien 

worden van het ander.69  

Wat de modellen o.a. gemeen hebben is dat zij een weg zoeken in het spanningsveld wat er vaak 

is tussen vrijheid en betrokkenheid van haar leden. Veel modellen maken daarin een principiële 

keuze. Of de drempel naar lidmaatschap wordt heel hoog gemaakt om een zo groot mogelijke 

betrokkenheid van leden te garanderen, of de drempel is juist heel laag, om zo veel mogelijk 

mensen ruimte te geven en te dienen.70  De Rotterdamse predikant Piet de Jong voert een 

pleidooi om de tegenstelling te doorbreken. Nadat hij uiteenzet hoe de volkskerk voorbij is, komt 

hij tot een nieuwe droom voor de kerk van vandaag. “Daarbij gaat het mij om een kerk die open 

en laagdrempelig is als de oude volkskerk, uitnodigend en betrokken op de samenleving en 

duidelijk in wat haar ten diepste in Jezus Christus beweegt. (…) Rond een kern van gelovigen en 

ingewijden is er een brede kring van gedoopten en niet-gedoopten, van twijfelaars en zoekers, 

soms heel betrokken meelevend, vaak ook vrijblijvend en op afstand.”71 

Henk de Roest gaat hierin nog een stapje verder door te kiezen voor een zogenaamde dubbele 

kerkvorm. “Wat mij voor ogen staat, gaat terug op een oude onderscheiding binnen de 

hervormde kerk en houdt in, dat het bij het ontwerpen van een geloofsgemeenschap nodig is om 

twee keer te denken: vanuit de kring van de toegewijde leden en vanuit de brede kring van 

incidenteel deelnemende participanten.”72 Een kerk die zich zowel richt op zeer betrokken leden 

als op mensen die zich meer aan de rand van de kerk bewegen.73 Beide groepen zijn deel van de 

kerk en beide groepen dienen serieus genomen te worden. 
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 Stoppels en Sengers „Revitalisering‟ in Levend Lichaam, 184-185, zie ook Hornikx e.a. (red.) „Geloofsopbouw 

en kerkopbouw. Vier methoden belicht‟, Praktische Theologie 2005-2. 
69

 Zie o.a. Stuart Murray, Church Planting, laying foundations, Carlisle 1998, 140, hij geeft aan dat veel Engelse 

kerken het model van de zogenaamde seeker services van Willow Creek Community Church overnemen zonder 

de theologische visie te doordenken en / of over te nemen. 
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 De eerste keuze is m.n. terug te vinden bij Schwarz; Natuurlijke Gemeenteontwikkeling, en R. Warren; 

Doelgerichte Gemeente, met hart voor God en hart voor mensen, Vaassen 2003,  en de laatste bij J. Hendriks; 

Gemeente als herberg, de kerk van 2000 – een concrete utopie, Kampen 1999 en Op weg naar de herberg, 

bouwen aan een open kerk, Kampen 2003 en bij A.K. Ploeger en J.J. Ploeger-Grotegoed; De gemeente en haar 

verlangen, Kampen 2001. Zie hierover ook Kees de Groot, Kerkelijk management met een missie, Praktische 

Theologie 2004 – 3, 312.  
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 De Jong, Om de verstaanbaarheid, pg. 170, G. Heitink zien we eenzelfde beweging maken in zijn pleidooi 

voor „concentrische gemeentevorming‟, Een kerk met karakter, 175-180. 
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 De Roest, En de wind steekt op!, 237-238, zie ook een overzicht van dit denken in Hendriks, Verlangen en 

Vertrouwen, hoofdstuk 16 „Dubbelstrategie‟, 238-244. 
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 “Het is van belang dat beide terreinen een eigen bewegingsvrijheid, eigen leiding (!) en eigen 

verantwoordelijkheden hebben. De cirkels overlappen elkaar en deels zien we dezelfde mensen die aan 

activiteiten leiding geven, maar ze hebben elk een eigen centrum en communicatie naar buiten.”, De Roest, En 

de wind steekt op., 239. 
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In de meeste gemeenteopbouwmodellen hebben zowel de centrale viering van de hele 

gemeenschap in een kerkdienst als bijeenkomsten in kleine groepen een belangrijke plaats. 

Rondom de invulling en de spits van de kerkdiensten zijn de meningen echter verdeeld. Grofweg 

zien we twee stromingen terug in de literatuur. Of diensten speciaal aanbieden voor 

zogenaamde zoekers, omdat de reguliere diensten onbegrijpelijk zullen blijven, of diensten 

‘inclusief’ aanbieden; zowel gericht op zoekers als op mensen die al jaren lid van de gemeente 

zijn. Beide vormen hebben eigen argumenten die er toe doen. Hoe dan ook, het is van groot 

belang goed na te denken over de vorm waarin de eredienst gevierd wordt. Meer dan ooit zal 

ook de eredienst een plaats worden, waarin zoekers richting proberen te vinden. Voor een 

predikant betekent dit naast een bezinning op de liturgie, bezinning op de prediking. Deze 

laatste noodzaak bracht de IZB erop een studiecentrum rondom ‘missionair preken’ te 

beginnen.74 

 

Inclusieve erediensten 

Nadenken over de eredienst als middel om bepaalde groepen mensen te “bereiken” is in zichzelf verdacht. C. Stark 

stelt mijns inziens terecht dat de eredienst doel is in zichzelf, geen middel maar een midden.75 Toch ontkom je er niet 

aan na te denken over de doelgroep die betrokken is in het vieren van de gemeente. 

Vanuit het zogenaamde dubbele kerkmodel kan er als het gaat om de eredienst gekozen worden tweesoortige 

diensten te organiseren. Er worden dan diensten speciaal voor en met toegewijden gehouden en diensten speciaal 

voor en met toehoorders. Willow Creek is o.a. bekend geworden met dit model. De zgn. ‘zoekersdiensten’ worden op 

zondag gehouden en de dienst voor de toegewijden76 doordeweeks. In Nederlandse gemeenten zien we dat terug 

waar men kiest voor speciale open diensten en / of zgn. evangelisatiediensten. Kenmerkend is dat men ervoor kiest 

een bepaalde doelgroep als uitgangspunt voor de dienst te nemen en heel de dienst rekening te houden met deze 

doelgroep. 

Een andere benadering en zeker niet minder doordacht is de visie van o.a. Tim Keller. Hij pleit voor diensten waarin 

zowel toegewijden als toehoorders tegelijk samen kunnen komen en samen kunnen vieren.77 In Nederland wordt deze 

visie o.a. verwoord door Stefan Paas, Wim Dekker en Ron van der Spoel.78 Stefan Paas komt na een inhoudelijk sterke 

bespreking van een aantal modellen overtuigend tot de conclusie dat de christelijke gemeente haar eredienst 

‘inclusief’ moet invullen, dit betekent dat zij zowel rekening moet houden met toegewijden als met toehoorders. Tim 

Keller is daarin zijn grootste inspiratiebron. “Waar het dus om gaat, is dat kerken in één eredienst zowel kerkelijken 

als buitenkerkelijken proberen te bereiken met hetzelfde Woord. Ook al is er een diepe kloof qua cultuur tussen 

kerkelijken en buitenkerkelijken, dat neemt niet weg dat hetzelfde Woord zich op een onderscheiden manier tot hen 
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 Zie www.areopagusizb.nl 
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 C. Stark, „Een plaats voor vieren – eredienst en gemeenteopbouw‟, in G. Heitink e.a. (red.) Een gezamenlijke 

trektocht. Meedenken met Jan Hendriks over gemeenteopbouw, Kampen 1998, 87-96 
76

 Ik neem hier de terminologie van Henk de Roest over. 
77

 www.koers.nl archief Tim Keller. 
78

 Zie o.a. S. Paas, De werkers van het laatste uur, Zoetermeer 2003, hfst. 13 „Naar binnen en naar buiten‟, hfst 

14 „Preken in een missionaire tijd‟, W. Dekker (red.) in o.a. Dichtbij de hoorder, prediking en trends, Kampen 

2007, en www.areopagus.nl, R. van der Spoel in Dekker en Visser (red.), Om de verstaanbaarheid, hfst.13 

„Cirkelen rondom het geheim. Preken in een moderne context‟ en  Preken is Prachtig, Amersfoort 2008, 

www.passievoorpreken.nl, zie ook A. Noordegraaf, Vijf broden en twee vissen, 239-250. 

http://www.areopagusizb.nl/
http://www.koers.nl/
http://www.areopagus.nl/
http://www.passievoorpreken.nl/
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beide richt. (…) Gods Woord is hoogst relevant voor zowel kerkelijken als buitenkerkelijken en je sluit toch een 

compromis met de (toegegeven) weerbarstige praktijk als je de verkondiging daarvan wilt opsplitsen.”79 

 

Naast de samenkomsten van de gemeente in de eredienst kunnen bijeenkomsten in de kleine 

groep een belangrijk middel zijn om als gemeente missionair te veranderen. Veel auteurs wijzen 

op het grote belang van het opzetten van kleine groepen mensen die geregeld bij elkaar komen.80 

Belangrijk daarbij is wel dat deze kleine groep ook bewust missionair bezig wil zijn. Juist de 

kleine groep kan namelijk zeer intern gericht zijn. Denk aan het vele vereniging- en clubwerk in 

kerken, maar ook aan de catechisaties, die in veel kerken nauwelijks nog missionair genoemd 

kunnen worden. Daar waar men echter met een missionair verlangen bijeen komt en waar 

ruimte gemaakt wordt voor nieuwkomers  ontstaat de mogelijkheid voor zoekers om aan te 

haken bij de gemeenschap. De kleine groep biedt daarin de gelegenheid om in een veilige context 

het geloof ter sprake te brengen.81  

 

Wat betreft de middelen zijn met name immateriële middelen redenen om tot missionaire 

veranderingen te komen. Gemeenteleden met een missionair verlangen blijken soms aanjagers 

te zijn om te komen met nieuw beleid en daarmee met een nieuwe visie. Ook gepassioneerde 

jongeren blijken een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in het komen tot missionaire 

veranderingen. 

 

2.5 Leiding 
In veel van de bovengenoemde punten speelt de leiding een belangrijke rol. Aan het begin van 

dit hoofdstuk haalde ik Henk de Roest aan die beschrijft hoe schipbreuk een kans kan worden. 

Daar waar het schip (Hnd. 27) dreigt ten onder te gaan is de rol van de leider Paulus volgens 

Henk de Roest van onschatbare waarde. Er moet iemand zijn die in het midden van de gemeente 

durft te gaan staan en die zich hoopvol durft uit te spreken over de toekomst. De drie genoemde 

interventies van Paulus zijn volgens De Roest allen interventies die getuigen van leiderschap. 

Juist daar waar een nieuwe koers gevaren gaat of moet worden is het leiderschap van wezenlijk 
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 Paas, Werkers van het laatste uur, 244 
80

 O.a. Hendriks, J., (red.) De kleine groep en de opbouw van de gemeente, Kampen 1987, Schwarz, Natuurlijke 

Gemeenteontwikkeling, 32v, Esbach, H., (red.) Vurig Verlangen, Evangelische vernieuwing in de traditionele 

kerken, Kampen 1996, 178-189, Esbach, H., De groeigroep als bouwsteen, Kampen 1993.  
81

 De zogenaamde Gemeente Groei Groepen van het Evangelische Werkverband zijn hiervan een mooi 

voorbeeld. Maar ook valt te denken aan het aanbieden van cursussen als Alpha, Emmaus etc. die specifiek 

gericht zijn op „zoekers‟. 
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belang. Het is dan ook niet vreemd dat in vele gemeenteopbouwtheorieën apart aandacht 

besteed wordt aan het leiderschap.82 

In de eerder genoemde nota Leren leven van verwondering wordt opvallend genoeg nauwelijks 

gesproken over het belang van leiderschap. Wel wordt nog inspirerend leiderschap onmisbaar 

genoemd als het gaat om het versterken en bewaren van de eenheid.83 Terecht wijst Bert Bakker 

op deze blinde vlek.84 Voor hem een reden een speciale cursus te ontwikkelen en te geven voor 

predikanten over ‘leiderschap bij verandering’. Wil de gemeente echt missionair veranderen dan 

zal het leiderschap en specifiek daarin het leiderschap van de predikant een belangrijke rol 

dienen te spelen.  

De predikant is namelijk zoals eerder al genoemd over het algemeen de enige professional en 

daarbij ook de enige die in verhouding veel tijd kan besteden aan het leidinggeven in de 

gemeente.85 

Rein Nauta wijst erop dat de komst van een nieuwe predikant een belangrijke kans is om 

veranderingen in gang te zetten. Hij is er in zijn artikel ‘Mensen maken de kerk’ zeer 

uitgesproken over: “Het is de predikant die door te verschijnen alleen al de grootste invloed 

heeft op wat er in de gemeente gebeurt. Als centrale figuur in het werk dat de kerk verricht, is 

deze het die de potentie tot verandering en aanpassing bezit.”86 

Juist een nieuwe leider biedt mogelijkheden om na te denken over het reilen en zeilen in de kerk. 

Bovendien beroept men een predikant in een zeker vertrouwen in het vermogen van de 

predikant. Tegelijk bestaat er nog enige afstand, omdat men de predikant nog niet helemaal 

kent. Nauta stelt dat “juist die afstand tussen gelijkheid en verschil, een juiste afstand is, die het 

mogelijk maakt de anderen mee te nemen op een weg die tot verandering leidt.”87 

Natuurlijk is zoals eerder in deze scriptie al genoemd het leiderschap van de predikant niet het 

enige wat speelt. De leiding van de gemeente ligt principieel bij de kerkenraad. Dat de 

kerkenraad een sterk leidend team dient te zijn moge duidelijk zijn.88 Zij is immers 

verantwoordelijk. Als in de kerkenraad geen nieuwe visie en nieuw beleid gemaakt wordt en als 
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 Bij Schwarz is het de eerste van de acht kwaliteitskenmerken van de gemeente onder de titel „Toerustend 

Leiderschap, Natuurlijke Gemeenteontwikkeling, 22-23. Hendriks gebruikt het woordpaar „Stimulerende 

Leiding‟, Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw, 55 vv, zie ook 

Hendriks, J., Gemeente als herberg, 70 vv, Noort (e.a.) besteden er een apart hoofdstuk aan in Als een kerk 

opnieuw begint, hoofdstuk 20 „Leiderschap bij een kerkplanting‟. 
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 Leren leven van verwondering, 7. 
84

 Bakker, B., „Leiding geven bij verandering – Hoe versla ik het veranderingsmonster?‟ in: Kerkinformatie 153 

november 2007, 4 
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 Zie o.a. Stoppels en Sengers, „Revitalisering‟ in Brouwer, Levend Lichaam, 194. 
86

 Praktische Theologie 1 – 2001, 31. 
87

 Idem. 
88

 Zie hierover o.a. J. Hendriks, Terug naar de kern, vernieuwing van de gemeente en de rol van de kerkenraad, 

Kampen 1995, Hendriks pleit hier voor een „gezamenlijke trektocht‟, waarin de kerkenraad als leidend team 

pastoraal en lerend de gemeente voorgaat in het geconcentreerd zijn op de kern van gemeentezijn, nm. de 

verborgen omgang, gemeenschap met elkaar en de dienst aan de wereld.  
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daar niet op een goede manier leiding vanuit gaat, zal veel missionair elan niet uit de verf 

komen. Verder valt te denken aan alle vormen van leiderschap die er zijn in de gemeente. Met 

name als het gaat om het jeugdwerk zal de manier van leiding geven, sterker gezegd de persoon 

van de leider, een grote rol spelen in het toerusten en enthousiasmeren van jongeren wat betreft 

de missionaire roeping.89 

 

2.6 Conclusies 
De literatuur noemt een scala aan redenen waarom gemeenten missionair veranderen. De meest 

tot de verbeelding sprekende reden is dat de gemeente, wil zij überhaupt blijven bestaan, wel 

moet veranderen. Vanuit de context kunnen zowel ontwikkelingen op macro-niveau als 

ontwikkelingen op micro-niveau een rol spelen in gemeenten die missionair veranderen. 

Belangrijk gegeven is dat vanuit de context de vraag naar een helder en duidelijk omschreven en 

geleefde identiteit van onschatbare waarde is voor de gemeente van vandaag. Om deze identiteit 

te communiceren is een doelgerichte structuur een noodzakelijke voorwaarde. Een naar binnen 

gerichte gemeentestructuur gaat niet samen met missionaire elan. Het inzetten van een passend 

‘gemeente opbouw model’ kan de gemeente helpen haar structuur maximaal missionair ‘in te 

zetten’.  

De rol van het leiderschap blijkt van groot belang bij veranderingen in de gemeente. Naast de 

kerkenraad en andere leiders onderscheidt de predikant zich doordat de predikant meer dan 

andere leiders het gezicht is van de gemeente en daarbij als professional de meeste tijd 

beschikbaar heeft voor het gemeente werk. Om deze redenen zal een predikant dan ook in 

verhouding de meeste invloed uit kunnen oefenen als het gaat om (missionaire) veranderingen 

in de gemeente. 

Kenmerkend voor missionaire gemeenten is o.a. dat zij de ontwikkelingen in de context van de 

gemeente serieus nemen en deze ontwikkelingen als missionaire uitdagingen zien.  

 

Om deze uitdagingen werkelijk te zien en vruchtbaar te maken is het verwoorden van een 

missionaire visie en beleid een noodzakelijke voorwaarde. Daarbij is van belang dat de 

gemeente een heldere keuze maakt hoe en vooral voor wie zij gemeente wil zijn. Hierin zal ze na 

moeten denken hoe zij omgaat met zeer betrokken gemeenteleden en mensen die niet of minder 

betrokken zijn.  

                                                 
89

 Zie hierover o.a. Heiden, S. van der, Re:visie, het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk, 

Kampen 2003, „Sleutel 2: Leiders zijn de doorslaggevende succesfactor‟, 160-178, Fields, D., Doelgericht 

Jongerenwerk, Vaassen 2005, „Component acht: Leiders‟, 26-39. 
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Bezinning op het missionaire gehalte van de erediensten is een wezenlijke opgave voor de 

gemeente. Daarnaast blijkt het organiseren van kleine groepen in de gemeente een belangrijke 

pijler te zijn in missionair veranderende gemeenten.  

Uiteindelijk zijn het echter de mensen die missionaire veranderingen dragen en vormgeven. 

Daar waar mensen overtuigd raken van de missionaire roeping van de gemeente en daar handen 

en voeten aan willen geven, ontstaat ruimte als gemeente missionair te veranderen. 
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Hoofdstuk 3: Praktijkonderzoek Enquête 

Het vorige hoofdstuk ging vanuit de theorie in op de vragen rondom missionaire veranderingen 

en leiderschap. Hoofdstuk drie en vier geven een overzicht van het praktijkonderzoek naar 

missionair veranderende gemeenten in relatie tot de rolopvatting van de predikant. In dit 

hoofdstuk beschrijf ik de enquête en de resultaten van de enquête 

 

3.1 Inleiding 
De enquête bestaat uit 48 vragen. Ik maak gebruik van zowel gesloten als open vragen, hoewel ik 

de laatste tot een minimum beperkt heb. Een aantal keer heb ik gebruik gemaakt van 

‘waarderende vragen’; hier wordt gevraagd om een waardering te geven over een item met een 

cijfer tussen de 1 en de 5. Allereerst wordt in een zevental vragen gevraagd naar 

persoonsgegevens. Dit om helder te krijgen of er opvallende overeenkomsten of juist verschillen 

zijn tussen de respondenten. Vervolgens zijn er veertien vragen die de gemeente in beeld 

brengen. Er wordt gevraagd naar algemene gemeentegegevens, maar ook naar gegevens die 

specifiek iets zeggen over het missionaire gehalte van de gemeente. Vijf vragen worden besteed 

aan missionaire veranderingen in de gemeente. 

De overige vragen zijn er allen op gericht de rolopvatting van de predikant helder te krijgen. Ook 

de vraag naar weerstanden die predikanten ervaren hebben n.a.v. de veranderingsprocessen 

heeft hier direct mee te maken. Tot slot wordt nog gevraagd naar eventuele suggesties en / of 

opmerkingen n.a.v. de enquête.  

 

De enquête90 is toegestuurd aan 20 predikanten die betrokken zijn bij missionaire 

veranderingen in de gemeente waarvan zij predikant zijn. Van de 20 predikanten zijn 17 

predikanten begonnen met invullen. 13 predikanten hebben uiteindelijk alle vragen ingevuld. 

Een aantal vragen bleken achteraf voor predikanten teveel werk om in te vullen zodat zij helaas 

zijn afgehaakt.91 

De resultaten van de enquête bespreek ik als volgt. Allereerst geef ik een overzicht van de 

persoonsgegevens. Vervolgens bespreek ik de gemeentegevens. Wat voor soort gemeenten zijn 

onderzocht? Als laatste volgt een bespreking van de vragen die direct te maken hebben met de 

rolopvatting van de predikant.  
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 De volledige enquête met antwoorden is te vinden in bijlage 4 (gesloten vragen) en bijlage 5 (open vragen.) 
91

 2 predikanten haakten af bij vraag 11, waar gevraagd wordt naar indeling van het aantal gemeenteleden naar 

leeftijd. 1 predikant haakte af bij vraag 19, waar gevraagd wordt naar het gemiddeld aantal niet-kerkelijke 

bezoekers van doordeweekse activiteiten. Achteraf gezien kosten deze vragen de predikanten teveel tijd, zeker 

ook omdat deze vragen niet de belangrijkste vragen zijn en misschien zelfs gemist hadden kunnen worden. De 

laatste predikant haakte af bij vraag 34, waar gevraagd wordt naar de competenties van een predikant. 
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3.2 Persoonsgegevens (vr. 1-7) 
Qua leeftijd is er geen duidelijke conclusie te trekken. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Acht 

personen vallen in de leeftijd van 36-45 jaar. Bijna alle predikanten geven aan naast hun 

theologie studie ook andere opleidingen of cursussen gevolgd te hebben. Voor zeven van de 

dertien zijn dat opleidingen of cursussen in het verlengde van hun predikantschap. Opvallend is 

dat 9 personen langer dan 6 jaar in hun gemeente staan en dat 16 predikanten ook fulltime in 

hun gemeente werken.92 Vijf personen geven aan te werken in hun eerste gemeente en vijf 

anderen werken in hun derde gemeente of hebben al meer dan drie gemeenten gediend. Het 

merendeel van de predikanten heeft dus al ervaring in een andere gemeente opgedaan. 13 

personen hebben voor hun predikantschap (of tussentijds) elders gewerkt.  

 

3.3 Gemeentegegevens 

3.3.1 Algemeen (vr. 8 – 22) 

De meerderheid van de predikanten is werkzaam in de Randstad (75%). Daarbij werkt het 

merendeel in een stad of een zeer verstedelijkt dorp! Het merendeel van de gemeenten bestaat 

uit meerdere wijken (70%). Zeven gemeenten hebben zelfs vier wijken of meer. Grote conclusies 

zijn nauwelijks te trekken uit de verdelingen naar leeftijd.93 Het blijkt dat zowel grote gemeenten 

met veel leden als kleine gemeenten missionair kunnen veranderen. Een opvallend punt naar 

aanleiding van de leeftijdsindeling is dat er in verhouding een groter percentage van de leden tot 

25 jaar de kerkdiensten bezoekt.94 

In 11 van de 14 gemeenten (80%) is er een middagdienst op zondag. Het bezoekersaantal is 

daarin gemiddeld de helft van het aantal bezoekers van de morgendienst. Een opvallend detail is 

dat de kleine gemeenten met onder de 100 bezoekers in de middagdienst bijna evenveel 

bezoekers heeft als in de morgendienst. 

Het geringe aantal niet-kerkelijke bezoekers van doordeweekse activiteiten is opvallend. Dit 

aantal varieert van 0 tot op zijn hoogst 40 personen. Blijkbaar betekent missionair zijn niet 

perse dat er massaal allerlei activiteiten van de gemeente bezocht worden door niet-kerkelijke 

mensen. Daar waar dat wel gebeurt is dat kleinschalig en zeker niet in massale bijeenkomsten. 
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 De enige die deeltijd predikant is is meteen ook de enige vrouw die de enquête heeft ingevuld. Helaas lukte het 

me niet meerdere vrouwelijke predikanten te vinden die én werkten in een missionair veranderende gemeente én 

bereidt waren de enquête in te vullen. 
93

 De vraag naar aantallen van leden en bezoekers van de erediensten heeft menig predikant wat gepuzzel 

opgeleverd. Drie predikanten hebben bij de vragen naar leeftijden van leden 0 of 2 ingevuld. Waarschijnlijk 

omdat ze de gegevens niet bij de hand hadden, maar wel verder wilden gaan met de enquête. Gevolg is dat de 

uitkomst niet meer betrouwbaar is. Een snelle herberekening laat zien dat het gemiddelde per leeftijd zo‟n 50 

personen hoger ligt. 
94

 22% van de 51 jarigen en ouder, 46 % van de 25-51 jarigen en 60% van de leden tot 25 jaar bezoeken de 

kerkdienst. 
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In bijna alle gemeenten wonen veruit de meeste gemeenteleden binnen een straal van 5 

kilometer van het kerkgebouw/ plaats van samenkomst.  

3.3.2 Met het oog op missionair gemeentezijn (23 – 33) 

De veertien overgebleven predikanten kunnen allemaal verwoorden op welke manier de 

missionaire gerichtheid van de gemeente verwoord is in het beleidsplan. Vier keer wordt 

genoemd dat de gemeente zich geroepen weet (al dan niet verwijzend naar Mat. 28.) Woorden 

als ‘getuigen’ en ‘verkondigen’ worden daarbij vaak genoemd. De toerusting van de gemeente 

komt ook regelmatig ter sprake. De inhoud van de boodschap wordt door zo goed als alle 

predikanten verwoord als het bekendmaken van Christus en zijn evangelie. Twee predikanten 

noemen expliciet het zgn. missionaire statement van de gemeente. De betrokkenheid op de 

buurt door verkondiging,  diaconaat, gesprek en gastvrijheid is ook een terugkerend thema. 

Daar waar gevraagd wordt naar de missionaire gerichtheid van de gemeente in haar 

verschillende activiteiten scoren bijna alle genoemde items hoog volgens de predikanten. 

Blijkbaar komt de missionaire gerichtheid terug in het hele gemeentezijn, van de agenda van de 

kerkenraad tot het pastoraat, van het kringwerk tot catechese en clubwerk. Gemiddeld scoren de 

volgende onderdelen het hoogst nml. Agenda van de kerkenraad, kerkdiensten en diaconaat. 

Catechese wordt het minst ervaren als missionair.95 

Wanneer echter gevraagd wordt naar een keuze uit de lijst thema’s waarin volgens de predikant 

de missionaire gerichtheid het meeste naar voren komt verschuift de volgorde naar 

Kerkdiensten (93%), Kringwerk (71%) en agenda van de kerkenraad (64%). Bij kerkdiensten 

zien we twee bewegingen. Enerzijds wordt genoemd dat er regelmatig speciale diensten 

georganiseerd worden voor mensen van buiten. De bedoeling is dat gemeenteleden hun 

vrienden en kennissen uitnodigen. Anderzijds komt de stelling terug dat iedere dienst in 

principe missionair moet zijn. Bij het kringwerk worden de cursussen genoemd als Alpha, 

Emmaus en cursussen Bijbellezen. Ook zogenaamde open kringen als GGGroepen worden 

genoemd. Op de agenda van de kerkenraad blijkt het missionaire werk een wezenlijk punt te 

zijn. Veel kerkenraden blijken standaard ruimte te reserveren voor bezinning op het missionaire 

beleid en de activiteiten. 

Het slechtst scoren catechese (7%) en toerusting (14%). Dit kan te verklaren zijn doordat men 

er vanuit zou kunnen gaan dat catechese en toerusting gericht is op de binnenkant, maar dit past 

echter weer niet in de visie dat de gemeente in heel haar wezen (en dus ook haar activiteiten) 
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 Overigens blijkt dat de missionaire gerichtheid van catechese het meest verschilt per gemeente. De score loopt 

uiteen van een 2.7 tot een 4.7 (op een schaal van 1 = laagst tot 5= hoogst.) Het clubwerk geeft in mindere mate 

ook dit beeld. Een aantal predikanten geeft voor zowel de kinder- als de tienerclubs een 5.0, terwijl anderen een 

3.4 ingevuld hebben. 
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missionair is96. Toch zien predikanten als het gaat om de missionaire gerichtheid van de 

gemeente blijkbaar meer in de andere aandachtspunten. 

Naast de thema’s die gekozen konden worden, noemen predikanten met name voorbeelden van 

activiteiten met het oog op toerusting van gemeenteleden en activiteiten die direct het 

missionaire karakter van de gemeente laten zien. (vraag 26) 

De helft van de predikanten is de enige betaalde professional die betrokken is bij het missionaire 

werk. Vijf gemeenten (35%) hebben daarnaast nog een betaalde professional in dienst en twee 

gemeenten zelfs naast de predikant nog twee betaalde krachten. 

Als het gaat om de inzet van vrijwilligers valt op dat 64 % zegt tussen de 10 en 30 vrijwilligers 

betrokken te hebben bij het missionaire werk. Bij het merendeel van de gemeenten is een 

missionaire commissie actief (86%) en is er een ouderling vrijgesteld voor het missionaire werk 

(64%).  

3.3.3 Met het oog op missionaire veranderingen (vr. 35 – 39) 

De belangrijkste oorzaak waardoor gemeenten missionair veranderen is volgens de predikanten 

hun eigen rol in het aandringen op verandering. De rol van de predikant heeft de hoogste score. 

Hier moet wel genoemd worden dat het verschil tussen de hoogste en de laagste score groot is. 

70% is het hier zeker of zeer zeker mee eens, 30% is neutraal of is het er niet mee eens. 

Blijkbaar zien niet alle predikanten zichzelf als de belangrijkste aanjager van (missionaire) 

veranderingen in de gemeente. Mogelijk speelt hier nog een vorm van bescheidenheid mee. 

Als tweede belangrijke reden om te veranderen wordt gewezen op de idee dat de gemeente in 

haar traditionele vorm niet meer aansluit bij de cultuur. 75% van de predikanten is het daarmee 

eens en geen één predikant is het ermee oneens (25% koos hier neutraal.) Over dit punt zijn de 

predikanten het het meest met elkaar eens. Een gedeeld verlangen om meer open te worden is 

ook een belangrijke reden om te veranderen. Opvallend is dat de rol van de kerkenraad niet 

hoog uit de bus komt, terwijl het missionaire aspect van het gemeentezijn wel degelijk bepaald 

schijnt te worden door de agenda van de kerkenraad (zie boven.) De verschillen in de 

gemeenten blijken hier overigens groot te zijn. Volgens 50% van de predikanten heeft de 

kerkenraad wel degelijk een grote rol gespeeld om tot verandering te komen, terwijl dat volgens 

de andere 50% (daarvan is 35% neutraal) minder het geval is. In een behoorlijk aantal gevallen 

(60%) blijkt de rol van gemeenteleden die aandrongen op verandering van belang geweest te 

zijn. Ook de idee dat de gemeente haar jongeren kwijt zou raken is voor een aantal gemeenten 

een belangrijke reden geweest om te veranderen (60%). Een enkele predikant noemt dat de 
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 De kerkorde van de PKN noemt bijvoorbeeld bij de doelen van de catechese o.a. „de toerusting tot het 

christelijk getuigenis in de wereld‟ artikel XI-6. Van predikanten en ouderlingen wordt verwacht dat zij zorg 

dragen voor o.a. „de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale, missionaire en diaconale 

roeping‟ artikel V-3. 
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gemeente vanaf haar ontstaan al een missionaire spits had en in die zin dus minder dan andere 

gemeenten een heel duidelijk missionair veranderingstraject meegemaakt heeft.  Over de rol van 

nieuwbouw zijn de meningen het meeste verdeeld. Dit is te verklaren vanwege het feit dat niet 

overal nieuwbouw een rol zal spelen. 

 

Daar waar gevraagd wordt naar verschillende factoren die van belang zijn als het gaat om te 

komen tot een missionair veranderingsproces worden veel punten herkend.97  De hoogste score 

krijgen de factoren; ‘predikant met een missionaire visie’ en ‘preken 1; een heldere en 

appelerende boodschap’98. De onderzochte predikanten zien dus een zeer belangrijke rol 

weggelegd voor zichzelf als het gaat om te komen tot een missionair veranderingsproces. 

Opvallend is ook dat de predikanten bijna unaniem zijn over deze twee punten.99  

Andere factoren die hoog scoren zijn: ‘communicatie naar gemeenteleden’, ‘formuleren van visie 

en doelen’ en ‘gemeenteleden die bidden’. Overleg met plaatselijk instanties, de aanwezigheid 

van voldoende financiële middelen en / of gebouwen scoren het laagst.100  

Over een aantal factoren wordt door de onderzochte predikanten verschillend gedacht. 

Bijvoorbeeld over ‘de aanwezigheid van kwaliteit en kader’. Eén predikant vindt dit niet 

meespelen, één predikant is neutraal, terwijl 11 predikanten (85%) het zeker een factor van 

betekenis vinden. Ook de rol van zogenaamde experts is verschillend. Vier predikanten hebben 

niet de waarde ervaren van experts tegenover 8 predikanten (65%) die wel profijt gehad 

hebben van experts van buiten de gemeente. Ook bij het item ‘pragmatische invulling van de 

liturgie’ gaan de meningen uiteen. Eén predikant is het daar niet mee eens, zes predikanten zijn 

neutraal (50%), tegenover vijf predikanten die een pragmatische invulling wel degelijk van 
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 Vraag 37: De punten die genoemd worden in de enquête zijn: a) communicatie; heldere communicatie naar 

gemeenteleden, b) formuleren van visie, missie en doelen, c) gavengericht denken, d) gemeenteleden die willen 

veranderen, e) gemeenteleden die bidden voor de gemeente, f) inschakelen zgn. experts, g) kerkenraad als sterk 

en leidend team, h) kritiek van gemeenteleden serieus nemen, i) kwaliteit en kader; de aanwezigheid van hoger 

opgeleide en / of deskundige gemeenteleden, j) missionair werk voornamelijk via het netwerk van de 

gemeenteleden, k) aanbieden van verschillende activiteiten voor mensen die het geloof verschillend beleven, l) 

netwerken; overleg met allerlei plaatselijke instanties en gemeentebestuur, m) pragmatische invulling van de 

liturgie, n) predikant met leiderschapskwaliteiten, o) predikant met een missionaire visie, p) preken 1; een 

heldere en appelerende Bijbelse boodschap, q) preken 2; aansluiting bij de levensvragen van de hoorders, r) 

preken 3; voor zowel kerkelijk als onkerkelijk publiek in dezelfde dienst, s) pr-gevoelig; creatieve manieren om 

zichtbaar te worden in de omgeving, t) rekening houden met verschillen tussen mensen in beleving en van 

daaruit verschillende vormen hanteren in activiteiten, u) rekening houden met verschillen tussen mensen in 

beleving en van daaruit verschillende vormen hanteren in kerkdiensten, v) samenwerken met andere kerken in 

missionaire activiteiten, w) voldoende financiële middelen, x) voldoende kerkelijke gebouwen 
98

 Beide een score van gemiddeld 4.8 (op een schaal van 1 tot 5). De  predikanten konden daar waar het om 

preken gaat kiezen tussen drie varianten: preken 1: een heldere en appelerende boodschap, preken 2: aansluiting 

bij levensvragen van de hoorders en preken 3: voor zowel kerkelijk als niet-kerkelijk publiek in dezelfde preek. 

De tweede „preekvariant‟ scoort met een gemiddelde van 4.6 ook erg hoog. 
99

 De verschillen tussen hoger en lager is slechts 0.4 (= st. deviatie). 
100

 Dit terwijl één predikant juist in zijn onderbouwing aangeeft dat gesprek met gemeentebestuur enorm 

belangrijk is; “al pratend krijg je helder in beeld wat de rol van de kerk in de samenleving zou kunnen zijn, wat 

kansen zijn…” Onderschatten de ondervraagde predikanten dit punt? 
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belang vinden als het gaat om missionair veranderen. Dit punt komt terug bij de vraag of je al 

dan niet rekening moet houden met verschillen tussen mensen in beleving om van daaruit 

verschillende vormen te hanteren in kerkdiensten. Hier is weer één predikant het oneens 

(dezelfde predikant) en vier predikanten neutraal, tegenover 7 predikanten die het eens zijn met 

het hanteren van verschillende vormen in de kerkdienst. 

Een aantal factoren dienen nog genoemd te worden. Deze factoren worden door de predikanten 

allen herkend als van belang bij missionaire veranderingsprocessen en zijn daarom van groot 

belang voor dit onderzoek;101 ‘gavengericht denken; initiatieven uit de gemeente worden 

positief benaderd en in principe gefaciliteerd’, ‘kerkenraad als sterk en leidend team’, 

‘missionair werk via netwerk van gemeenteleden’102, ‘predikant met leiderschapskwaliteiten’ 103, 

preken 3: voor zowel kerkelijk als niet kerkelijk publiek in dezelfde dienst’ en ‘pr-gevoelig; 

creatieve manieren om zichtbaar te worden in de omgeving’. 

 

Wanneer gevraagd wordt een keuze te maken voor de belangrijkste drie factoren zijn de 

meningen verdeeld. De meeste gekozen factoren zijn dan; ‘formuleren van visie en doelen’ 

(46%), ‘gemeenteleden die bidden voor de gemeente’ (46 %), ‘communicatie naar de gemeente’ 

(31%) en ‘kerkenraad als sterk en leidend team’ (31 %) 

De rol van de predikant lijkt dan op het eerste gezicht ineens minder belangrijk gevonden te 

worden.104  

Ter onderbouwing van de keuzen die de predikanten maakten zijn de volgende punten te 

noemen. 

Communicatie is van belang, omdat anders mensen niet mee gaan. Zonder goede communicatie 

is veranderen niet mogelijk. Veel predikanten noemen het ‘formuleren van visie en doelen’ als 

belangrijk startpunt in het veranderingsproces. De kerkenraad heeft daarin vervolgens een 

belangrijke rol. Wanneer deze niet opereert als een team en het beleid niet gedragen wordt door 

de kerkenraad zal er weinig gebeuren. Het gavengericht denken wordt belangrijk gevonden o.a. 

vanwege het inzetten van zoveel mogelijk mensen, en het ‘van onderaf denken’. Wel noemt een 

predikant dat gesprekken na afloop van belang zijn. Drie predikanten onderbouwen hun keuze 

voor het belang van gebed door erop te wijzen dat zonder gebed de arbeid tevergeefs is. Het 

gebed is de motor.  
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 Allen scores tussen 4.0 en 4.4 en de verschillen zijn bij allen niet groot – tot hooguit 0.7 St. deviatie 
102

 Over dit punt zijn de predikanten het het meest met elkaar eens (naast predikant met een missionaire visie en 

preken 1: een heldere en appelerende Bijbels boodschap) St. deviatie van slechts 0.4. 
103

 Opvallend is dat de predikanten een missionaire visie van meer belang achten dan leiderschapskwaliteiten. 
104

 Alhoewel 2 mensen kiezen voor „predikant met leiderschapskwaliteiten‟ en nog eens 2 mensen voor 

„predikant met een missionaire visie‟ en 6 mensen kiezen voor een van de drie „preekvarianten‟. 
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3.4 Rolopvatting van de predikant (vr. 34, 40-47) 

3.4.1 Rol van de predikant 

Op de vraag naar de rol van de predikant in de missionaire veranderingsprocessen zijn de 

predikanten over het algemeen zeer eenduidig.105 De verschillende punten die gekozen konden 

worden scoren bijna allemaal hoog.106 De hoogste score krijgen ‘formuleren van visie en doelen’ , 

‘toerusten van kerkenraad’ en ‘komen met initiatieven en ideeën’. De predikanten zijn het 

unaniem met elkaar eens dat zij een grote rol spelen (of hebben gespeeld) bij de veranderingen 

door visie en doelen te formuleren. 

Bij de andere twee punten, toerusting kerkenraad, en nieuwe ideeën, zijn bij beide twee 

predikanten (15%) neutraal.  Het leggen van contact met andere gemeenten en / of met 

plaatselijke instanties en gemeentebestuur komt het laagste uit de bus. Tegelijk verschillen de 

predikanten bij deze twee punten het meest van mening. Drie predikanten (25%) vinden het 

namelijk heel belangrijk dat zij contacten gelegd hebben met andere gemeenten, tegenover 

negen die daar niet zoveel waarde aan hechten. Vijf predikanten (40%) vinden het contact 

leggen met plaatselijke instanties en gemeentebestuur wel degelijk van belang als het gaat om 

missionair gemeentezijn, tegenover acht predikanten die daar minder of geen belang aan 

hechten. De punten ‘Leidende rol in de kerkenraad’ en ‘toerusten van gemeenteleden’ worden 

beide door al de predikanten herkend als belangrijk onderdeel van hun (missionaire) werk.  

Opvallend is dat de predikanten geen duidelijk keuze maken voor een bepaalde doelgroep.107 

Men richt zich zowel op de mensen die behoren tot de kern van de gemeente, als op zogenaamde 

randkerkelijken, als op mensen die helemaal geen lid van de kerk zijn. Een enkele predikant 

geeft aan zich vooral te richten op de kern en minder op de rand. De meesten vinden echter alle 

groepen van belang en geven ook aan zich op alle drie de groepen te richten. 108 

Een aantal predikanten dragen nog andere punten aan die van belang zijn voor de rol van de 

predikant, nml. ´het zijn van voortrekker en rolmodel´, ´zodanig voorleven van het missionair 

elan dat mensen enthousiast worden´. Dit door te blijven studeren en te delen (o.a. ook via 

weblog). 
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 Vraag 40 van de enquête. 
106

 In 8 van de 10 gevallen boven de 4.0. 
107

 In de enquête kon gekozen worden tussen: Ik richt me op mensen die 1) zeer betrokken zijn bij de kerk, 2) 

wel lid, maar niet betrokken 3) die geen lid zijn van de kerk. 
108

 Dit in tegenstelling tot wat Sake Stoppels en Erik Sengers suggereren in „Revitaliseren‟ in Brouwer, Levend 

Lichaam, dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het zijn van pastor voor „de rand‟ of voor „de kern‟. Bij 

de eerste keuze wordt met name de visie van de Ploegers De gemeente en haar verlangen genoemd, de tweede 

keuze is kenmerkend voor veel evangelische gemeenteopbouwtheorieën, zoals Schwarz e.a. Verschil tussen 

beiden is dat bij de Ploegers de predikant het missionaire werk meer uitvoert en bij bijv. Schwarz de predikant de 

gemeenteleden toerust voor het missionaire werk wat dus door de gemeenteleden gedaan wordt, 195-196. 
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3.4.2 Omgaan met weerstand 

Wat betreft de ‘weerstandsfactoren’ zijn de meningen van de predikanten verdeeld. Bijna alle 

antwoorden hebben een verschil tussen de hoogste score en de laagste score van 1.6. 

Gemiddeld scoren ‘mensen die het probleem niet willen zien’ en ‘mensen die vinden dat er 

teveel veranderd wordt’ het hoogst. Over de eerste liggen de meningen het dichtst bij elkaar. 

Voor één predikant is het geen weerstandsfactor, zes predikanten kiezen voor het gemiddelde 

en vijf predikanten (40%)  speelt deze weerstandsfactor meer dan gemiddeld. De 

weerstandsfactor van ‘mensen die vinden dat er teveel veranderd wordt, wordt door 50% van 

de predikanten herkent, 25% kiest voor gemiddeld en 25% van de predikanten herkent zich er 

niet in. Grote conclusies kunnen verder niet getrokken worden uit de overige 

weerstandsfactoren. Blijkbaar zijn de weerstandsfactoren zeer verschillend en hangt het nauw 

samen met de context en geschiedenis van de gemeente.  

Een enkele predikant geeft aan dat een vorige predikant nog steeds invloed uitoefent en 

daarmee een weerstandsfactor is. Een andere predikant benoemt dat mensen die veel 

weerstand hadden inmiddels zijn verdwenen uit de gemeente. Ook noemt een predikant dat 

gemeenteleden moeite hebben om het perspectief van een buitenstaander in te nemen en 

nauwelijks in staat zijn de communicatie en het taalgebruik daarop aan te passen. Vraag is of dit 

onmacht is of onwil. 

Wanneer de predikanten echter drie weerstandsfactoren mogen kiezen die zij het meest 

herkennen is opmerkelijk dat 54 % ( 7 van de 13) kiest voor te weinig kader. Dit is opmerkelijk 

omdat eerder in de enquête bleek (vraag 42) dat ‘te weinig kader’ niet als een grote 

weerstandsfactor werd gezien.109 Dit kan te verklaren zijn door het gekozen woord 

‘weerstandsfactor’ wat de idee kan geven dat er een actieve vorm van weerstand tegen 

veranderingen ontstaat. Te weinig kader is echter een passieve vorm van weerstand. Door te 

weinig kader kunnen bepaalde activiteiten misschien helemaal niet in gang gezet worden. 

Hoewel de term dus onduidelijkheden in zich bergt heeft een groot aantal predikanten wel 

gekozen voor de weerstandsfactor ‘te weinig kader’. Naast deze factor is gekozen voor ‘mensen 

die vinden dat er teveel veranderd wordt’ (ook 54 %). Over het algemeen wordt het leiderschap 

niet als weerstandsfactor gezien. Blijkbaar, gezien ook de vorige vragen, functioneert het 

leiderschap volgens de meeste predikanten voldoende. 

Op de vraag hoe predikanten omgaan en / of omgegaan zijn met de weerstanden geven 

predikanten samenvattend de volgende antwoorden: 

Predikanten moeten er alles aan doen om mensen (met weerstand) veel aandacht te geven  en 

daarbij heel goed luisteren. Het is van belang niet zomaar vernieuwingen door te voeren, maar 

voortdurend uit te leggen waarom dingen gebeuren en veranderingen relateren aan het gekozen 
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 een score van 2.4, overigens wel met een groot verschil tussen de predikanten. 
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beleid. Verder blijkt dat predikanten ‘goodwill’ kweken door de urgentie onder de aandacht te 

brengen: “duidelijk maken dat de wijkgemeente bezig was uit te sterven.” Een predikant moet 

daarbij niet alles zelf willen (blijven) doen maar veel tijd besteden aan toerusting en training en 

zoveel mogelijk mensen verantwoordelijk maken. 

Wanneer mensen zich echt niet meer kunnen vinden in de richting die de gemeente gaat zullen 

mensen de mogelijkheid moeten krijgen om in het uiterste geval af te haken (een andere 

gemeente te zoeken.) Ook hier is heldere communicatie belangrijk. Last but not least noemen 

een aantal predikanten het belang van het gebed voor en met elkaar. 

3.4.3 Valkuilen van predikanten 

In de enquête werd er in een open vraag gevraagd naar de valkuilen die predikanten bij zichzelf 

herkennen. Opvallend is dat het woordje ‘te’ veel gebruikt wordt; te veel, te weinig of te snel. 

Analyse van de antwoorden110 brengen de volgende acht aandachtsgebieden naar voren waar 

predikanten vinden dat zij het risico lopen tekort te schieten. 1) Voor de troepen uitlopen – veel 

predikanten beseffen dat ze de neiging hebben om te ver voor de gemeente uit te lopen. Risico is 

dat zij zelf de dingen gaan uitvinden en daardoor solistisch te werk gaan. Anderen worden dan 

niet meegenomen in het proces. Dit kan óf een te grote afhankelijkheid van mensen veroorzaken, 

óf juist leiden tot weerstand, wanneer mensen zich gepasseerd of niet serieus genomen voelen. 

2) Te veel en te snel – dit aandachtsgebied hangt nauw samen met de vorige. De predikanten 

geven aan dat ze gewoon vaak te veel willen in te korte tijd. Hierdoor is het risico dat 

gemeenteleden niet meekomen, maar ook dat er onvoldoende diep nagedacht wordt over de 

gevolgen van de gekozen weg. Bezinning op de visie kan dan wel eens ondersneeuwen. 

Bovendien vraagt veel en snel veranderen vaak ook heel wat van verschillende mensen. Het kan 

maar zo dat predikanten door deze stijl teveel van mensen en van zichzelf verwachten, 

waardoor veranderingen uiteindelijk vastlopen. 3) Onvoldoende doordacht of onvoldoende in 

overeenstemming met de visie – door een gebrek aan tijd voor bezinning kunnen onvoldoende 

doordachte keuzen gemaakt worden. Ook gebeurt het dat de visie an sich nog niet eens 

voldoende is vastgesteld, terwijl er al wel van alles in gang gezet wordt. Een predikant geeft hier 

aan dat hij visie nogal eens bekend verondersteld bij gemeenteleden. Dit vraagt om 

communicatie en training. 4) verkeerd inschatten van gemeenteleden – verkeerd in de zin dat 

predikanten denken en verwachten dat gemeenteleden het beleid wel volgen en onderstrepen, 

terwijl dat in werkelijkheid niet altijd zo is. Door een gebrek aan draagvlak in de gemeente 

kunnen mooie missionaire plannen maar zo in de kast blijven staan. Het is dus niet zondermeer 

zo dat de enthousiaste visie van de predikant overgenomen wordt door de gemeente. Ook hier 

blijkt communicatie en toerusting een belangrijk aandachtspunt. 5) verkeerd omgaan met 
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 vraag 45 – zie voor uitwerking bijlage 7. 
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weerstanden – het kan zijn dat weerstanden het proces doen stilstaan. Een predikant geeft aan 

zichzelf verwijten te gaan maken, vanwege de ontstane weerstand, anderen gaan zich juist 

irriteren aan kritiek en het onvoldoende meekomen van mensen.  

6) geen prioriteiten durven of kunnen stellen – drie predikanten verzuchten dat ze teveel andere 

taken hebben en er niet of nauwelijks toe komen om het ‘missionaire beleid’ tot prioriteit te 

maken. 7) gebrekkige communicatie – Twee predikanten geven expliciet aan dat er niet of 

onvoldoende gecommuniceerd is naar de gemeente t.a.v. nieuw beleid. 8) persoonlijke punten – 

Tot slot worden nog een aantal persoonlijke punten genoemd.111  

3.4.4 Competenties 

In een open vraag (vraag 34112) is gevraagd welke vijf competenties de predikanten van belang 

vinden als het gaat om het aansturen van missionaire veranderingen. Op deze vraag zijn een 

groot aantal antwoorden gegeven. Analyse van de antwoorden brengen de volgende acht 

aandachtsgebieden naar voren.113  

Ik geef daarbij eerst vier aandachtsgebieden weer die mijns inziens het meest te maken hebben 

met het voorgaan van de gemeente in missionaire veranderingen. 1) Visionair; het ontwikkelen, 

verwoorden en communiceren van een missionaire visie - Een predikant moet zelf visie hebben en 

deze visie op een enthousiaste wijze kunnen communiceren. Daarbij moet hij in staat zijn het 

doel steeds voor ogen te houden en daarnaar handelen. 2) Leidinggeven – het voorgaan van de 

gemeente in de visie; hier worden allerlei vaardigheden genoemd, waarover de predikant moet 

beschikken wil hij de gemeente voor blijven gaan op de ingeslagen weg. 3) Moedig en volhardend 

- tienmaal worden er woorden gebruikt die relateren aan moed en volharding. Blijkbaar is een 

moedige houding juist in een missionair veranderingsproces erg nodig. 4) Kennis van en 

betrokken op de cultuur - Maar liefst 13 predikanten geven hier expliciet woorden aan. Een 

‘missionaire predikant’ moet de cultuur kennen en dat niet alleen, maar de predikant moet zich 

er verbonden mee weten. Met name dit laatste komt naar voren in antwoorden als ‘open mind 

en houding voor de hele samenleving’, ‘perspectief van buitenstaanders kunnen innemen’, 

‘cultuur als uitgangspunt aanvaarden zonder bitterheid of wrok’ en last but not least ‘zelf contact 

zoeken met belangstellenden’.  

De overigen vier aandachtsgebieden zijn mijns inziens meer dan bovenstaande vier van 

toepassing op alle predikanten in de PKN. Dit betekent overigens niet dat ze daardoor minder 
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 Een predikant die hecht aan vrijheid en niet graag opgejaagd wil worden. Een predikant die vanwege de wil 

iedereen te vriend te houden zich laat verlammen en een predikant die aangeeft dat hij te weinig aan bidden 

toekomt. 
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 Bewust heb ik deze vraag gesteld voordat ik vroeg naar missionaire veranderingen in de gemeente. Ik denk 

dat predikanten anders veel van de in deze vragen (vanaf vraag 35) genoemde punten zouden herhalen. 
113

 zie voor uitwerking bijlage 6. 
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belangrijk zijn als het gaat om het initiëren en aansturen van missionaire 

veranderingsprocessen. 

5) Toerusten en coachen -  deze hangt nauw samen met leidinggeven. De predikant moet in staat 

zijn mensen toe te rusten en te coachen  om bij te dragen aan het missionaire werk van de 

gemeente. Uit de nadruk die predikanten op dit thema leggen valt voorzichtig te concluderen dat 

predikanten in staat moeten zijn om anderen aan het werk te zetten en niet alles zelf moeten 

(willen) doen. 6) Sociaal vaardig - een predikant gaat veel om met mensen en moet dus per 

definitie sociaal vaardig zijn. Toch noemen predikanten dit thema ook expliciet. Juist waar 

veranderingen plaatsvinden zal een predikant zeer tactvol met mensen om moeten gaan. 7) Je 

bronnen kennen en kunnen uitleggen - hier wordt vooral gewezen op kennis van de Bijbel en 

hermeneutische vaardigheden. 8) spiritueel; liefde voor God en mensen - de onderzochte 

predikanten vinden het van groot belang om zelf dichtbij de Bron te blijven. Daarbij noemen veel 

predikanten de noodzaak van liefde voor en bewogenheid met mensen.  

3.4.5 Training 

Negen van de dertien predikanten (69%) geeft aan behoefte te hebben aan een vorm van 

nascholing / training als het gaat om leiderschap bij missionaire veranderingen. Grootste 

behoefte ligt op het terrein van uitwisseling en delen van ideeën met mensen in een 

vergelijkbare positie. Twee predikanten noemen expliciet dat ze verder getraind willen worden 

in het beter leren verstaan van de cultuur. Verder worden de volgende thema’s genoemd: 1) 

structureel opzetten onderzoek, waarvan de resultaten gebruik kunnen worden bij de inrichting 

van nieuwe vormen, 2) verwoorden van visie op langere termijn, 3) goed programma voor 

toerusting, 4) verhouding nieuwkomers en bestaande gemeente, 5) hedendaagse manier van 

preken en 6) netwerk-coaching. 

 

3.5 Slot 
Tot slot geven een zevental predikanten als slotakkoord een aantal tips mee n.a.v. de laatste 

vraag:  Zijn er nog dingen die u naar aanleiding van deze enquête of met betrekking tot het 

thema ‘leiderschap bij missionaire veranderingen’ wilt delen? (vraag 48) Ik noem de tips / 

gedachten die in bovenstaande vragen nog niet genoemd zijn. 

Eén predikant noemt dat nieuwe initiatieven vaak stuiten op weerstand met andere gemeenten 

waarmee wordt samengewerkt. De vraag naar een goede theologische duiding van nieuwe 

initiatieven is belangrijk. Een andere predikant noemt heel specifiek dat de opleiding tot 

predikant op missionair gebied nog heel wat aangescherpt zal moeten worden. Als laatste een 

opmerking n.a.v. een context waarin er één centrale gemeente is met meerdere wijkgemeenten. 

Hier is het volgens een predikant  enerzijds van belang dat de wijkgemeente een eigen kleur 
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geeft aan het gemeentezijn en anderzijds biedt het onderling overleg en doordenken tussen de 

wijken veel perspectief om in de omgeving het evangelie te laten zien. 

 

3.6 Conclusies 

3.6.1 Gemeentegegevens en veranderingen 

Gemeenten die missionair veranderen zijn te vinden in alle geledingen van de kerk. Zowel grote 

gemeenten als kleine gemeenten, zowel gemeenten in steden als in dorpen, zowel in gemeenten 

in de Randstad als op de Veluwe.114 Toch zijn er een aantal conclusies te trekken ten aanzien van 

veranderende gemeenten die kenmerkend zijn. Zo blijkt dat in deze gemeenten over het 

algemeen verjonging plaatsvindt als het gaat om de leeftijd van de bezoekers van de 

kerkdiensten. Opvallend is dat de bezoekers van de kerkdiensten voor het overgrote deel  

geografisch dichtbij de kerk wonen.115 Contacten met mensen van buiten de gemeente worden 

op kleine schaal vormgegeven. De gemeente hebben vaak meerdere betaalde professionals die 

zich inzetten in het (missionaire) werk van de gemeente en in de meeste gevallen is er ook een  

commissie missionair werk en een ouderling vrijgesteld voor het missionaire werk. 

Ten aanzien van het missionaire gehalte van de gemeenten kan geconcludeerd worden dat de 

missionaire gerichtheid de hele gemeente doortrekt.116 In al de gemeenten wordt dat specifiek 

verwoord in het beleidsplan. 

Daarbij komt de missionaire gerichtheid het meeste naar voren in de kerkdiensten, het 

kringwerk en op de agenda van de kerkenraad. Enerzijds is de ontmoeting in de grote groep 

(kerkdiensten) van belang en aan de andere kant blijkt de ontmoeting in de kleine groep 

onmisbaar (kringwerk.) De gebieden waar de missionaire gerichtheid volgens de predikanten 

het minst naar voren komen zijn catechese en toerusting. 

 

Als belangrijkste conclusies ten aanzien van redenen om te komen tot een missionair 

veranderingsproces en de factoren die daarin een rol spelen concluderen we dat: a) De 

kerkenraad een belangrijke rol heeft in het aansturen van het veranderingsproces, o.a. in de 

bezinning op het beleid en het formuleren van visie en doelen. b) Een gedeeld verlangen van de 

                                                 
114

 Overigens is wel voorzichtig te concluderen dat gemeenten in de Randstad over het algemeen de urgentie tot 

veranderen van dichtbij meer zien en ervaren. 75% van de gekozen kerken staan immers in de Randstad. 
115

 Dit is opvallend, omdat blijkt uit „churchplanting-situaties‟ dat veel mensen zich vooral binden via netwerken 

– dan maakt afstand tot het kerkgebouw niet uit. Blijkbaar wordt het traditionele wijkbesef (kerken waar je 

woont) in bestaande gemeenten die missionair veranderen op een goede manier aangeboord. 
116

 Het moge duidelijk zijn dat deze conclusies geen ´objectieve conclusies´ zijn, omdat deze allen gebaseerd zijn 

op de inschatting van predikanten die werken in deze gemeenten. De kenmerken die hier genoemd worden zijn 

dus kenmerken die de predikanten zien in de gemeenten. Het zou zeer de moeite waard zijn te onderzoeken of 

deze conclusies stroken met wat kerkenraden en / of gemeenteleden beweren, of misschien nog boeiender hoe de 

plaatselijke overheid en / of godsdienstsociologen tegen dit soort gemeenten aankijken. 
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gemeente naar meer openheid, samen met de idee dat het noodzakelijk is om te komen tot 

veranderingen met het oog op het aansluiten op de cultuur, zeer belangrijke redenen zijn om te 

komen tot een veranderingsproces. Deze conclusie maakt duidelijk dat de rol van het 

leiderschap niet het enige is wat telt bij missionaire veranderingen. Blijkbaar is het van belang 

dat een groot deel van de gemeente open staat en zelfs verlangt naar veranderingen. c) In 

aansluiting op het gezamenlijk verlangen naar openheid, het belang van het formuleren van visie 

en doelen en de waarde die gehecht wordt aan een heldere appelerende Bijbelse prediking, een 

heldere identiteit van groot belang is om missionair te willen veranderen. d) Naast deze 

‘zakelijke’ kant (visie en doelen etc.) de meer ‘geestelijke’ kant van het gemeentezijn zeer 

waardevol is; gemeenteleden die bidden! Ook deze conclusie relativeert de rol van het 

leiderschap enigszins. e) De rol van de predikant als het gaat om het initiëren en aansturen van 

een veranderingsproces erg belangrijk gevonden wordt, al wordt uiteindelijk meer waarde 

gehecht aan een sterk leidend team. Een predikant zal dus geen ‘resultaat’ hebben als de 

kerkenraad niet mee wil in de verandering of daar zelf geen leiding aan kan of wil geven. De 

predikant zal een teamwerker moeten zijn.117  

3.6.2 Persoonsgegeven en rolopvatting predikanten 

De predikanten die werken in missionair veranderende gemeenten blijken over het algemeen 

ouder te zijn dan 36 jaar en veelal voor het predikantschap elders hebben gewerkt. Zij hebben al 

enige levenservaring118 en zijn mede gevormd in hun werk elders. Mogelijk is dat met name deze 

eerdere werkervaring helpend is om als predikant de eigen rol in een veranderende situatie 

doelgericht en flexibel te kiezen. Het merendeel van de predikanten heeft daarbij ook nog 

ervaring op gedaan in een eerdere gemeente.119 Opvallend is ook de zogenaamde leerbaarheid 

van de predikanten. Ze zijn bereid om door te blijven leren, zeker als het gaat om praktisch 

theologische items. Deze duurzame inzet is terug te zien in het feit dat de predikanten 

gedurende langere tijd in een gemeente werken. Veranderingsprocessen hebben blijkbaar veel 

tijd nodig en daarvoor zijn trouwe predikanten onmisbaar! 

Alle geënquêteerde predikanten delen zichzelf een grote rol toe als het gaat om de  

veranderingen die plaatsvinden. Verkondiging, formuleren van visie en beleid en leiding geven 

aan de kerkenraad zijn volgens de predikanten hun grootste bijdragen aan de veranderingen.  

                                                 
117

 Sake Stoppels en Erik Sengers onderschrijven dit, wanneer zij schrijven over de rol van de leidinggevende in 

„revitaliserende processen‟. “De solistisch ingestelde leider is binnen geloofsgemeenschappen een contradictio in 

terminis.” In navolging van o.a. Stuart Murray, Bill Hybels en E. Stanley Ott benadrukken zij het belang van 

hechte teams met zgn. spiritueel teamleiderschap. „Revitalisering‟, in Levend Lichaam, 195 
118

 Komt overeen met de conclusies van de expertmeeting, waar een vergelijking werd getrokken met pioniers 

die veelal jonger blijken te zijn.  
119

 Dit strookt met de conclusie van de expertmeeting, al is de conclusie in de enquête minder hard, omdat bijna 

een derde van de predikanten toch in de eerste gemeente werkt. in tegenstelling tot wat bleek uit de 

expertmeeting.  
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Juist omdat deze predikanten zichzelf zo’n grote rol toekennen, staan ze geregeld onder grote 

druk. Gemeenteleden die de urgentie van verandering maar niet in willen zien geven veel 

spanning. Dat daarbij de weerstandsfactor ‘geen kader’ genoemd wordt, brengt me tot de 

conclusie dat de predikanten hun eigen rol als zwaar ervaren. Mogelijk verwachten ze gewoon 

teveel van zichzelf. Het beeld van de predikant als schaap met de vijf poten dringt zich 

onwillekeurig op. Het belang wat gehecht wordt aan toerusting en delegeren heft dat beeld wat 

mij betreft (nog) niet op. Mogelijk onderstreept het juist de conclusie dat predikanten teveel zelf 

(moeten) doen en het liefst willen delegeren en toerusten, maar als het kader ontbreekt valt er 

gewoonweg weinig te delegeren. De valkuilen die de predikanten noemen onderstrepen wat mij 

betreft allemaal dat beeld. De predikant voelt zich zeer verantwoordelijk, verwacht veel van zijn 

eigen rol en loopt geregeld achter de feiten aan. De noodzakelijke competenties die de 

predikanten vervolgens noemen zijn mijns inziens dan ook in veel gevallen ‘streefcompetenties’ 

die de predikanten zichzelf ten dele toeschrijven, maar zeker niet voor 100 procent. Ze zeggen 

dus niet alles over de rolopvatting die de predikanten voor zichzelf zien. Voorzicht concludeer ik 

dat met name de gekozen competenties ‘leidinggeven’ en ‘toerusting en coaching’ zgn. 

streefcompetenties zijn. De predikanten hebben m.n. op deze terreinen van hun werk behoefte 

aan extra ondersteuning en groei.120 

 

 

                                                 
120

 Op zich niet zo´n opvallende conclusie als we het naast de opleiding leggen. Tijdens de opleiding worden 

predikanten in spé in verhouding maar weinig getraind in ´leiderschap, toerusting en coaching´.  
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Hoofdstuk 4: Praktijkonderzoek Interviews 

4.1 Inleiding 
Vanuit de enquête is veel informatie rondom missionaire predikanten en gemeenten verzameld. 

In een vijftal121 semigestructureerde interviews122 heb ik naar aanleiding van o.a. de analyse van 

de enquête doorgevraagd naar missionaire veranderingsprocessen in gemeenten met daarbij de 

rol van de predikant. Allereerst heb ik gevraagd naar de context van de gemeente en de reden 

dat de predikant besloot in deze gemeente te gaan werken. Vervolgens ben ik uitgebreid 

ingegaan op wat de predikant concreet gedaan heeft en wat de predikant als  belangrijkste 

resultaten ziet van de missionaire veranderingen. Daarbij vroeg ik ook steeds door op eventuele 

weerstanden en / of spanningsvelden die zich voordeden. Als laatste vroeg ik naar de 

competenties waar een predikant moet voldoen wil deze werken in een gemeente die missionair 

verandert of wil veranderen. 

 

In de verslaglegging volg ik de indeling van de interviews door eerst de situatie in beeld te 

brengen, vervolgens de rol die de predikant speelt en / of gespeeld heeft in de veranderingen, 

daarbij geef ik ook weer welke weerstanden en / of spanningsvelden de predikant ziet en als 

laatste geef ik de competenties die volgens de predikanten noodzakelijk zijn om leiding te geven 

aan veranderingen in de plaatselijke gemeente. Ieder interview levert unieke gegevens op, 

vandaar dat de interviews ook afzonderlijk worden weergegeven.  

De interviews zijn allen in de zomer van 2008 gehouden, in de verslaglegging houd ik geen 

rekening met de huidige situatie en veranderingen die er mogelijk in het afgelopen jaar hebben 

plaats gevonden.  

 

4.2 ds. A. Haasnoot, Gereformeerde Kerk te Geldermalsen 
“Durf voor de troepen uit te lopen!” 

 

Algemeen 

Ds. Haasnoot werkt nu vier jaar in de Gereformeerde Kerk te Geldermalsen. Hiervoor diende zij 

één andere gemeente. Sinds 2 jaar werkt zij in deeltijd (60%) en besteedt haar overige tijd aan 

werk voor de landelijke kerk. 

                                                 
121

 De keuze voor de te interviewen predikanten heb ik vrij willekeurig gemaakt. Ik wilde twee predikanten 

interviewen die werkzaam zijn in een stad en twee predikanten die werkzaam zijn in een dorp. Daarnaast leek het 

mij boeiend om één predikant te interviewen die als missionair predikant werkt naast een gemeentepredikant. 
122

 Al de interviews werden gehouden in de periode juni - juli 2008. Ds. A. Haasnoot (Geldermalsen) sprak ik 18 

juni, ds. J.P. van Ark (Wezep) 2 juli, ds. C.L. De Rooij (Rotterdam) 11 juli, ds. J. Slager (Rotterdam) 14 juli, ds. 

A. Markus (Utrecht) 14 juli. 
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In Geldermalsen volgde zij een predikant op die 17 jaar in de gemeente gestaan heeft en 

vanwege ziekte met emeritaat is gegaan. 

 

Met het vertrek van de vorige predikant ontstond het verlangen naar een nieuwe frisse wind 

met veel aandacht voor jonge gezinnen. Er werd besloten dat de nieuwe predikant vrijgesteld 

zou worden voor pastoraat, alleen het crisispastoraat zou tot het takenpakket gaan behoren. 

Hierdoor zou veel tijd beschikbaar moeten komen voor het overige gemeentewerk. 

Naast dit verlangen van de gemeente en de praktische consequenties die daaraan verbonden 

werden, sprak het werken met Leven uit de Bron123 en met name de openheid naar de zgn. 

evangelicale geloofsbeleving. de predikant aan. 

 

Wat heeft de predikant gedaan? 

Ds. Haasnoot heeft zichzelf stevig neergezet als een jonge bevlogen evangelische predikante (o.a. 

via de website.) Tegelijk heeft ze er alles aan gedaan om kader aan te boren in de gemeente. Dit 

was vooral aanwezig in de zgn. bouwstenencie (een commissie die al jaren werkte met het 

boekje ‘Leven uit de Bron’ van Marius Noorloos); door deze relatief kleine maar enthousiaste 

kleine groep bleek veel in gang gezet te kunnen worden. 

Eén van de eerste nieuwe activiteiten was het gestructureerd opzetten van Gemeente-Groei-

Groepen. Deze groepen zijn inmiddels een belangrijke ‘broedplaats’ voor het verdere 

opbouwwerk. 

Naast de GGGroepen zette de predikant zich in voor kerkdiensten die begrijpelijk zijn voor 

iedereen, met name ook gericht op zoekers en jonge gezinnen. De liturgie werd al snel flexibeler 

vormgegeven en de Evangelische Liedbundel geïntroduceerd. 

Als groot project participeerde de predikant actief en stimulerend in het opzetten van de zgn. 

pubkerk, een activiteit op het marktplein tijdens de wekelijkse markt. Hiervoor ontving de 

gemeente een prijs van het Evangelisch Werkverband. Mede hierdoor kwam het missionaire 

bewustzijn in de gemeente in een stroomversnelling.  

Ten aanzien van de gemeente greep de predikant bewust alle mogelijkheden aan om de 

gemeente positief in de pers te krijgen. “Een positief beeld van de gemeente in de pers weegt in 

veel gevallen op tegen de negatieve kritiek vanuit (een deel van) de gemeente”, aldus ds. 

Haasnoot. 

 

Resultaten  

                                                 
123123

 Gemeenteopbouwmateriaal ontwikkeld door ds. Marius Noorloos. Zie paragraaf 2.3. excurs „via 

geloofsopbouw naar kerkopbouw‟. 
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Hoewel er nog veel werk aan de winkel is en er op allerlei terreinen nog voldoende te doen is 

met name als het gaat om het missionaire aspect van de gemeente, zijn er toch na vier jaar een 

aantal ‘resultaten’ te noemen. Zo zijn er in de eerste plaats in de kerkdiensten veel meer 

kinderen en jonge gezinnen. Een direct gevolg daarvan is, dat mensen makkelijker naar de 

kerkdiensten komen en het zelfbeeld van de gemeente enorm is toegenomen. De positieve 

berichten in de pers en de aanwezigheid van de gemeente op de markt heeft hier mede toe 

bijgedragen. Dit is ook de voornaamste reden dat mensen die de kerk de rug toe hadden gekeerd 

voorzichtig terugkeren.  

De GGGroepen hebben gezorgd voor een toename van het kader binnen de gemeente. Er zijn 

veel meer mensen die zich inzetten voor allerlei werk in en vanuit de kerk. Daarnaast is de 

inhoudelijk verbondenheid o.a. door de GGGroepen zichtbaar toegenomen. 

Al met al kan gezegd worden dat de gemeente van een vooral naar binnen gekeerde groep 

langzamerhand een beweging naar buiten maakt.  

 

Weerstanden / spanningsvelden 

De predikant heeft heel wat in beweging gezet en heeft daarbij ook veel te maken gehad met 

weerstanden en kritiek.  

De gemeente moest wennen aan de nieuwe stijl. Jarenlang was het op een bepaalde manier 

gegaan, de nieuwe predikant pakte het rigoureus anders aan. Daarbij is ds. Haasnoot relatief 

jong en een vrouw. 

Eén van de spanningvelden lag in het feit dat de voormalige predikant, die nog in de buurt 

woonde en aanvankelijk ook nog in de gemeente kerkte, liet merken dat hij de nieuwe koers niet 

waardeerde. Dit gaf met name onder een bepaalde groep gemeenteleden (waaronder 

kerkenraadsleden) behoorlijk wat spanning.  

Een ander spanningsveld ontstond toen er steeds meer nieuwe mensen in de kerkdiensten 

kwamen. Sommige gemeenteleden konden er niet aan wennen dat er zoveel nieuwe mensen 

kwamen, die anders waren dan men gewend was. Ook kon niet iedereen zich vinden in de keuze 

voor de Evangelische Liedbundel en de ‘vrijere’ invulling van de liturgie. Daarbij waren er 

mensen die kritiek hadden op de inhoud van de verkondiging; te oppervlakkig, te simpel, te 

evangelisch, niet theologisch genoeg etc. 

De predikant probeerde enerzijds de kritiek voor lief te nemen; het hoort erbij, anderzijds bleef 

zij voortdurend in gesprek gaan. Door goed te luisteren en helder te communiceren waarom 

bepaalde keuzen gemaakt werden, probeerde zij het contact met verschillende groepen te 
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behouden. Met name in de kerkenraad waren de spanningen soms voelbaar.124 De predikant 

koos ervoor deze spanningen op een gegeven moment te benoemen en bespreekbaar te maken, 

o.a. nadat de voorzitter zijn taak neergelegd had n.a.v. de voortdurende onderhuidse conflicten. 

Uiteindelijk lukte het door de gezamenlijkheid te benadrukken om uit de impasse te komen. 

De mensen die zich echt niet konden vinden in de nieuwe ontwikkelingen zijn langzamerhand 

afgehaakt. Dit blijken echter maar weinig mensen te zijn. Wel heeft een aantal mensen die 

voorheen zeer actief waren in allerlei activiteiten zich van lieverlee (o.a. door de vernieuwingen) 

wat op de achtergrond teruggetrokken. 

 

Rolopvatting en bijbehorende competenties 

Op de vraag naar wat je als predikant vooral moet kunnen en kennen om de gemeente voor te 

gaan in missionaire veranderingen kwamen de onderstaande zeven punten in het gesprek in 

beeld. 1) Strategisch inzicht – de predikant moet een visie hebben voor groei en weet hebben 

van manieren om daar stapje voor stapje naartoe te werken. 2) Er is durf nodig om voor de 

troepen uit te lopen, maar dat moet wel gepaard gaan met fijngevoeligheid. Te ver vooruit lopen 

zorgt uiteindelijk voor onnodig veel verwarring en conflict. 3) Daarbij komt wel dat de predikant 

moed heeft en volhoudt ook al stuit de predikant op weerstand. Een dikke huid is nodig en als 

een predikant dat niet heeft, zal de predikant deze moeten ontwikkelen. 4) Goede relationele 

vaardigheden; kunnen aansluiten bij verschillende mensen, ‘makkelijk’ in de omgang en 

pastoraal gevoelig. 5) De predikant zal voortdurend het evenwicht dienen te vinden tussen het 

zich richten op de binnenkant (kern van de gemeente) en de buitenkant (mensen van buiten.) 6) 

Het in staat zijn om prioriteiten te stellen is van levensbelang. Het grote risico in de kerk is dat 

predikanten zich te snel door te veel geregel etc. laten opslokken. 7) Om het allemaal aan te 

blijven kunnen is het belangrijk dat de predikant mensen om zich heen kan organiseren waar de 

predikant op verhaal kan komen, bemoedigd en gestimuleerd kan worden en nieuwe visie op 

kan doen. 8) Te midden van dit vele is geestelijk inzicht nodig. Dit kan door dichtbij de Bron te 

blijven en steeds weer manieren te vinden om stil te worden, om zo ook geestelijk inzicht te 

hebben in de krachten die er spelen waar het evangelie verkondigd wordt. 

 

4.2 ds. J.P .van Ark, Pauluskerk te Wezep 
“Elke kerk kan groeien, mits ze wil veranderen!” 

 

Algemeen 

                                                 
124

 Soms werd de kritiek zelfs zeer persoonlijk geuit in brieven aan de predikant. Met name daar waar de kritiek 

op de persoon gespeeld werd, ervoer de predikant de weerstanden persoonlijk als het zwaarst. Niet altijd lukte 

het professioneel om te gaan met deze kritiek. Regelmatig sloeg de twijfel aan eigen kunnen en eigen keuzen toe. 
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Ds. J.P. van Ark is predikant van een confessionele wijkgemeente te Wezep. In totaal zijn er zo’n 

750 adressen. De voor voorgaande predikant was een charismatisch persoon. Onder zijn leiding 

zijn allerlei initiatieven ontstaan. Na zijn vertrek is echter veel vastgelopen. Zijn opvolger liep 

tegen veel weerstanden aan en bleek niet de juiste persoon om leiding aan de gemeente te 

geven. Er was een duidelijk probleem voelbaar in de gemeente – men wist niet meer op welke 

manier men nu verder wilde. Het verlangen groeide om te komen tot een nieuwe koers. Dit 

verwachtte men o.a. van het beroepen van een nieuwe predikant.  

In de eerste plaats waardeerde ds. Van Ark het dat de gemeente een probleem ervoer en zelf 

aangaf toe te zijn aan verandering. Ten tweede bleek al gauw dat er voldoende potentie was om 

iets aan de situatie te doen. Deze wil tot veranderen en de mogelijkheden die de predikant 

daarvoor zag inspireerde hem o.a. om naar Wezep te komen. Inmiddels werkt Van Ark, van huis 

uit econoom (werkte o.a. als directeur bij scouting Nederland) negen jaar in de gemeente.125 

 

Wat heeft de predikant gedaan? 

De eerste stap die de predikant zette was erop gericht de gemeente in kaart te brengen. Met de 

vraag in het achterhoofd “Is de gemeente er echt zo slecht aan toe?” ging de predikant in gesprek 

met gemeenteleden, bezocht hij werkgroepen, zette cijfers naast elkaar126 etc. Hieruit werd 

helder dat de gemeente inderdaad op  missionair gebied nauwelijks functioneerde en er van 

groei al helemaal geen sprake was. Deze gegevens bleken een belangrijke bijdrage te leveren aan 

een gezamenlijk gevoel van urgentie; er moet inderdaad wat veranderen! 

Om de gemeente zelf in sneltempo enigszins te leren kennen en begrijpen vroeg de predikant 

van 40 jaargangen kerkbladen en las deze scannend. Dit om de hoogte en dieptepunten van de 

afgelopen jaren in kaart te brengen en vooral te leren van hoe de gemeente in elkaar zit.  

Tegelijk koos de predikant ervoor kennismakingsgesprekken te voeren met alle gemeenteleden.  

In anderhalf jaar tijd heeft de predikant alle adressen van de gemeente bezocht. Er werd 

specifiek gevraagd of eventuele kinderen bij het gesprek aanwezig konden zijn. Doel was 

enerzijds kennismaken, wie is wie, maar ook door te vragen naar hoe men het geloof en de 

gemeente ervaart. Als afsluiting vroeg de predikant steeds naar wat de mensen voor / in de 

gemeente zouden willen doen. Na deze 1,5 jaar is de predikant de zogenaamde 

nieuwingekomenen blijven bezoeken. 

                                                 
125

 Inmiddels is ds. Van  Ark parttime programmamanager van de in eind 2008 gestarte landelijke werkgroep 

binnen de PKN; Missionair Werk & Kerkgroei, zie www.pkn.nl/missionair 
126

 Met de stelling „meten is weten‟ vroeg de predikant alle getallen op die er maar voor handen waren. Dit zowel 

van de plaatselijke gemeente als van de kerk. Steeds zette hij de cijfers naast elkaar in vroeger – nu – prognose 

voor de komende tien jaar. 
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Na afloop van al deze gesprekken (en de eerder genoemde diagnose) stelde de predikant een 

rapport op waarin hij de belangrijkste conclusies n.a.v. zijn ervaringen weergaf. Dit rapport 

werd besproken in de kerkenraad en werd mede input voor nieuw beleid. 

Een belangrijke wissel is geslagen tijdens een tweedaagse met de kerkenraad op de hei. Hier 

werden n.a.v. grondig voorwerk vijf aandachtsvelden benoemd waarin de komende jaren 

geïnvesteerd zou worden. Mede n.a.v. deze tweedaagse ging men intensiever bezig met het 

verwoorden en uiteindelijk uitvoeren van nieuw beleid. 

 

Naast deze beleidsmatige acties is de predikant intensief bezig geweest met het ‘metselen aan 

zelfvertrouwen’. Belangrijkst middel daarvoor is goede public relations. P.r. is volgens de 

predikant voor 80% gericht op de eigen achterban. Zij moeten (weer) het gevoel krijgen dat ze 

‘trots’ op de gemeente kunnen zijn. Uiteindelijk werkt dat aanstekelijk. 

P.r. werd vanaf het begin stevig ingezet127  en op dit moment is er een speciaal team die zich 

richt op de p.r. van de gemeente.  

Ten aanzien van de erediensten is ds. Van der Ark helder. Hij is ervan overtuigd dat de spits van 

het missionaire werk ligt in de wekelijkse erediensten. Een onderdeel van het vernieuwen van 

de diensten was dat de Evangelische Liedbundel werd ingevoerd. Hoewel iedere dienst 

missionair is en dient te zijn werd na één jaar gestart met bijzondere ‘doelgroepdiensten’  in de 

middag. In deze diensten worden steeds verschillende doelgroepen gekozen als uitgangspunt 

van de dienst (merkbaar in een liedkeuze van Johannes de Heer tot Opwekking.) De predikant 

gaat hier ‘pragmatisch en creatief’ te werk.  

De predikant hecht eraan dat de diensten spannend zijn, mensen moeten op het puntje van hun 

stoel zitten. Dit kan door vooral goed te preken; dat is aansluiten bij waar de mensen zitten en 

gebruik maken van de actualiteit (met name ook de locale actualiteit.) Wanneer het past bij het 

thema geeft de predikant graag mensen de ruimte om wat van hun professie te delen.128 

De missionaire veranderingen op het gebied van de eredienst gingen gepaard met het opzetten 

van Gemeente Groei Groepen. Middels het concept GGG vanuit het Evangelisch Werkverband 

werd het kringwerk vorm gegeven. Naast de eredienst ontstonden er groepen die regelmatig bij 

elkaar komen en waar het evangelie op een laagdrempelige manier ter sprake komt.  

                                                 
127

 De intrededienst stond in al het plaatselijk nieuws en massaal werden mensen uitgenodigd. Vanaf dat moment 

zorgde de predikant ervoor dat de gemeente steeds weer op een positieve manier in het nieuws kwam. Recent en 

inspirerend voorbeeld is een kerkdienst op het voetbalveld bij de plaatselijke voetbalvereniging een dag na de 

uitschakeling van Nederland op het EK. Deze dienst haalde uiteindelijk de landelijk pers.  
128

 Zo nodigde hij een groep plaatselijke imkers uit met bijenkorf en al, die de ruimte kregen om iets over hun 

hobby te vertellen. De dienst stond in het teken van honing (Simson.) Uiteraard stond er na afloop een artikel in 

de krant. Ander voorbeeld; toen er overlast was van jongeren die vanuit de sportvereniging na teveel drank de 

buurt onveilig maakte, kreeg de voorzitter van de sportvereniging in de dienst het woord om het een en ander uit 

te leggen. 
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Een risico van allerlei nieuwe activiteiten die zich vooral richten op ‘buiten’ is dat de men van 

‘binnen’ ontevreden wordt. Deze valkuil probeerde de predikant te voorkomen door vooral 

mensen in te zetten in allerlei (nieuw) werk, maar ook door activiteiten te organiseren puur 

gericht op het ‘samengevoel’. De predikant vindt het van groot belang dat de gemeente 

daadwerkelijk wat met elkaar heeft. Een (missionaire) gemeente is een ‘etende gemeente’, daar 

wordt zo vaak mogelijk samen gegeten, want een gezamenlijke maaltijd verbindt, aldus de 

predikant.129 

Daar waar vernieuwingen worden ingevoerd kiest de predikant ervoor steeds zelf 

verantwoordelijk te zijn o.a. door qua uitvoering het meeste te doen. Dit om te laten zien dat hij 

er achter staat, maar ook dat men voor eventuele kritiek bij hem moet zijn. Wanneer nieuwe 

activiteiten meer inburgeren laat de predikant het ook meer los en delegeert hij. 

Hoewel dat uit veel van de bovenstaande punten al blijkt benoem ik het hier expliciet. De 

predikant heeft ervoor gekozen het veranderingsproces niet zozeer in te zetten met het 

wegnemen en / of veranderen van activiteiten, maar veel meer in het toevoegen van activiteiten. 

De predikant is ervan overtuigd dat veel weerstanden voorkomen kunnen worden door dit 

principe van ‘vermeerdering’.  

 

Resultaten 

Als belangrijkste resultaten na negen jaar noemt de predikant met name de groei van de 

gemeente. Een toename van 500 personen, met name ook veel zgn. herintreders. Deze groei is 

het duidelijkst zichtbaar in de toename van het bezoekersaantal van de wekelijkse erediensten 

en in de aanstelling van meerdere professionals in de gemeente (naast de fulltime predikant: een 

predikant voor 40%, een vicaris voor  50% en een jeugdwerker voor 50%.) 

Belangrijke resultaten zijn ook de heldere beleidsplannen op alle onderdelen van de gemeente 

met duidelijke taakvervulling en last but not least nauwelijks vacatures. 

Een opvallend en mooi resultaat is dat de gemeente zeer zichtbaar positief aanwezig is in de 

locale omgeving, gevolg hiervan is weer dat het zelfbeeld van de gemeente enorm is 

toegenomen. 

 

Weerstanden / spanningsvelden 

Volgens de predikant zijn er weinig schokkende weerstanden geweest. Een enkeling besloot de 

kerk te verlaten en ging elders kerken waar er meer ‘rust’ was. Ook waren er bijvoorbeeld 

nieuwingekomenen die toch ergens anders gingen kerken toen ze begrepen dat er van hen 

verwacht werd dat ze zich zouden inzetten voor de gemeente. 

                                                 
129

 Kenmerkend voorbeeld is dat de predikant er o.a. voor zorgde dat het veertig jarig bestaan met veel bombarie 

werd gevierd; activiteiten rond de kerk en uiteraard een maaltijd. 
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Wanneer het gaat om het voorkomen en ook om het omgaan met weerstanden benadrukt de 

predikant dat communicatie van levensbelang is. Daarom doet de predikant er alles aan om de 

communicatie helder te hebben. Dit door o.a. open, eerlijk en duidelijk te zijn in de 

kennismakingsgesprekken met nieuwingekomenen, door voortdurend in de kerkbode te 

schrijven wat er gebeurt en ook waarom dat gebeurt. 

 

Rolopvatting en bijbehorende competenties 

Als het gaat om wat een predikant moet kunnen, wil de predikant leiding kunnen geven aan 

missionaire veranderingen noemt ds. Van der Ark de volgende punten: 1) De predikant moet 

breed kerkelijk kunnen denken; niet exclusief in een bepaalde richting. Tegelijk wel helder 

kunnen verwoorden waar hij / zij zelf staat (ook qua identiteit.) 2) De predikant moet kunnen 

organiseren, of op zijn minst mensen om zich heen kunnen verzamelen die dat kunnen. 3) De 

predikant moet communicatief zijn; zowel wat betreft sociaal relationele vaardigheden, maar 

ook gericht op p.r. 4) In de vierde plaats moet de predikant in staat zijn om zodanig te preken 

dat de verbinding ontstaat tussen het leven van de mensen en het evangelie. 5) Daarbij moet de 

predikant kennis hebben van de (locale) cultuur en daar creatief op in kunnen spelen. 6) De 

predikant moet heel veel lef hebben om nieuwe dingen ‘gewoon’ te doen op hoop van zegen! 7) 

Als het gaat om kritiek is een pro-actieve houding erg belangrijk. Een predikant moet kunnen 

meeveren met mensen die kritiek leveren, dat is, echt luisteren naar de essentie en daar wat mee 

doen, maar tegelijk niet bij elk kritisch punt de visie en / of het doel aanpassen.  

 

4.3 ds. C.L. de Rooij, Andreaskerk te Rotterdam-IJsselmonde 
“Benader mensen vanuit de overtuiging dat God allang met hen bezig is!” 

 

Algemeen 

De Andreaskerk is één van de oudste kerken van Rotterdam. Rond 1970 was het een grote en 

bloeiende gemeente. Veel nieuwbouw (uitbouw vanuit Rotterdam) was echter gericht op 1 

bevolkingscategorie, mensen met een minder dan modaal inkomen. Op dit moment zijn er veel 

allochtonen in de directe omgeving. De laatste 15 jaar is de gemeente heel snel gekrompen. 

Alleen het pastoraat aan de eigen vergrijsde groep werd nog in stand gehouden.  

De vorige predikant vertrok in 2001. In de gemeente kwam een bezinning op gang op welke 

manier men verder wilde. 

Via de IZB werd besloten als stap in geloof een nieuwe predikant fulltime te beroepen met het 

doel te werken aan revitalisering van de gemeente. Afgesproken werd dat de predikant qua 
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tijdsbesteding zich voor  50% zou richten op ‘gewone taken’ en 50% op specifiek missionaire 

taken. In 2006 kwam ds. C.L. de Rooij (inmiddels 59 jaar) naar Rotterdam. 

De gemeente werkt veel samen met de Pelgrimskerk waar ds. J. Slager zo’n 7 jaar predikant is. 

Deze gemeente timmert al langer missionair aan de weg.  

 

Wat heeft de predikant gedaan? 

Een noodzakelijk beginstap was dat de predikant bewust probeerde te bouwen aan het zelfbeeld 

van de gemeente. Van het begin af aan werd  ‘gewerkt’ aan een vitale sfeer door op een positieve 

manier over de gemeente te spreken. Dit was nodig omdat de gemeente door een lange vacante 

periode en een jarenlange leegloop nauwelijks meer geloofde in vitalisering. Tegelijk zette de 

predikant alles op alles om de ogen van de gemeente te openen voor de mensen ‘van buiten’. 

Door middel van preken, gesprekken, berichtjes in de kerkbode probeerde hij het missionair 

bewustzijn aan te wakkeren.  De predikant hechtte eraan te sleutelen aan de manier waarop 

gemeenteleden keken naar ‘buitenstaanders’, nm. met toenemend besef dat God met een ieder 

bezig is, kerkelijk of niet. Dit betekende concreet dat in de activiteiten meer dan ooit het besef 

doordrong dat de kerk ‘open activiteiten’ aanbiedt. Iedereen mag en moet zich kunnen 

aansluiten.130 De predikant benadrukte dat public relations erg belangrijk is om de zgn. 

randkerkelijke mensen goed op de hoogte te brengen (en te houden) van het gebeuren rondom 

en in de kerk. Dit resulteerde in eenvoudig maar goed foldermateriaal. Om de kerk meer op de 

kaart van de buurt te krijgen is er o.a. contact gelegd met de basisscholen en krijgt de 

samenwerking met deze scholen ook steeds meer vorm. Verder worden er regelmatig thema-

avonden belegd over actuele onderwerpen. Via deze avonden ontstaan veel contacten met 

buurtbewoners. 

Veel ideeën en expertise ‘haalde’ de predikant uit de samenwerking met de Pelgrimskerk en dan 

met name via de predikant ds. J. Slager.  

Als belangrijkste kracht van de nieuwe missionaire instelling is het zgn. ‘concentrisch pastoraat’, 

de predikant doet veel bezoekwerk onder zgn. randkerkelijke mensen, via deze mensen komt hij 

weer in contact met andere mensen etc. Uit dit bezoekwerk zijn op den duur wijkgerichte ‘open 

avonden’ georganiseerd, waar verschillende mensen elkaar ontmoeten. Vanuit deze open 

avonden zijn een aantal open kringen ontstaan.  

Omdat er in de gemeente weinig kader is en weinig jonge gezinnen, blijken nieuwe mensen niet 

zo snel aan te haken. Eén van de stappen om het kader uit te breiden is dat de predikant 

                                                 
130

 Ds. De Rooij kreeg steeds meer een hekel aan het woordje „weer‟. We gaan „weer‟ beginnen met het 

kringwerk etc. “Het woordje „weer‟ symboliseert een gemeente die zich vooral op de bestaande naar 

binnengekeerde gewoonten richt. Dit doorbreken is een belangrijke stap in het werken aan missionaire 

veranderingen,” aldus ds. De Rooij. 
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kerkmensen in de wijk, die elders in een andere PKN-gemeente kerkten (en daar soms tientallen 

kilometers voor rijden), heeft benaderd om toch ook hun steentje plaatselijk bij te dragen. 

 

Resultaten 

Na twee bijzondere jaren is er veel veranderd in de gemeente. Zo is er een groei van 120 procent 

van het bezoekersaantal van de kerkdiensten (van gemiddeld 40 naar 100 bezoekers.) Daarbij is 

er sprake van een lichte verjonging, echt jonge gezinnen zijn er nog steeds niet veel, maar wel 

veel meer mensen onder de 50 jaar. De eredienst wordt wat ‘vrijer’ vormgegeven met inzet van 

de Evangelische Liedbundel. Volgens de predikant is de eredienst een goed voorbeeld van een 

gereformeerde grondhouding met een open mind naar andere tradities. Opvallend is de ‘vitale 

sfeer’, er heerst een gevoel van ‘vreugde over de kerk’. Mensen verbinden zich makkelijker aan 

allerlei taken. Zo zetten tientallen mensen zich in voor allerlei ‘missionaire activiteiten’. Veel van 

deze nieuwe vrijwilligers kwamen tot voor kort niet (meer) naar de kerk. Ook de kerkenraad 

groeit. Daarin schroomt men niet om nieuwe mensen (ook zgn. ‘herintreders’) te vragen lid te 

worden van de kerkenraad. Verder zijn er drie huiskringen waar mensen in een open sfeer bij 

elkaar komen. Zij gebruiken het materiaal van de GGGroepen van het Evangelisch Werkverband. 

 

Weerstanden / spanningsvelden 

De grootste spanning wordt ervaren door de oude garde. Hoewel velen dankbaar zijn voor het 

nieuwe elan en de nieuwe mensen heerst er ook een gevoel van heimwee naar het oude 

vertrouwde familiegevoel van jaren terug. De nieuwe mensen blijken vaak anders te geloven (en 

te leven) dan men gewend is. Daaraan gerelateerd is er bij sommige mensen een gevoel van 

onvrede, nu zij zien dat allerlei taken makkelijk opgepakt worden door nieuwe mensen en nog 

succesvol ook, terwijl het voor velen jarenlang een ploegen op rotsen is geweest. Niet iedereen is 

in staat dit gevoel pro-actief positief om te zetten.  

Deze en andere punten betekenen voor de kerkenraad een ‘non-stop-bezinning’. Steeds weer 

wordt van de kerkenraad een wijs en creatief handelen verwacht rondom allerlei zaken die 

samenhangen met de groei van de gemeente.131 Een ander punt wat in toenemende mate als 

spanningsvol wordt ervaren zijn de zgn. passieve leden. Men wil deze leden waarderen en 

tegelijk de mogelijkheid geven actiever te participeren in het gemeentezijn. 

 

Rolopvatting en competenties 

                                                 
131

 Kenmerkend voorbeeld is de vraag; hoe om te gaan met mensen die „zomaar‟ aan het avondmaal gaan, terwijl 

ze een keertje meegenomen zijn naar de gemeente? Voorlopig is gekozen voor enerzijds het vasthouden aan het 

model van voorbereiding / onderwijs, maar tegelijk wordt daar pragmatisch mee omgegaan (het wordt in de 

dienst niet genoemd.) 
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Predikanten die in een dergelijke situatie leiding geven dienen volgens ds. De Rooij te 

beschikken over een hermeneutische gave; hij moet in staat zijn het evangelie eenvoudig te 

brengen, zowel in pastoraat, gesprekken en preken en daarin een brug kunnen slaan tussen de 

leefwereld van de mensen, het evangelie en de traditie. Daarbij is nodig dat de predikant in staat 

is zelf vorm te kunnen geven aan de eigen spiritualiteit (bevinding) en ook in staat is om mensen 

daarin ‘voor te gaan’.132 Qua leidinggeven moet een predikant mensen op een zodanige manier 

leiden dat mensen zelf verantwoordelijk worden. Hierbij zal de predikant hoofdzaken van 

bijzaken moeten kunnen onderscheiden. Op hoofdzaken moet hij een stevige inbreng kunnen 

geven en bij bijzaken aan de zijlijn durven blijven staan (en kunnen loslaten.) 

De predikant zal goed moeten kunnen relativeren: “Hoe dan ook je kunt de kerk niet maken, je 

redt het niet alleen! Daarom mag je ook blij zijn met wat er wel gebeurt.”  

Tot slot vraagt dit van een predikant een groot missionair hart en de keuze om mensen 

principieel te benaderen vanuit de gedachte dat God ook met hen bezig is,… als je gelijke! 

 

4.4 ds. J. Slager, Pelgrimskerk te Rotterdam-IJselmonde 
“Nieuwgelovigen hebben heel veel tijd nodig om in te groeien in de gemeente!” 

 

Algemeen 

De Pelgrimskerk was zeer sterk vergrijsd. Veel mensen (m.n. gezinnen) verhuisden of gingen 

elders kerken. Zes jaar geleden fuseerde de gemeente samen met een andere gemeente die ook 

bezig was te ‘sterven’. Er werd gekozen voor een nieuwe koers. Echter de predikant uit de 

andere gemeente (ds. Slager) was ‘orthodoxer’ dan de predikant van de bestaande gemeente 

Mede hierdoor verliep de fusering moeizaam.  

Vanaf 2004 ging ds. Slager echter fulltime werken voor de nieuwe gemeente, die sindsdien 

bijeenkomt in de Pelgrimskerk. De oude predikant was inmiddels met emeritaat. 

Men besloot de crisis als uitdaging te zien. Men wilde niet kiezen voor het in stand houden van 

wat er was, maar men wilde gaan voor vernieuwing. 

 

Wat heeft de predikant gedaan? 

De predikant hecht aan grondige bezinning. Dit was dan ook het eerste wat hij zo breed mogelijk 

in gang zette. Met de vraag: ‘Wat is Bijbels gezond gemeentezijn?’, ging hij in de prediking en 

samen met de kerkenraad aan de slag om te komen tot een (nieuwe) visie en droom voor de 

                                                 
132

 Ds. De Rooij verzucht het in de uitroep “Leer ons bidden!” Volgens hem moet er veel meer aandacht zijn in 

de opleiding om deze eigen spiritualiteit vorm te geven. “Priesters worden in de RKK allemaal grondig 

voorbereid en stevig opgeleid om hierin een eigen onderbouwde en aan de traditie gerelateerde weg te kunnen 

gaan.” 
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kerk. Vanuit deze beweging werden al snel allerlei activiteiten gestart. Begonnen werd met het 

starten van huiskringen (materiaal GGGroepen van EW) en het organiseren van de 

alphacursus133. Steeds werd geprobeerd zoveel mogelijk mensen, goed toegerust en gecoacht, in 

te zetten in de activiteiten van de gemeente.  

Veel tijd besteedde de predikant voor het organiseren van intensieve begeleiding van 

nieuwgelovigen, dit vanuit de overtuiging dan deze mensen veel tijd nodig hebben om werkelijk 

in te groeien in de gemeente. Mensen worden ‘gekoppeld’ aan gemeenteleden die bij hen passen. 

De eredienst veranderde onder andere door de invoering van de Evangelische Liedbundel en 

een pragmatischere invulling van de liturgie.  

Wat betreft de weerstanden bleek tijd een belangrijke factor. De predikant probeerde conflicten 

te voorkomen door helder en veel te communiceren en door vooral vooraf samen doelen te 

stellen en vervolgens elkaar eraan te houden.  

 

Resultaten 

Na vier jaar is er veel gebeurd en is met vallen en opstaan gebouwd aan een vitale kerk.  

Groei is vooral te zien in de toename van het aantal kerkgangers (van een gemiddelde van 100 

naar 150 personen per dienst), waarbij een stevige verjonging zichtbaar is.134 Een deel van die 

groei komt doordat christenen uit de wijk er meer en meer voor kiezen in de Pelgrimskerk te 

gaan kerken. Dit zijn vooral mensen die behoren tot de PKN, maar recent ook mensen uit 

evangelische kerken. Het mooie is dat dit veelal mensen zijn met heel wat know how en die 

bereid zijn zich in te zetten in het gemeentewerk.  Daarnaast zijn het vooral een groot aantal 

herintreders die de diensten gaan bezoeken. Deze mensen zijn soms tientallen jaren niet meer 

betrokken geweest bij kerk en geloven en vinden de weg terug. Via deze mensen is ook een 

kleine groep mensen die vanuit een totaal onkerkelijke situatie aansluiting heeft gevonden bij de 

Pelgrimskerk. 

Inmiddels zijn er vier goedbezochte Gemeente Groei Groepen. 

Een belangrijk ‘overkoepelend’ resultaat is dat er een vitale sfeer is gegroeid in de gemeente. Dit 

heeft een sterke aantrekkingskracht op nieuwkomers, maar geeft ook een gevoel van ‘trots’, 

waardoor mensen graag komen en zich graag willen inzetten.  

 

Weerstanden / spanningsvelden 

Grootste weerstanden kwamen voort uit conflictenten tussen subgroepjes van mensen die al 

jaren tot de gemeente behoren en groepjes die nog maar kort aansluiting hebben gevonden bij 

                                                 
133

 Aanvankelijk voor gemeenteleden, maar later voor mensen die niet of nauwelijks betrokken waren bij de 

gemeente. 
134

 30 kinderen onder de 12 jaar; vijf jaar geleden waren dat er hooguit vijf. 
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de gemeente.  Met name omdat het gaat om conflicten tussen groepjes is dat lastig op te lossen. 

Veel gaat al snel een eigen leven leiden. 

Verder zijn er een aantal vrijwilligers die een stapje terug hebben gedaan. Er zijn weinig mensen 

die de gemeente letterlijk verlaten hebben, maar toch wordt deze terugtrekkende beweging van 

een aantal mensen als een spanningspunt ervaren. Deze mensen voelen zich overruled door 

nieuwelingen. ”Om deze mensen enerzijds te waarderen en respecteren en tegelijk ook loyaal te 

blijven naar de koers die gevaren wordt is soms een hele klus.” aldus ds. Slager. 

 

Rolopvatting en bijbehorende competenties 

Wat betreft de competenties ziet ds. Slager twee onmisbare competenties voor een missionaire 

veranderaar. In de eerste plaats is een bescheiden houding voorwaarde. Als een predikant de 

gemeente ingaat met de idee dat hij het allemaal wel eens gaat veranderen, loopt hij vast. Er valt 

zoveel te leren, van gemeenteleden, maar ook van hoe processen verlopen etc.135 De predikant 

zal dan ook vooral bereid moeten zijn om te leren. In de tweede plaats zal de predikant in staat 

moeten zijn om een heldere visie op wat de gemeente is kunnen verwoorden en dat concreet 

kunnen maken in beleid. Daarbij moet een predikant weten wat hij daarin wel en niet kan en 

mag doen. 

 

4.5 ds. A. Markus, Jacobikerk te Utrecht 
“Voordat ‘ons soort mensen’ (lees kerkmensen, DdB) gaan denken vanuit een 

buitenperspectief zijn we jaren verder!” 

 

Algemeen 

Op missionair gebied gebeurde er van alles vanuit de Jacobikerk. Met name via het 

inloophuisproject via de IZB. Echter de impact op de gemeente was zeer klein. Men wilde meer 

missionair gemeente zijn vanuit de kern van de gemeente en niet als een ‘losse activiteit’. Om die 

reden werd er naast de gemeentepredikant een zgn. missionair predikant aangesteld. Taak van 

deze predikant is: toerusting van gemeenteleden en activiteiten ontwikkelen voor mensen van 

buiten waarin ‘doorgroei’ mogelijk is, middels een zgn. Missionair Traject. 

 

Wat heeft de predikant gedaan? 

De eerste en belangrijkste stap was de inzet om zo breed mogelijk na te denken over het beleid 

van de gemeente. De grote vraag daarbij was: “ wat willen we en waarom en hoe gaan we dat 

                                                 
135

 Volgens ds. Slager zou elke predikant een coach moeten zoeken (of krijgen) die hem begeleid in de wirwar 

van taken van het predikantschap. Zeker wanneer je als kerk missionair wil zijn (en blijven) is goede coaching 

van predikanten zeer belangrijk. 
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doen?” Dit bezinningsproces liep uit tot een doelgerichte afbakening van de doelgroep van het 

missionaire werk. De doelgroep waar men zich vanaf die tijd in het missionaire werk op richtte 

bestond uit hoger opgeleide dertigers. Dit is tevens het grootste netwerk van de eigen gemeente. 

Afgesproken werd deze doelgroep vooral te bereiken via de eigen gemeenteleden. 

Om dit missionaire werk op het netvlies van de gemeente te krijgen besteedde de predikant 

aandacht aan de missionaire roeping van de gemeente in preken en het jaarlijkse 

kringenbezoek136. Daarnaast ontwikkelde en gaf de predikant cursussen om gemeenteleden te 

helpen een visie op missionair werk te ontwikkelen en praktisch te maken in het dagelijks leven. 

Het missionaire bewustzijn van de gemeente aangeboord door o.a. prediking en het jaarlijks 

bezoeken van de in totaal 25 Bijbelkringen. 

Daar waar het gaat om het bereiken van de doelgroep werd heel zorgvuldig gewerkt aan het 

ontwikkelen van een Missionair Traject. Allerlei nieuwe (of vernieuwde) activiteiten werden 

gestructureerd opgezet.  

 

Resultaten 

Na vier jaar is binnen de gemeente meer oog voor de missionaire. Dit is o.a. te merken aan het 

enorm aantal mensen die op allerlei manieren het werk steunen door zich vrijwillig in te zetten. 

Op dit moment zijn dat zo’n 100 vrijwilligers en dat is een groei van 100%. Verder is het 

missionair project redelijk goed opgezet. Er zijn veel activiteiten opgezet, waarin mensen de 

mogelijkheid hebben in te groeien in de gemeente. Met name zogenaamde herintreders weten 

hun weg door het ‘missionair traject’ te vinden en lijken redelijk in te groeien in de gemeente. 

 

Weerstanden / spanningsvelden 

Veranderingen worden door de gemeente als oké ervaren als er maar voldoende argumenten 

zijn. Dit is een vermoeiend en tijdrovend proces. Daarbij komt dat gemeenteleden in de 

Jacobikerk erg binnenkerkelijk denken in alles, dit lijkt nauwelijks te veranderen. Het grote 

verloop in de gemeente is wat dit betreft ook een spanningsveld. Steeds weer zijn er nieuwe 

gemeenteleden die meegenomen moeten worden in allerlei processen en verhuizen mensen die 

bijv. veel visie hebben of veel werk doen in de gemeente naar elders. Om de gemeente meer toe 

te rusten en mee te nemen in missionaire veranderingsprocessen zou de predikant eigenlijk 

meer tijd met gemeenteleden moeten doorbrengen, via pastoraat en preken.137 Dit betekent 

echter ook weer dat er minder tijd overblijft voor het werk wat meer op ‘buiten’ gericht is. 

                                                 
136

 De Jacobikerk heeft zo‟n 25 huiskringen. Deze kringen worden jaarlijks bezocht door de missionair predikant 

(of een ander lid uit het missionair team). Zo staat minimaal eens per jaar een missionair thema duidelijk op de 

kringenagenda. 
137

 Dit spanningsveld hangt ook samen met het feit dat er naast ds. Markus een gemeentepredikant werkzaam is, 

die vooral op de „binnenkant‟ gericht is. 
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Een laatste spanningsveld ligt in het feit dat mensen die echt helemaal van buiten de kerk komen 

en mee doen met bijv. de alphacursus later bijna structureel blijken af te haken. Ingroeien in de 

gemeente is voor de meeste van hen veel te hoog gegrepen. 

 

Rolopvatting en bijbehorende competenties 

Om dit werk als predikant te kunnen doen is het volgens ds. Markus noodzakelijk dat de 

predikant academisch kan denken. Een kenmerk van een academicus is dan dat de predikant in 

staat moet zijn om vanuit het eigen perspectief ‘out of te box’ te kunnen denken en handelen. 

Daarbij zal de predikant strategisch moeten kunnen denken om de juiste stappen te kunnen 

maken in gemeenteopbouwprocessen. 

 

4.6 Conclusies 

4.6.1 Gemeentegegevens en veranderingen 

Ten aanzien van de gemeentegegevens zijn er nauwelijks nieuwe conclusies te noemen. De 

gemeenten zijn zeer divers en toch allemaal op verschillende manieren missionair aan het 

veranderen. Opvallend is wel dat in vier van de vijf gemeenten de urgentie (in totaal 

verschillende contexten) zeer nadrukkelijk ervaren werd.138 Bij het aanstellen van de predikant 

koos men heel bewust voor een nieuwe lijn. Enerzijds verwachtte men als kerkenraad en 

gemeente veel van deze nieuwe predikant, anderzijds was er al voordat de predikant kwam visie 

en de wil om te veranderen. Dit relativeert weer enigszins de rol van de predikant als 

veranderaar, maar onderstreept wel zijn verantwoordelijkheid om aan deze veranderingen 

leiding te geven. Lettend op de inhoud van de veranderingen valt op dat het merendeel van de 

gemeenten evangelicaliseert. Men is bewust gereformeerd, maar door de invoering van de 

Evangelische Liedbundel (in vier gemeenten) en het gebruik van het GGGroepenmateriaal van 

het Evangelisch Werkverband (vier gemeenten) is een duidelijk evangelische invloed zichtbaar 

en worden in een aantal gevallen ook meer evangelisch georiënteerde mensen aangetrokken. 

Kenmerkend is dat alle gemeenten groeien wat betreft het aantal bezoekers van de erediensten, 

waarbij zogenaamde herintreders in alle gevallen redelijk aansluiting lijken te vinden bij de gang 

van zaken. Groot spanningsveld ligt in het feit dat bestaande groepen moeite blijken te hebben 

met nieuwe mensen die totaal anders in het leven en de gemeente staan. Dat kader belangrijk is 

wordt in de interviews dik onderstreept. Zonder goed kader is het ploeteren op rotsen om 

missionair te veranderen. 

                                                 
138

 Dit zijn bovendien allemaal gemeentepredikanten, terwijl de vijfde predikant missionair predikant is, naast 

een gemeentepredikant. Overigens is deze vijfde gemeente het meest verschillend wat betreft inzet en doel van 

de veranderingen. Of dat alleen komt doordat de predikant missionair predikant is betwijfel ik. Mijns inziens 

kiest de Jacobikerk heel bewust voor een eigen passende missionaire stijl. 
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4.6.2 Rolopvatting predikanten 

Het feit dat alle predikanten aangeven dat zij bij hun komst al een opdracht tot veranderen 

kregen, onderstreept de waarde die de predikanten zichzelf toedichten als het gaat om het 

aansturen van deze veranderingen. Tegelijk zegt het ook veel over de verwachtingen die de 

gemeenten hechten van het (missionaire) leiderschap van de predikanten. Wat alle predikanten 

zich grondig lijken te beseffen is dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben in het missionair 

toerusten van de gemeente. Men hecht eraan dat de gemeente positief over zichzelf denkt. Een 

drietal predikanten geeft aan daar specifiek op in te zetten. Dit wordt gedaan door de 

verkondiging in de eredienst, maar zeker ook door zich zeer p.r. gevoelig te bewegen in de 

samenleving en daar de gemeente op de kaart te zetten. In de manier waarop dat gebeurt 

verschillen de predikanten enorm.  

Opvallend is dat, hoewel de predikanten als het gaat om de missionaire visie veel raakvlakken 

hebben, ze in hun werkwijze heel andere keuzen maken. Blijkbaar is er geen standaard profiel te 

maken van een missionair predikant. Per situatie en per persoon worden andere kwaliteiten en 

werkwijzen gevraagd en / of ingezet. 

De interviews bevestigen het beeld van de predikant met de schaap met de vijf poten al is 

duidelijk te zien dat de ene predikant makkelijker prioriteiten stelt dan de andere. Toch voelen 

de predikanten zich allemaal verantwoordelijk voor het geheel en ervaren dan ook weerstanden 

op alle fronten. Dat communicatie van onschatbare waarde is in de veranderingen wordt dan 

ook bevestigd. Tot slot werd mijn hypothese vanuit de enquête ten aanzien van de competenties 

deels bevestigd. De predikanten noemen vrij makkelijk een aantal competenties die nodig zijn in 

het veranderingsproces en geven tegelijk toe dat zij deze zelf niet altijd voldoende ontwikkeld 

hebben. Sommige gekozen competenties bleken deels streefcompetenties te zijn.139  

                                                 
139

 De hypothese wordt niet helemaal bevestigd omdat ik in het interview meer de nadruk legde op de vraag „Wat 

moet je nu vooral kunnen om dit als predikant te doen‟,  terwijl in de enquête de vraag algemener was naar de 

competenties die predikanten dienen te hebben om leiding te geven aan de missionaire veranderingen. In de 

beantwoording vermoed ik dan ook dat de predikanten in de interviews meer vanuit hun eigen competenties 

reageerden. Dit neemt niet weg dat ook in de interviews sprake is van een aantal streefcompetenties. Het meest 

in het oog springende voorbeeld is dat alle predikanten op de een of andere manier aangeven dat het hebben van 

een missionaire visie en het strategisch kunnen concretiseren van deze visie van onschatbare waarde is. Mijns 

inziens hebben al de geïnterviewde predikanten een missionaire visie, maar lopen ze ook allemaal geregeld 

achter de feiten aan. Het blijkt erg moeilijk om een visie werkelijk te laten landen in het geheel van de gemeente.  
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Hoofdstuk 5: Analyse en evaluatie 
 

5.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik een overzicht gegeven van de uitkomsten van de verschillende 

stappen die ik gemaakt heb om te komen tot een beantwoording van de in hoofdstuk 1 genoemde 

vraagstelling: Wat is de rolopvatting van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland die 

missionaire veranderingsprocessen in de plaatselijke gemeente initiëren, aansturen en / of 

begeleiden? Vanuit de onderzochte literatuur en het praktijkonderzoek, de enquête en de 

interviews,  zijn veel gegevens t.a.v. de vraagstelling boven tafel gekomen. In dit hoofdstuk zal ik 

deze gegevens aan de hand van de drie verwoorde deelvragen met elkaar in verband brengen. 

Hierin zal ik gebruik maken van de onderzoekframes; context, identiteit&cultuur, 

structuur&middelen en leiderschap, die ik eerder in deze scriptie gebruikt heb.140 De eerste twee 

deelvragen die ingaan op de gemeente en de missionaire veranderingen bespreek ik in paragraaf 

5.2 en 5.3 aan de hand van de onderzoeksframes. De derde deelvraag waar de rolopvatting van 

de predikant centraal staat volgt in paragraaf 5.4. In de slotparagraaf kom ik  tot een 

beantwoording van de hoofdvraag. 

 

5.2 Aanleidingen missionaire veranderingen 
Wat is volgens de te onderzoeken predikanten de reden dat er missionaire veranderingsprocessen 

in de plaatselijke gemeente ontstaan? 

 

Context 

Vanuit de context kan als meest opvallende conclusie onderstreept worden dat de direct ervaren 

urgentie om te veranderen het meest genoemd wordt. Ontwikkelingen binnen de context op 

micro-niveau, namelijk de plaatselijke context is voor veel gemeenten een belangrijke reden om 

missionair te veranderen. Daar waar aan de lijve ervaren wordt dat er een kloof ontstaat tussen 

de kerk en de samenleving met als direct gevolg een verminderde betrokkenheid op de kerk, 

worden gemeenten gedwongen om aan verandering te gaan denken. Van belang is dat deze 

urgentie in totaal verschillende contexten wordt beleefd. Op meso-niveau is te concluderen dat 

organisaties binnen de PKN, als de IZB en het EW in een aantal gevallen belangrijke aanjagers of 

op zijn minst hulpbronnen zijn geweest om te komen tot de veranderingen. 

 

Identiteit&Cultuur 

                                                 
140

 Zie o.a. par 1.3.4. 
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Wat in het literatuuronderzoek reeds naar voren kwam dat juist in deze tijd een helder 

omschreven en geleefde identiteit van groot belang is voor (missionair) gemeentezijn is 

ruimschoots bevestigd in de uitkomsten van de enquête en de interviews. Bezinning op de 

identiteit van de gemeente blijkt in veel gevallen een missionaire bezinning op gang te brengen.  

Daarbij komt in de enquête expliciet naar voren dat een ‘gedeeld verlangen naar meer openheid’ 

één van de belangrijkste redenen is om missionair te veranderen. De vraag is waar dat verlangen 

vandaan komt. De predikanten lijken te beweren dat dit verlangen o.a. in gang gezet wordt 

vanuit de kerkenraad, die immers de (missionaire) visie en het beleid verwoordt en dat dit 

verlangen vanuit de context opkomt. Daarnaast is dit verlangen terug te zien in het feit dat 

gemeenteleden bidden voor het missionaire werk. De geënquêteerde predikanten noemen dit 

punt naast ‘formuleren van visie en doelen’ de belangrijkste factor die de veranderingen in gang 

heeft gezet. 

 

Structuur&Middelen 

Wanneer nieuwe visie geconcretiseerd wordt in doelgericht beleid, met eventuele 

vernieuwingen van structuren, gaan gemeenten veranderen. Gemeenten maken hierbij gebruik 

van verschillende gemeenteopbouwmodellen, maar passen deze aan aan de eigen context. 

Opvallend is daarbij dat veel gemeenten zgn. evangelicaal materiaal gebruikt (GGG materiaal van 

EW, alphacursus etc.) 

Het belangrijkste middel is nog steeds immaterieel, namelijk de mensen. Mensen die het belang 

inzien van missionaire veranderingen en die zich daar daadwerkelijk voor in willen zetten zijn 

onmisbaar. 60% van de geënquêteerde predikanten geeft aan dat gemeenteleden aandrongen op 

veranderingen. De aanwezigheid van kader is dan ook een belangrijke reden om te veranderen. 

Dit kader is opvallend genoeg in veel gevallen deels ook professioneel en betaald. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat veel predikanten een gebrek aan (vrijwillig) kader als een grote 

‘weerstand’ beschouwen. Daarnaast is er in opvallend veel gemeenten een ouderling vrijgesteld 

voor het missionaire werk en functioneert in veel gemeenten een zogenaamde missionaire 

commissie.141 

 

Leiderschap 

Op alle drie de onderzoeksgebieden, literatuuronderzoek, enquête en interviews wordt 

bevestigd dat het leiderschap één van de belangrijkste aanjagers is om te komen tot missionaire 

veranderingen. Als eerste is dat meestal de kerkenraad die de gemeente voorgaat in een 

                                                 
141

 Niet onderzocht is in hoeverre deze ouderlingen en commissies daadwerkelijk bijdragen aan het missionaire 

elan van de gemeenten. Mogelijk is de aanwezigheid van een vrijgestelde ouderling en een speciaal in het leven 

geroepen missionaire commissie in sommige gevallen voor gemeenteleden een reden zich juist niet in te zetten 

voor het missionaire werk, omdat men de idee heeft dat anderen dit wel zullen doen. 
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(nieuwe) missionaire visie en beleid. Overigens blijkt dit niet in alle gevallen zo te zijn (50 % van 

de geënquêteerde predikanten is het ermee eens.) De predikant heeft een grote rol in het 

voorgaan van zowel de kerkenraad als het totaal van de gemeente. Daarbij moet ook al het 

leiderschap genoemd worden wat plaatsvindt binnen kringen en bijvoorbeeld het jeugdwerk. 

 

5.3 Kenmerken van missionaire veranderingen 
Wat is kenmerkend aan die missionaire veranderingen in de plaatselijke gemeenten?142 
 

Context 

Het is kenmerkend dat de onderzochte gemeenten zich vooral bewegen binnen het zogenaamde 

territoriale principe. Men richt zich op de directe omgeving en wil zich daar als kerkelijke 

gemeente profileren.143 Dit is opvallend omdat er in de literatuur geregeld gewezen wordt op het 

loslaten van dit territoriale principe door zich te richten op een bepaalde doelgroep en via 

netwerken de contacten uit te breiden.144 Blijkbaar zien traditionele kerken nog mogelijkheden 

om via de oude structuren missionair te zijn. Overigens wordt het principe bevestigd dat 

gemeenten zich meer op het plaatselijke lokale richten.145 Geen grote acties in verre steden, 

maar missionaire presentie op het dorpsplein. 

 

Identiteit&Cultuur 

Wat betreft de identiteit&cultuur van de gemeenten zien we dat gemeenten over de hele linie 

evangelicaliseren.146 Niet dat de gemeenten allemaal evangelisch worden en massaal de 

gebruiken van de evangelicale beweging overnemen, maar wel dat bepaalde werkvormen en 

invloeden vanuit deze beweging zichtbaar zijn. Ik zie dit o.a. terug in de opmerkingen van 

predikanten dat zij vooral belang hechten aan appelerende prediking. Er moet iets gebeuren in 

erediensten. De  massale invoering van de Evangelische Liedbundel, met daarin liederen die in 

                                                 
142

 De conclusies op deze deelvraag zijn met name gebaseerd op de interviews, omdat ik daar direct gevraagd 

heb naar de veranderingen in de gemeente. Vanuit de enquête zijn meer indirect conclusies te trekken t.a.v. deze 

vraagstelling. 
143

 Overigens is dit in de grote steden iets minder het geval. De Jacobikerk te Utrecht wijkt hier het meest vanaf. 

Deze kiest bewust niet voor de directe omgeving, maar focust in het missionaire werk op het netwerk van haar 

gemeenteleden. 
144

 Stoppels en Sengers, „Revitalisering‟, in Brouwer, Levend Lichaam, 188, Noort (e.a.), Als een kerk opnieuw 

begint, 247-249, 347-349. 
145

 Laar (e.a.), Over een andere boeg, 11-13, zie par. 2.2. 
146

 Zie over deze ontwikkeling Sengers, „Groei‟, in Brouwer, Levend Lichaam, 130-131 (en ook Stoppels, 

„Kerkplanting‟ in Brouwer, Levend Lichaam, 89-92) Sengers wijst erop dat evangelicale gemeenten over het 

algemeen het sterkst de wil en de visie hebben om te groeien. Overigens hoeft volgens hem de gemeente niet 

perse evangelicaal te zijn wil zij veranderen. Hij wijst daarbij op een onderzoek van Hadaway en Roozen, die 

concludeerden dat conservatieve gemeenten niet groeien omdat ze conservatief zijn.  Toch blijkt tot nu toe dat 

conservatieve en evangelicale gemeenten tot nu toe de sterkst groeiende gemeenten zijn. De uitdaging om deze 

conclusie te relativeren ligt wat mij betreft bij de meer liberale en vrijzinnige gemeenten. 
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vergelijking met het oude liedboek veelal individueler en emotioneler zijn, spreekt voor zich.  

Maar ook het gebruik van werkvormen als de alphacursus en het GGGmateriaal van het EW.  

Ook is duidelijk zichtbaar dat gemeenten de eigen identiteit meer en helderder verwoorden. Met 

name ook op papier wordt helder en duidelijk verwoord waar met als gemeente staat en/of wil 

staan. Tegelijk blijkt dit een identiteit in beweging, omdat nieuwe vormen nieuwe mensen 

aanspreken en daarmee ook nieuwe vragen oproepen.147 Volgens de predikanten is het 

kenmerkend aan de missionaire veranderingen dat deze (langzamerhand) gedragen worden 

door een groot deel van de gemeente en dat deze missionaire gerichtheid door alle 

gemeenteactiviteiten heenloopt.148  

Het meest opvallende aan de missionaire veranderingen vind ik wel de groei in het 

zelfvertrouwen. Blijkbaar is bouwen aan zelfvertrouwen een belangrijk aandachtspunt in het 

missionaire veranderingsproces.149  

 

Structuur&Middelen 

Wat betreft de structuren valt te concluderen dat deze veelal meer ruimte laten voor een 

missionaire invulling. Dat de predikanten beweren dat de missionaire gerichtheid door alle 

activiteiten heenloopt is wat dat betreft veelzeggend. Blijkbaar is het kenmerkend aan de 

veranderingen dat zij van binnenuit de gemeente verandert en om die reden ook zichtbaar is in 

al het gemeentewerk. Daarbij blijkt uit zowel de literatuur, als uit de enquête en interviews dat 

missionaire veranderingen altijd samen gaan met het verwoorden van een nieuwe visie en 

concreet beleid. Hoewel het niet onmogelijk blijkt om vanuit een traditionele gemeente ‘out of 

the box’ totaal nieuwe activiteiten op te zetten, is opvallend dat veel gemeenten binnen de 

bestaande activiteiten nieuwe (missionaire) richtingen weten te vinden. Relatief weinig 

activiteiten gaan letterlijk ‘op de schop’,  liever kiest men er dan voor naast de bestaande 

activiteiten nieuwe activiteiten te starten.  

De veranderingen gaan gepaard met een toename van het aantal en een verjonging van de 

mensen die de kerkdiensten bezoekt. Ook is kenmerkend aan de veranderingen dat meer 

mensen zich verantwoordelijk weten voor (delen van) het missionaire werk van de gemeente. 

Hierbij zijn ook zogenaamde herintreders, mensen die al tijden geen gemeente meer bezocht 

hebben. Deze doelgroep brengt een heel eigen levenswijze en levensvisie in wat naast het 

nieuwe missionaire elan ook weer nieuwe vragen oproept. Overigens is de toestroom van 

                                                 
147

 Bijvoorbeeld de vraag: “Hoe om te gaan met het avondmaal, nu er zoveel niet-belijdende leden in de kerk 

komen?”, par. 4.3.  
148

 Overigens is voorzichtig te concluderen dat niet alle predikanten zich zullen vinden in dat wat Bosch schrijft 

over het begrip missionair (paragraaf 1.3.3). Een aantal predikanten lijkt het missionaire werk toch als een aparte 

activiteit van de kerk te zien en niet tot haar wezen. Zie verder par. 5.5 „Wat is missionair‟. 
149

 De opmerking van ds. J.P. van Ark geeft dit goed weer: “P.r. is voor 80% gericht op de eigen achterban. Zij 

moeten (weer) het gevoel krijgen dat ze „trots‟ op de gemeente kunnen zijn”, par. 4.2 
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mensen van buiten nergens explosief. Mensen die werkelijk vanuit een niet-kerkelijk 

achtergrond betrokken raken, blijken erg moeilijk aansluiting te vinden bij de gemeente. Met 

name als het gaat om de erediensten wordt de kloof als (te) groot ervaren. Misschien is de stap 

naar een traditionele kerkdienst toch wat teveel gevraagd.  

Tot slot zien we in de onderzochte gemeenten een tweesporenbeleid als het gaat om eredienst 

en de kleine groep. Zowel de eredienst blijkt belangrijk gevonden te worden als ‘middel’ om 

missionair te veranderen150, maar tegelijk blijken de vele kleine groepen ook noodzakelijke 

bouwstenen te zijn in het missionaire veranderingsproces. 

 

Leiderschap 

De kerkenraad heeft een grote rol in de veranderingen die zich voordoen. De kerkenraad is de 

instantie waar nieuwe visie en beleid ontstaat, of wanneer deze visie vanuit de gemeente groeit, 

de instantie waar de visie geconcretiseerd wordt in beleid. Uit de interviews blijkt dat in de 

meeste gevallen de kerkenraad (samen met de gemeente) al een visie had om te komen tot 

(missionaire) veranderingen, voordat de predikant beroepen werd.  

Tegelijk is duidelijk dat niet alle predikanten de veranderingen toeschrijven aan de visie en het 

beleid van de kerkenraad. Niet alle kerkenraden realiseerden zich welke gevolgen 

veranderingen voor de gemeente zou hebben.151 Ook zijn niet alle kerkenraden voldoende 

toegerust om een missionaire visie en beleid te ontwikkelen.152  

De rol van de predikant komt het meest duidelijk naar voren in dit onderzoek. Dit komt 

uiteraard omdat de meeste vragen in die richting zijn gesteld. Toch is mijn vooronderstelling 

bevestigd dat predikanten een grote bijdrage (kunnen) leveren als het gaat om missionaire 

veranderingen in de gemeente.153 Alle predikanten geven aan dat zij een belangrijke (zo niet de 

belangrijkste) rol hebben gespeeld in de missionaire veranderingen die zich voordoen in de 

gemeente.  

                                                 
150

 Of dat nu betekent dat men aparte diensten voor zoekers organiseert of dat men zich juist inzet om de 

reguliere diensten meer missionair in te vullen, in beide visies is de eredienst een belangrijke schakel in het 

missionaire gemeentezijn. Zie excurs bij par. 2.4. 
151

 Zie interview ds. A. Haasnoot, par. 4.2. 
152

 Dit hangt mogelijk samen met het feit dat kerkenraadsleden zich vooral verantwoordelijk weten voor de eigen 

taken, zoals financiën, diaconie, bezoekwerk etc. en er niet altijd mensen in de kerkenraad zitten die het geheel 

kunnen (en/of willen) overzien. Daaraan gekoppeld valt op dat veel gemeenten een zogenaamde missionaire 

ouderling hebben met een speciale missionaire commissie. Een gevaar daarvan kan zijn dat andere 

kerkenraadsleden (en gemeenteleden, zie voetnoot 142) de missionaire roeping van de gemeente „delegeren‟ 

naar deze ouderling en zijn of haar commissie. Dit is deels mijn ervaring als vicaris in Ede. Harde conclusies kan 

ik niet trekken, omdat ik hier in mijn onderzoek geen vragen over heb gesteld. Zie ook par. 5.5 „Wat is 

missionair‟. 
153

 Helemaal bevestigd is het natuurlijk nog niet, omdat ik alleen predikanten gesproken heb. Bevestigd is in 

ieder geval dat predikanten zelf bevestigen dat zij een belangrijke rol spelen in deze veranderingen. 
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5.4 Interventies en weerstanden predikanten 
Welke interventies / maatregelen worden in de praktijk genomen door predikanten om missionaire 

veranderingen te initiëren, te stimuleren en / of te begeleiden en met welke weerstanden hebben 

predikanten te maken? 

 

De onderzochte predikanten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van 

(missionaire) veranderingen in de gemeente. Door zich bewust te zijn van deze 

verantwoordelijkheid zijn ze ook in staat om gericht na te denken over de te nemen stappen. Een 

eerste en belangrijke conclusie is dan ook dat predikanten hun verantwoordelijkheid inzien en 

hun verantwoordelijkheid nemen in het voorgaan van de gemeente. Het meest zichtbaar is dat in 

het letterlijk voorgaan in de erediensten. Blijkbaar leeft de idee dat ‘woordcommunicatie’ de 

belangrijkste ‘missionaire bijdrage’ van de predikant is. Het is de vraag of dit komt omdat de 

verkondiging, naast het pastoraat, toch nog steeds gezien wordt als de corebusiness van de 

predikant, zonder daarbij werkelijk de maatschappelijke feiten, als het belang van de 

beeldcultuur, afname kerkbezoek etc., onder ogen te zien. Of dat het inderdaad betekent dat de 

woordverkonding (en de eredienst) een belangrijke pijler zijn voor traditionele gemeenten om 

missionair te veranderen.154 Hoe dan ook alle predikanten hechten veel waarde aan de 

woordverkondiging. De predikanten zien de eredienst als een belangrijke spil van het 

missionaire werk. Enerzijds in het bereiken van minder betrokken gemeenteleden en anderzijds 

in het toerusten van betrokken gemeenteleden. De prediking is dan ook appelerend van 

karakter. De predikant wil aanzetten tot verandering. Daarbij is de link naar de actualiteit een 

voorwaarde.  

Naast de eredienst zijn predikanten vooral actief als het gaat om het formuleren van visie en 

beleid. Dit vindt met name plaats in overleg met de kerkenraad. De predikant is daarin in veel 

gevallen een voortrekker die de kerkenraad meeneemt en/of toerust in dit nieuwe beleid.  

De meeste predikanten besteden veel tijd aan het toerusten van gemeenteleden die zich 

vervolgens inzetten in het missionaire werk. Een aantal is zelf vooral actief in het missionaire 

werk binnen GGGroepen, alphacursussen, (bijzondere) diensten en last but not least het 

pastoraat.155 

                                                 
154

 De huidige ontwikkelingen rondom areaopagus etc. lijken dit te onderstrepen. Zie excurs in par. 2.4. 

inclusieve diensten. 
155

 In een lezing gehouden op de themadag van de PKN „Het gat in de kerk, over de ontbrekende groep mensen 

van 25 t/m 45 jaar‟ verwoorde de studiesecretaris van de IZB ds. W. Dekker dat kernachtig in de volgende 

zinsnede: “… het werd mijn ontdekking, dat in onze huidige geseculariseerde tijd de grens tussen pastoraat en 

missionair werk heel dun is geworden. Het doet mensen goed, merkte ik steeds weer, over hun levensgang, het 

geloof uit hun kindertijd en wat er later van geworden is, te praten met iemand, die niet bang is voor de vragen, 

die ook zelf het een en ander heeft doorleefd en bedacht. Wanneer dat een predikant is, krijgen ze vertrouwen in 

hem of haar en luisteren vanaf dat moment ook heel anders naar de preken. Ineens pikken ze er van alles uit op, 
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Een randvoorwaarde voor al het werk van de predikanten is dat zij veel tijd en energie steken in 

heldere communicatie. Juist omdat de predikanten in een bestaande traditionele context werken 

is het van groot belang veranderingen goed te communiceren en argumenten paraat te hebben. 

Daar waar predikanten te snel en te veel willen is meestal sprake van een gebrek aan 

communicatie. De meeste weerstanden zijn dan ook een direct gevolg van miscommunicatie. 

Wat betreft deze weerstanden concluderen predikanten dat zij met name weerstand ervaren in 

gemeenteleden die het probleem niet willen zien. Ook het gebrek aan kader is een factor die het 

werk vertraagt.  

 

5.5 Wat is missionair 
Voordat ik tot een beantwoording van de hoofdvraag kom, wil ik kort terugkomen op hoofdstuk 

1, paragraaf 1.3.3. In deze paragraaf kom ik vanuit Bosch, de kerkorde van de PKN en het 

visiestuk ‘Leren leven van de verwondering’ tot een beschrijving van het begrip missionair en de 

missionair veranderende gemeente. Deze beschrijving diende in de eerste plaats als 

begripsbepaling en als afbakening en selectie van de te onderzoeken gemeenten en predikanten. 

Gedurende het onderzoek bleef deze paragraaf echter terugkomen. Hoewel ik hierover niet een 

aparte deelvraag geformuleerd heb kunnen er n.a.v. het onderzoek toch een aantal conclusies 

getrokken worden hoe predikanten zich verhouden tot de begripsomschrijving ‘missionair’ en 

‘missionair veranderende gemeenten’ zoals verwoord in paragraaf 1.3.3.  

Een eerste conclusie is dat de onderzochte predikanten in overeenstemming met het visiestuk 

een open houding hebben naar de cultuur en daarin nieuwe kansen weten te vinden om als kerk 

present te zijn. Wat ontbrak in het visiestuk, namelijk concretisering van de droom, is terug te 

zien in wat predikanten in hun werk (samen met vele anderen) voor elkaar krijgen.  

De kerk blijkt inderdaad geen aflopende zaak en het is mogelijk dat plaatselijke gemeenten 

veranderen en (meer) open gaan staan voor mensen die minder of niet betrokken zijn bij de 

kerk. Tegelijk is wel duidelijk dat de PKN grote woorden gebruikt in zowel de Kerkorde als in het 

visiestuk. Het is makkelijk op papier te zetten dat de “Kerk in verkondiging en dienst getuigt aan 

alle mensen en alle volken van het heil in Jezus Christus”156, in de praktijk blijkt het moeilijk te 

zijn mensen van buiten echt op het netvlies te krijgen, laat staan hen concreet te bereiken met 

het heil van Christus in verkondiging en dienst.  

De opvallendste conclusie is wat mij betreft niet alle predikanten zich geheel lijken te vinden in 

de definitie die Bosch geeft voor de missionaire roeping van de kerk. Een aantal predikanten lijkt 

te beweren dat de missionaire roeping van de kerk een onderdeel is  van het gemeentezijn en 

                                                                                                                                                         
wat ze eerst niet opgepikt zouden hebben. Ik pleit daarom voor een intensief contact tussen de predikant en de 

mensen, die feitelijk al of anders potentieel tot het gat van de kerk behoren.” www.izb.nl, 18 juni 2009.  
156

 Kerkorde Art. I-8. 

http://www.izb.nl/
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niet de grondhouding van het gehele gemeentezijn. Dit kan voortkomen uit de ‘harde’ realiteit, 

waarin predikanten merken dat gemeenteleden toch ook zelf ‘bediend’ willen worden en er veel 

gemeenten naar binnen gekeerd zijn. Missionair werk is dan een onderdeel van de gemeente, 

waarin zij zich naar buiten richt. Het meest opvallend komt dat naar voren in bijvoorbeeld de 

aanstelling van ds. De Rooij te Rotterdam. Expliciet werd hij voor 50% aangesteld voor ‘gewoon 

gemeentewerk’ en voor 50% voor ‘missionair werk’.157 Terechte kritische vraag hierbij is of een 

dergelijke verdeling principieel wel kan. Ook het feit dat ds. Markus aangesteld is als missionair 

predikant, naast een gemeentepredikant kan deze vraag oproepen.158 Tegelijk besef ik terdege 

dat het blijkbaar in de PKN noodzakelijk is het missionair werk als een apart onderdeel te zien 

van het gemeentewerk. Niet om het daarmee als minder belangrijk te zien, maar juist om meer 

aandacht voor de roeping van de gemeente te vragen. Concluderend zou gesteld kunnen worden 

dat het aanstellen van missionaire predikanten en missionaire commissies (zowel plaatselijk als 

landelijk) niet zozeer principieel is, maar vooral noodzakelijk om de aandacht voor de roeping 

en de bestaansgrond van de gemeente minimaal te borgen. Een verdere doordenking van de 

gemeente en haar roeping lijkt mij voor de kerk in het algemeen en voor predikanten in het 

bijzonder zeer heilzaam. 

 

5.6 Eindconclusie 
Wat is de rolopvatting van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland die missionaire 

veranderingsprocessen in de plaatselijke gemeente initiëren, aansturen en / of begeleiden? 

 

Vanuit allerlei perspectieven is het missionaire werk van de gemeenten in kaart gebracht en 

besproken. Veel gegevens zijn inmiddels de revue gepasseerd. In de deelvragen heb ik 

voorzichtig een aantal lijnen getrokken die zichtbaar maken hoe gemeenten missionair 

veranderen en welke rol predikanten daarin spelen. Nu, aan het slot van dit onderzoek, is het 

moment aangebroken de lijnen door te trekken en te komen tot een beantwoording van de 

hoofdvraag. Ik realiseer me dat er inmiddels meer gegevens  besproken zijn dan er noodzakelijk 

zijn om een antwoord te geven op de hoofdvraag. Toch meen ik dat al deze gegevens op de een 

of andere manier linken aan het leiderschap van de predikant in de kerk.  

In de beantwoording van de hoofdvraag concentreer ik me echter direct op de rolopvatting van 

de predikanten.  

 

                                                 
157

 Zie par. 4.3. 
158

 Zie par. 4.5. 
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Een eerste conclusie is dat de predikanten zich terdege bewust zijn van hun 

verantwoordelijkheid en hun mogelijkheden om missionaire veranderingen in de gemeente te 

initiëren. Dit betekent echter niet dat zij hierin alles van zichzelf verwachten. De predikanten 

sluiten in hun ideeën zoveel mogelijk aan bij bestaande visies en beleid. Hierin zijn kerkenraden 

en gemeenteleden die verlangen naar verandering zeer belangrijk voor de predikanten. Zij 

realiseren zich dat zij het niet alleen kunnen. Hoewel een aantal predikanten wel de neiging 

heeft om voor de troepen uit te lopen en solistisch te werk te gaan, hebben de predikanten 

allemaal het besef dat teamwork noodzakelijk is. De predikanten zien zichzelf in dat teamwork 

wel als de visionair, de inspirator en de toeruster. Het zijn de predikanten die met name de 

kerkenraden helpen om te komen tot een goede visie en tot doelgericht beleid. Dit is opvallend, 

omdat predikanten in het algemeen geen opleiding hebben in het management wat hierbij komt 

kijken. Misschien is de ervaring van de predikanten in voormalig werk hierin van grote invloed. 

Kenmerkend is ook dat mede door de verwachtingen van de gemeenten de predikanten in veel 

gevallen het ‘gezicht’ van de veranderingen zijn.159 Met de aanstelling van de predikant hopen 

gemeenten dat het geplande missionaire beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd en verder 

ontwikkeld wordt. De predikanten blijken hierin geen spanning te ervaren. Veel predikanten 

maken juist gebruik van hun positie als predikant om veranderingen te initiëren en te 

begeleiden. Het lijkt erop dat predikanten niet heel veel bezig zijn met hun vertrek en de 

daaraan gekoppelde vraag hoe het werk zonder de betreffende predikant voortgezet zal kunnen 

worden.160 De vraag in hoeverre veranderingen werkelijk geborgd zijn in de gemeente en dus 

niet afhankelijk blijven van de predikant, wordt nauwelijks gesteld. Laat staan dat daarop 

concreet beleid wordt gemaakt.  

Een reden dat de predikanten min of meer bewust het ‘gezicht’ van de veranderingen zijn ligt 

o.a. in het feit dat de predikanten de verantwoordelijkheid voor de veranderingen bewust op 

zich nemen.  

 

Het is niet zo dat de predikanten zichzelf vooral als managers van de kerk zien. Naast de 

noodzakelijke beleidsmatige kant, verwachten zij veel van zichzelf in hun rol als voorganger en 

als pastor. Het voorgaan in de erediensten blijft voor de predikanten een zeer belangrijke 

verantwoordelijkheid. De verkondiging is het middel waarin mensen van buiten aangesproken 

                                                 
159

 Een maatschappelijk verschijnsel, waarin de persoon van de leider steeds centraler staat? Zie o.a. Heitink, G., 

Biografie van de dominee, Baarn 2001, Heitink schrijf daar o.a. “Naast professionalisering kan men dus ook 

spreken van personalisering. Personalisering wil eenvoudig zeggen dat de predikant steeds meer op haar of zijn 

persoon, als mens en gelovige, wordt aangesproken maar daar tevens op wordt afgerekend.”, 205, zie ook 

Stoppels „Kerkplanting‟ in „Levend Lichaam‟, 100-101. Stoppels brengt hier de socioloog Max Weber ter sprake 

die er op wijst dat in tijden van onzekerheid de behoefte aan charismatische leiders toeneemt. Deze ontwikkeling 

gaat de kerk niet voorbij.  
160

 Dit komt waarschijnlijk door het feit dat de predikanten trouw blijken te zijn aan de gemeente en er 

gewoonweg niet aan denken het werk „los‟ van zichzelf te zien en/of te organiseren. 



70 

 

worden om aan te haken en waarin mensen vanuit de gemeente toegerust worden in hun 

(missionaire) roeping. Predikanten blijven, ondanks de maatschappelijke ontwikkelingen, veel 

verwachten van de eredienst en van het gesproken woord. Men hecht eraan dat de verkondiging 

appelerend is en actueel. Mede om die reden vinden de predikanten het noodzakelijk dat zij op 

de hoogte zijn van de huidige culturele ontwikkelingen en voelen zij zich geroepen een 

hermeneutische brug te slaan tussen de actualiteit en de bijbel.  

Ook zien veel predikanten de grote waarde van het pastoraat. In de persoonlijke ontmoeting met 

mensen zien de predikanten veel mogelijkheden om mensen te bereiken en / of toe te rusten. 

 

Wanneer we het geheel overzien kunnen we niet anders concluderen dan dat de predikanten 

zich op vele terreinen van het kerkelijk werk verantwoordelijk weten, zeker ook daar waar het 

gaat om missionaire veranderingen. Dit hangt deels samen met het feit dat de gemeenten zelf 

deze verantwoordelijkheid bij de predikanten leggen. De ervaren weerstanden en de genoemde 

valkuilen duiden erop dat de predikanten, hoewel werkend in teamverband, toch een relatief 

eenzame rol hebben in het gemeentewerk. Juist omdat de predikanten in de meeste gevallen 

initiatiefnemer en verantwoordelijk zijn, ervaren predikanten de weerstanden persoonlijk. Om 

met deze druk om te gaan is veel moed en een groot incasseringsvermogen nodig, wat de 

predikanten zich terdege lijken te beseffen. Deze eenzame positie wordt versterkt door het feit 

dat men in veel gevallen zowel de nieuwe ideeën als de toerusting om het tot standgekomen 

beleid uit te voeren van de predikanten verwacht. Er moet wel erg veel uit de koker van de 

predikanten komen. 

De predikanten zijn voor veel werk wat zij doen echter niet opgeleid, waardoor er veel energie 

verloren gaat aan randzaken en het branden blussen. Ik vermoed dat dit de reden is dat de 

predikanten behoefte hebben aan ontmoeting met andere predikanten in vergelijkbare 

situaties.161 

 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat er nauwelijks een profiel gemaakt kan worden van de 

missionaire predikant. De predikanten hebben allen een eigen werkstijl met eigen vaardigheden 

die zij in de eigen context inzetten. Blijkbaar kan iedere predikant die zich bewust is van de 

missionaire roeping van de kerk de gemeente voorgaan in missionaire veranderingsprocessen. 

Dit neemt niet weg dat er vanuit dit onderzoek wel degelijk een aantal vaardigheden en attitudes 

boven komen drijven die kenmerkend zijn voor de missionaire predikant. Deze zijn echter in 

bijna alle gevallen leerbaar en niet zozeer persoonsgebonden. Te denken valt aan het vermogen 

om visie om te zetten in beleid en creatief om te gaan met wat zich in de huidige cultuur en 

directe context aandient. Verder de durf om nieuwe uitdagingen aan te gaan en kritiek te 

                                                 
161

 Zie enquête vraag 48. 
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incasseren. Dat de verkondiging in de eredienst en het pastoraat hierin tot de kerntaken 

behoren spreekt inmiddels voor zich. 

 

Al met al blijken er in onze huidige cultuur nog vele mogelijkheden om als predikant leiding te 

geven aan missionaire veranderingen in de plaatselijk gemeenten van de Protestantse Kerk in 

Nederland. De predikanten, die hierin de andere bouwlieden mogen voorgaan, mogen zich 

bemoedigd weten door het gegeven dat er ook vandaag in onze Nederlandse context nog ruimte 

is voor de de Heer en voor zijn kerk. Want het moge duidelijk zijn, al het voorgaande is 

geschreven in het volle besef van de bekende zinsnede uit psalm 107 “Als de HEER  het huis niet 

bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers…” 

 

Soli Deo Gloria! 
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Bijlage 1 – Expertmeeting: Gegevens uit vragenlijsten 
 
Afkortingen: PKN=Protestantse Kerk in Nederland, GKV=Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, CGK=Christelijke Gereformeerde Kerken, NGK=Nederlands Gereformeerde Kerken, B=Baptisten, 
EW=Evangelisch Werkverband binnen de PKN. 
Naam en in  
dienst bij deze  
gemeente v.a. 

Plaats Kerk (jaar van 
oprich- 
ting) + omschrijving 

Leden / bezoekers op  
zondagochtend, vervol- 
gens aantallen leden uit- 
gesplitst in % 

Spreiding, in %  
bezoekers en aantal  
km vanaf kerkgebouw 

Groei aantal leden / groei aan- 
tal bezoekers v.a. 2005 +  
herkomst van groei (leden en  
bezoekers) in % 

Aantal fte’s / aantal  
vrijwilligers  

René van Loon 
1999 

Capelle a/d  
IJssel 

PKN / hervormd  
(1979): open,  
confessioneel    met evangelische 
accenten   

950 / 260 <5 km 6-10 km >11 km 35 / gelijk 1 / 120 

< 25 jr 26-50 jr > 51 jr 80% 17% 3% Eigen  
kweek 

Actief bij  
andere  
kerk 

Niet actief 
bij een  
kerk 

40% 30% 30% 5% 90% 5% 

Siebrand Wierda 
2001 

Amsterdam CGK (1893, doorstart  
2001): open,  
hartelijk, reformato- 
rische wortels met  
evangelische invloeden, 
positief t.a.v. de stad 

162 / 100 <5 km 6-10 km >11 km 4 / 15  
1 / 100 

< 25 jr 26-50 jr > 51 jr 40% 45% 15% Eigen  
kweek 

Actief bij  
andere  
kerk 

Niet actief 
bij een 
kerk 

   

25% 36% 39% 1% 89% 10% 

Timothy Alkema 
2006 

Breda B (1977): hartstochte- 
lijk geloofsleven, oecu- 
menisch ingesteld, ver- 
langen naar liefdevolle 
relaties in en buiten de 
gemeente 

46 + 14 kinderen / 40 <5km 6-10 km >11 km 3 / gelijk  
1 / 30 

< 25 jr 26-50 jr > 51 jr 14% 25% 63% Eigen  
kweek 

Actief bij  
andere 
kerk 

Niet actief 
bij een 
kerk 

11% 33% 56%    80% ? ? 

Piet de Jong 
1992 

Rotterdam-West PKN / hervormd  
(1450): geref. bond,  
confessioneel, missio- 
nair, evangelisch  

5000 / 350 <5 km 6-10 km >11 km gelijk / gelijk 4 (1 ds + 3 kw-ers) / 
200 

< 25 jr 26-50 jr >51 jr 50% 50% 0%    

20% 60% 20%    

Peter Kos 
1996 

Utrecht B (1963): mild charis- 
matisch, nadruk op  
toewijding en onder- 
wijs, missionair, diaco- 
naal betrokken 

530 + 213 kinderen / 600 <5km 6-10 km >11 km 105 / 150  
2 / 350  

<25 jr 26-50 jr >51 jr 51% 33% 16% Eigen 
kweek 

Actief bij 
andere 
kerk 

Niet actief 
bij een  
kerk 

15% 62% 23% 30% 30% 40% 
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Peter Bakker 
2004 

 
 
 
Den Haag 

 
 
 
PKN / geref. (1965):  
evangelische en charis- 
matische invloeden,  
verbonden met EW,  
twee-sporenbeleid /  
differentiatie in  
diensten 

 
 
 
305 / 200 

 
 
 
<5km 

 
 
 
6-10 km 

 
 
 
>11 km 

 
 
 
40 / 90 

 
1,4 (0,5 ds + 0,5 
missionair predikant + 
0,5 missionair 
werkster) / 100 Eigen 

Kweek 
Actief bij  
andere  
kerk 

Niet actief 
bij een  
kerk 

95% 5% 1% 

<25 jr 26-50 jr >51 jr 

1% 70% 30% 

10% 15% 75%  

Henk Mijnders 
1991 

Zwolle CGK (1895): geref  
traditie, inspiratie uit  
HTB en WCCC, diffe- 
rentiatie in diensten 

2750 / 2200 <5km 6-10 km >11 km 230 / 250  
6 (3 ds + 3 kw-ers) / > 
500 <25 jr 26-50 jr >51 jr 55% 35% 10% Eigen 

kweek 
Actief bij 
andere  
kerk 

Niet actief 
bij een  
kerk 

43% 30% 27% 23% 72% 5% 

Paul Visser 
1998 

Den Haag PKN / hervormd (ca.  
1570): open geref bond,  
gevarieerde samen- 
stelling, missionair 

600 / 475 <5km 6-10 km >11 km 60 / 40  
2 (1 ds + 0,5 kw-er) / 
70 <25 jr 26-50 jr >51 jr 60% 30% 10% Eigen 

kweek 
Actief bij  
andere  
kerk 

Niet actief 
bij een  
kerk 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Dick Westerkamp 
1993 

Houten NGK (1988): gerefor- 
meerde theologie, 
degelijke prediking, 
veel ruimte voor aan- 
bidding, charismatische 
accenten 

1200 / 850 <5km 6-10 km >11 km 160 / 150  
2,3 (0,8 ds + 1,5 kw-
ers) / 300 <25 jr 26-50 jr >51 jr 70% 20% 10% Eigen  

kweek 
Actief bij 
andere 
kerk 

Niet actief 
bij een 
kerk 

50% 30% 20% 20% 30% 50% 

   

Gerbram Heek 
2003 

Mijdrecht GKV (1946, herplant in  
2006): geref traditie, 
eens per mnd avond- 
maal, open, missionair 

40 / 67 <5km 6-10 km >11 km 2 / 27  
1,6 (1 ds + 0,6 kw-er)  
/ 25 

<25 jr 26-50 jr >51 jr 75% 25% 0% Eigen  
kweek 

Actief bij 
andere  
kerk 

Niet actief 
bij een 
kerk 

43% 42% 15% 10% 50% 40% 
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Bijlage 2 – Verslag Expertmeeting met kerkelijke veranderaars 

 
CHE, 22 juni 2007 

 
Organisatie: lectoraten Sociale Innovatie (P&A/MER) en Gemeenteopbouw (GPW). 
 
Doelen: (1) verbinding leggen tussen de opleidingen P&A/MER en GPW enerzijds en kerkelijke 
innovatieprocessen anderzijds, (2) onderzoek doen naar praktijksituaties van misionaire veranderingen 
in kerken, met bijzondere aandacht voor leiderschap, (3) lessen leren voor de doorontwikkeling van het 
curriculum van GPW.  
 
Opzet: ronde-tafelgesprek / expertmeeting in arena-setting. In de binnenste ring zitten 10 kerkelijke 
veranderaars (voorgangers). In die kring zitten ook vier deskundigen, van verschillende opleidingen in de 
CHE, op het gebied van agogiek, coaching, organisatiepsychologie en management. In de buitenste ring 
zitten kenniskringleden van de beide lectoraten, docenten en studenten van de beide opleidingen. In 
totaal zijn er ca. 35 mensen. 
Het gesprek is voorbereid door een vragenlijst die alle veranderaars vooraf hebben ingevuld. Het gesprek 
zelf vindt plaats in vier rondes. 
 
Criteria: de veranderaars zijn uitgenodigd op basis van de volgende criteria: 1. Beginsituatie: een 
bestaande gemeente, waar stagnatie of achteruitgang was. 2. Er is een blijvende verandering op gang 
gekomen die zich over meerdere achtereenvolgende jaren heeft bewezen (niet incidenteel en dan weer 
ingezakt). 3. De verandering houdt in dat de gemeente meer naar buiten is gekeerd (missionair). 4. De 
verandering heeft niet alleen betrekking op programma’s, maar ook op identiteit en processen. Er zijn dus 
niet alleen andere vormen en methoden ingevoerd (bijv. een Alpha-cursus), maar er is ook sprake van een 
veranderde mentaliteit en cultuur in de gemeente als geheel. 
 
Aanwezige veranderaars: Timothy Alkema (Baptistengemeente Breda), Peter Bakker (PKN Den Haag), 
Gerbram Heek (Gereformeerd Vrijgemaakt Mijdrecht), Piet de Jong (PKN Rotterdam), Peter Kos 
(Baptistengemeente Utrecht), René van Loon (PKN Capelle a/d IJssel), Henk Mijnders (Christelijk 
Gereformeerd Zwolle), Paul Visser (PKN Den Haag), Dick Westerkamp (Nederlands Gereformeerd 
Houten).  
 

 
Observaties vooraf (in relatie tot de eerder gehouden expertmeeting met pioniers) 

1. Van de 9 veranderaars zijn er 7 boven de 40 jr. en 5 boven de 50 jr.  
De 10 pioniers in november 2006 waren allen jonger dan 40 en ongeveer de helft was zelfs jonger dan 
30. 
Conclusie: de pioniers vormen een beduidend jongere groep. 
2. De veranderaars waren allemaal theoloog. Van hen hebben er 6 eerder al een gemeente geleid, 

terwijl 1 van hen in een internationale organisatie werkte voordat hij een gemeente ging leiden.  
Voor de pioniers lag dit iets anders: 1 van hen was voorheen predikant in een andere gemeente, 1 van 
hen was kerkelijk werker in een andere gemeente, 1 van hen had al eerder een gemeente gesticht en 2 
van hen werkten eerder voor een christelijke organisatie (asielzoekers en jongerenwerk), voordat zij 
in een gemeente gingen werken. Daarnaast werkte 1 van hen voor een bedrijf en in zijn vrije tijd in 
een pioniersteam. De overige 4 waren afgestudeerde theologen die in hun eerste gemeente werkten.  
Conclusie: de pioniers vertonen grotere variatie. 
3. Van de veranderaars was ongeveer 2/3 op tijd, terwijl 1/3 (veel) later binnenkwam. Van de 

pioniers, die eveneens op vrijdagmiddag hun expertmeeting hadden, was iedereen ruim op tijd. 
Verder viel op dat de veranderaars geen van allen erin slaagden om binnen 5 minuten hun vragen 
te beantwoorden, terwijl de pioniers daar zonder moeite in slaagden.  

Conclusie: de pioniers zijn efficiënter in hun omgang met tijd dan de veranderaars. Zij plannen beter 
en kunnen zich beter beperken tot hoofdzaken. 

 

 
14.30 uur opening  
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Ronde 1 (50 minuten): pioniers gaan in op schriftelijke vragen 

In deze ronde kregen de pioniers gelegenheid om in 5 minuten in te gaan op de volgende vragen: 
 
1. Omschrijf de beginsituatie in uw gemeente, voordat de missionaire veranderingen begonnen. 
Peter Bakker: gemeente met de rug tegen de muur (nog 300 leden, waarvan 60% 60+-ers en 50% 60-70 
jr). Er was een vacature en er weinig geld. Groot gevoel van urgentie: wie gaat het licht uitdoen? Kleine 
groep jongeren was erg belangrijk (geloof in het Evangelie). De gemeente ging snel om: 2 ½ jaar geleden 
was er een doorstart. Identiteit: verbonden met EW. Duidelijke afspraken hierover konden gemaakt 
worden, mede door het urgentiebesef en mijn duidelijkheid. 
Dick Westerkamp: in 1993 was de gemeente een paar jaar oud. Veel aandacht voor kinderen en flexibel in 
vormen. Bij mijn beroep was ik heel duidelijk: ik ben zendeling en niet iemand die op de schaapjes past. 
Bij de doop van onze zoon heb ik de hele buurt uitgenodigd en eerst ’s ochtends de gemeente gevraagd om 
te bidden voor die dienst. Een paar bezoekers vonden het erg saai en anderen kwamen tot geloof. 
Henk Mijnders: Zwolle is een erg christelijke stad, met lage kerkmuren. Onze gemeente was al een frisse 
gemeente, men deed al meer dan officieel was toegestaan, o.a. door de invloed van teruggekeerde 
zendelingen. Ook waren er veel overkomsten uit andere gemeenten, door aantrekkelijke predikanten. 
Zwolle is bovendien een groeistad. Als wij niet gegroeid waren, zouden we per saldo gekrompen zijn. 
Timothy Alkema: ik ben nog maar net begonnen. Er was geen praktische visie – men deed gewoon wat er 
moest gebeuren. De gemeente verkeerde verder in een sociaal isolement. 
Paul Visser: we hebben geen eigen wijk, mensen komen uit heel de stad. Er was niets qua missie. De 
gemeente was vergrijzend en gesloten. 
René van Loon: de kerk was nieuw gebouwd in een groeiende nieuwbouwwijk. We delen het kerkgebouw 
met de CGK. Het is een kleine gemeente, met een grote kaartenbak, weinig jongeren tussen 15-30 jr en 
weinig mensen tussen 50-70 jr. Overleven stond centraal. 
Gerbram Heek: katholieke omgeving – Mijdrecht is het meest katholieke dorp boven de rivieren. De GKV 
was een kleine gemeente, erg op het eigen kerkverband gericht. Op het moment van mijn komen was er 
een overgang tussen 2 generaties en er groeide een verlangen om wat te doen in het dorp. 
Peter Kos: we hadden een gemeente met veel theologische kwaliteit en bewust van de wereld. Heilig 
ongenoegen, mede o.i.v. Willow Creek. Ik werd gevraagd om dit proces te gaan leiden. 
Piet de Jong: er waren nog 3 wijkgemeenten: restanten die 1 gemeente moesten worden. Er moesten veel 
knopen worden doorgehakt en groepen worden samengesmeed. Er was een dienst om 10 uur 
zondagochtend en een lofprijzingsdienst eens per maand. 
 
2. Wat is uw droom met deze veranderingen? Welk effect wilt u bereiken? 
Peter Bakker: we zitten in een sterk allochtone wijk, maar geloven dat we hier kerk moeten zijn. We 
verlangen dat meer mensen God in Christus leren kennen. In 2015 zien we twee vitale vormen van kerk-
zijn. Meewerken aan sociale cohesie in de wijk. Per nu: 2 sporen, waarvan één traditioneel en de ander 
nieuw. Bij het nieuwe spoor: diensten op een ander tijdstip, informeel, andere muziek, kleine groepen, 
kortdurende cursussen. Beide sporen zijn zich aan het ontwikkelen en omdat het tweede spoor aanslaat, 
wordt ook het eerste spoor gerevitaliseerd. 
Dick Westerkamp: de helft was toen < 12 jr. Vraag: wat bedoelt God ermee dat Hij ons a. zoveel jongeren 
geeft, en b. mensen met zoveel capaciteiten? Droom: jongeren vasthouden en anderen tot geloof brengen. 
Nodig: hun taal spreken (bijv. muziek) en contextualiseren. We wilden ook de samenleving transformeren. 
Henk Mijnders: gewoon gemeente van Jezus zijn, zonder teveel gedoe. Alleen de kloof van het kruis en 
verder geen hobbels, met veel liefde, bewogenheid, inzet van gaven (facilitering van initiatieven door de 
kerkenraad). 
Timothy Alkema: plan- en visiematig te werk gaan, taakverdeling maken. Visie: God dienen door heilig in 
de wereld te zijn. Ook contact zoeken met andere kerken. 
Paul Visser: de belofte van God in Jozua 1: God haalt tegen overwinningen tegen de verwachting in. In het 
begin hebben we veel gepraat en uitgelegd. Ik beloofde: ‘Ik zal jullie niet overhoop halen, maar laten we 
gemeente zijn met het gezicht van Jezus’. We hebben veel gebeden met en voor elkaar. Gaandeweg werd 
de gemeente opener en groeide er verlangen. We wilden een open gemeente worden voor ontheemden en 
zoekers. 
René van Loon: we willen graag kerk zijn voor de wijk, of: zoveel mogelijk mensen tot geloof brengen. 
Eigen formule: wijk op de agenda van de kerk en de kerk op de agenda van de wijk. 
Gerbram Heek: na 3 jaar hierover nagedacht te hebben, constateren we dat er een grote groep mensen is 
met ‘restgeloof’. Die willen we een plek geven. En: de omgeving willen we geestelijk in cultuur brengen, 
d.w.z. ons positief inzetten voor het dorp. 



80 

 

Peter Kos: nadrukkelijk verwoord in een missiedocument en ieder lid onderschrijft dit. Dit is ook typisch 
voor het congregationalisme – de gemeente maakt de keuzes. We wilden cultureel relevant zijn – 
laagdrempelig naar de cultuur én naar de Geest. Afwachten en zijn werk verwachten, i.p.v. alleen maar 
modellen bouwen. 
Piet de Jong: ‘missionair’ was het sleutelwoord. Hierdoor stopten mensen met het overlevingsparadigma. 
We doen net of we in Lima wonen en dan wordt ineens alles veel relatiever. Er moet dan ook wat 
gebeuren in de kerkdiensten, voor de wijk en de stad. In de stad zijn veel mensen. God houdt van mensen 
en dus zal Hij in de stad wel extra aanwezig zijn. 
 
3. Welke factoren in uw context werken bevorderen dit gewenste effect? Welke factoren vormen een 
belemmering? 
Peter Bakker: Belemmerend is de neiging bij mensen van het eerste en oudste spoor om hun spoor toch 
wel het beste en belangrijkste te vinden. Hoe houd je de sporen onderscheiden en gelijkwaardig? Voor de 
ontwikkeling van het tweede spoor moeten jongvolwassenen meedoen als identificatiefiguren. 
Dick Westerkamp: Pre: 1. weinig traditie, 2. we hadden noodgedwongen om 14 uur dienst (ivm huur), wat 
achteraf ideaal bleek voor onze gastvrijheid, 3. veel kader met een goede opleiding. Contra: 
gemeenteleden die vasthielden aan hun eigen belangen of een politiek spel speelden (‘onze man’ moet in 
de kerkenraad enz.). 
Henk Mijnders: ik zit zelf een beetje in de spagaat tussen oud en nieuw. Belemmering: mensen willen de 
dominee zien. 
Timothy Alkema: Pre: men wil heel graag naar buiten treden. Contra: men is snel teleurgesteld, vanwege 
ontmoedigende ervaringen in het verleden. Wat we moeten doen: investeren in liefdevolle relaties. 
Paul Visser: Pre: 1. gebed (nog steeds): hierdoor gingen veel mensen mee, die zagen dat het een 
gezamenlijke opdracht en roeping is. 2. er kwamen veel jongeren bij. 3. we hebben geen eigen wijk, heel 
Den Haag ligt open. Andere gemeenten hebben geen missionair élan en vinden het best wat wij doen. 
Contra: gemeenteleden komen overal vandaan, het is niet hun buurt. 
René van Loon: Pre: 1. geseculariseerde omgeving (geen ‘oud zeer’), 2. we worden geaccepteerd door 
overheidsorganen en daarom is er veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Bijv. het kerkgebouw als 
introplek voor nieuwe wijkbewoners (goodwill bij gemeente). We geven ook een jaarlijkse prijs aan 
mensen buiten de kerk, die zich voor de gemeenschap hebben ingezet. Verder een jaarlijkse 
schoenpoetsactie. 3. we zijn een modaliteitsgemeente – lekker bijbels, fijne kerkenraad, homogene visie en 
spiritualiteit, 4. de historie van de gemeente: speciaal gebouwd in en voor een nieuwe wijk. 5. de naam 
‘hervormd’ zegt mensen nog iets (‘gereformeerd’ heeft een slechte klank), 6. samenwerking met CGK en de 
leeftijdsopbouw in de kerk. 
Gerbram Heek: Pre: 1. mensen wilden graag, 2. we zijn heel klein – besef van urgentie (groeien of stoppen, 
er was geen andere optie). 3. positieve reacties uit het dorp. Contra: 1. de gemeente – het was heel 
moeilijk om de visie in het hoofd te krijgen. Bijv. dat we de bloemengroet niet in de gemeente weggeven, 
maar aan iemand uit het dorp – we gaven hem een keer aan iemand die zich had ingezet voor 
zondagamateurvoetbal. Dat leverde protesten op in de gemeente. 2. omgeving: mensen zijn wel positief 
t.a.v. geloof, maar schrikken terug voor ‘kerk’. 
Peter Kos: Pre: gericht onderwijs, bereidheid om te veranderen, veel talent aanwezig (studenten enz.), 
gavengericht denken, woordverkondiging. Contra: drukte (carrière weegt zwaar), mensen geven liever 
geld dan tijd, slimme mensen zijn niet graag afhankelijk, jonge mensen hebben lage ecclesiologie. 
Piet de Jong: Pre: 1. goed preken, 2. mensen die het dragen en laten zien (voorbeelden), 3. focus: heel goed 
weten wat je doelgroep is, 4. nieuwe generatie stadsmensen is nodig (wonen in de stad en er iets mee 
hebben) – die krijgen we steeds meer. Contra: 1. veel mensen verhuizen (vooral als ze kinderen krijgen), 2. 
veel jonge mensen zijn instabiel, moeilijk te binden, iets mee op te bouwen – evangelische vroomheid is 
flinterdun (wel beleven, maar weinig loyaal). De trouwe mensen hebben vaak een achtergrond in de bible 
belt. 
 
4. Welke van de bij vraag 3 genoemde factoren kunt u beïnvloeden (eventueel met behulp van anderen) en 
welke niet? Hoe hebt u geprobeerd deze factoren te beïnvloeden? 
Peter Bakker: ik heb de twee sporen voorgesteld en zie het als mijn rol dit onderscheid te bewaken. Soms 
moet ik behoorlijk knokken om dit helder te krijgen en te houden.  
Dick Westerkamp: visie is erg belangrijk geweest. Het kwartje viel toen ik 2 scenario’s schetste over de 
vraag ‘hoe zien wij er over 10 jaar uit?’. Op papier zetten van visie (heb ik grotendeels zelf gedaan en 
geplunderd van Willow Creek en Holy Trinity Brompton). Keus voor: verschillende diensten 
(diversificatie): een klassiek spoor en een ‘alle remmen los’-spoor. Ook een andere bestuursstructuur 
heeft geholpen: geen onbekende ouderlingen meer, omdat we niet meer stemmen. In zo’n grote gemeente 
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heeft het geen zin om iemand voor te stellen op wie mensen dan moeten gaan stemmen. Dan gaan 
oneigenlijke elementen een rol spelen (hoe ziet hij eruit enz.). We maken dus een selectie uit de 
kerngroepleiders. 
Henk Mijnders: we hebben de gemeente ingedeeld in geografische kringen en hebben ook een meer-
sporenbeleid in de diensten (diversificatie). Ook bewust twee laagdrempelige diensten per zondag, want 
vormen zijn belangrijker dan je denkt. 
Paul Visser: mensen stimuleren om, als ze gaan verhuizen, in de buurt van het kerkgebouw te gaan wonen. 
René van Loon: jezelf in de kijker zetten – zorgen dat journalisten je zien en zorgen voor pr. Niet denken 
dat je aan de rand staat, maar gewoon in het midden gaan staan en jezelf zichtbaar maken. Goed preken is 
ook erg belangrijk. 
Gerbram Heek: we waren een kleine gemeente die probeerde een grote gemeente na te doen – veel teveel 
activiteiten. We zijn officieel gestopt met de gemeente in juni en toen met een nieuwe naam en huisstijl 
doorgestart in september. Ook hebben we veel activiteiten gestopt en we hebben ons beperkt tot drie 
kernactiviteiten. We doen dus heel weinig (geen kerkenraad, geen tweede dienst op zondag enz.). Dit alles 
heeft geleid tot een groei in bezoekersaantallen. 
Peter Kos: We vertellen veel verhalen en dat werkt inspirerend. Verwachting wekken is belangrijk, 
voorganger durven zijn (de laatste tijd treed ik wel meer op de achtergrond). Vragen stellen: onrustig 
maken – waarom doen wij niet wat Jezus deed? 
 
5. Welk model is leidend in de keuzes die u maakt en de beslissingen die u neemt? Probeer hier een 
onderscheid te maken tussen: a. theologisch model, b. organisatorisch model, c. relationeel model (= wat is 
uw concept van goede en ideale relaties?). 
Dick Westerkamp: 1. theologisch: kerk ben je niet voor jezelf, maar voor anderen. 2. organisatorisch: 
iedereen moet gezien worden en we moeten ieders gaven gebruiken. Daarom geven we in principe ruimte 
aan ideeën en proberen we die te faciliteren, 3. relationeel: openheid, kwetsbaarheid. 
Paul Visser: de kerk als huis van God, dat ook een herberg is. 
Peter Kos: wat zegt God tot ons? Algemeen priesterschap is belangrijk theologisch model. Organisatorisch: 
kringen zijn belangrijk. 
Piet de Jong: het pelgrimsmodel – volk van God onderweg. 
 
 

 
Ronde 2 (30 minuten): expertpanel 
 
Vier experts uit de CHE kregen gelegenheid om kort in te gaan op wat zij hadden gehoord van de 
veranderaars. 
 
1. Timo Jansen (organisatiepsycholoog): erg onder de indruk van het gehoorde. 
2. Anne Pals (coachend leiderschap): moeilijk om verschillende stemmen bij elkaar te houden in de 
gemeente. Nodig: gedifferentieerd leiderschap. Partijen erkennen en er toch boven gaan staan. Erg 
belangrijk om persoonlijk in balans te zijn. Theologische opleidingen moeten daaraan aandacht geven. 
Ieder moet randvoorwaarden neerzetten om mensen zich te kunnen laten ontplooien in verbondenheid 
met Christus. Je moet jezelf niet voortdurend willen bewijzen (leven van genade). 
3. Nico Belo (theoloog, agoog): ik heb vooral gelet op de proceskant van het geheel. Hoe begint nu zo’n 
verandering in de gemeente? 1. Urgentiebesef is erg belangrijk. Dit kan leiden tot perspectiefwisseling, 2. 
belang van identiteit viel me op: visie, missie + uitleg daarbij, 3. mogelijkheden zien (middelen): zowel 
intern als extern (kansen), 4. diversificatie van het aanbod speelde een belangrijke rol, 5. rol van de 
leidinggevende: duidelijkheid bieden, draagvlak scheppen en goed preken / onderwijzen. Een paar 
vragen: 1. doorpraten over weerstanden: hoe houd je mensen erbij?, 2. wat voor personen zijn jullie? Hoe 
ga je om met tegenslag? 
4. Eelco vd Dool (organisatiekundige): opvallend is de moeizame relatie met de traditie (haat-
liefdeverhouding). Risico: lijken op a-historisch bedrijf. Vraag: hoe ga je in gesprek met de traditie? De 
context van de stad doet heel veel: omgevingscultuur (spiritualiteit van de stad). Zoeken naar alledaagse, 
normale manieren om in de wijk te zijn. 
 

 
Ronde 3 (30 minuten): discussie en verdieping en Ronde 4 (30 minuten): wensen voor het onderzoek en 
het onderwijs. Het verslag over deze beide rondes voeg ik niet toe in deze bijlage, omdat het nauwelijks 
gegevens opleverde voor dit onderzoek. 
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Enkele conclusies (m.b.v. eerder opgevraagde context-gegevens): 

1. Van de 9 veranderaars zijn er 5 al 10 jaar of langer voorganger in hun gemeente. 2 zijn tussen de 
5-10 jr voorganger in hun gemeente en de de andere 2 korter dan 5 jaar. Het lijkt er dus op dat 
succesvolle veranderaars lang in een gemeente moeten blijven. 

2. De volgende gemeentelijke factoren lijken belangrijk voor een geslaagd veranderingsproces: 
- urgentiebesef: dit ontstaat doordat het aantal alternatieven afneemt, of in andere woorden: 

doordat de prijs van verandering liever betaald wordt dan de prijs van ten onder gaan; 
- spiritualiteit: een zekere homogeniteit en een verlangen om meer open te worden zijn daarin 

erg belangrijk; 
- kwaliteit en kader: in een aantal gemeenten speelde de aanwezigheid van hoger opgeleide en 

kundige gemeenteleden een belangrijke rol; 
- jongeren: sommige veranderaars noemde de aanwezigheid van een groep jongeren als een 

belangrijke motivatie voor veranderingen. Deze jongeren vormden enerzijds draagvlak en 
anderzijds wilden ouderen hen niet graag kwijt, zodat ook dezen meer bereid waren tot 
verandering. 

3. De volgende procesfactoren en maatregelen lijken belangrijk voor een geslaagd 
veranderingsproces: 
- het formuleren van een visie en missie: dit gebeurt veelal door de voorganger, die daarmee 

stem geeft aan het verlangen dat leeft; 
- diversificatie: in bijna alle gemeenten is grote openheid voor een meersporenbeleid. Soms 

werkt men zelfs bewust daaraan. De onderliggende spiritualiteit is in al die sporen weliswaar 
ruwweg orthodox, maar de beleving en vormgeving is duidelijk anders; 

- goed preken: dit werd door verschillende voorgangers genoemd en door anderen beaamd. 
Een voorganger moet mensen kunnen aanspreken en bezielen; 

- creatieve manieren vinden om aanwezig te zijn in de omgeving: opmerkelijk is dat vrijwel 
niemand het heeft over klassiek evangelisatie- of diaconaal werk. De pr-gevoeligheid is vrij 
groot: men zoekt naar manieren om goed voor de dag te komen in de omgeving – dienstbaar, 
met een positieve insteek, betrokken op het welzijn van de samenleving en in reële 
verhouding tot de draagkracht van de gemeente (‘feel good’-initiatieven); 

- gavengericht denken: initiatieven uit de gemeente worden positief benaderd en in principe 
gefaciliteerd. 

4. De volgende competenties lijken belangrijk voor de leidinggevende(n) in zo’n proces (NB: deze 
competenties kunnen worden afgeleid uit de hierboven genoemde procesvoorwaarden): 

a. persoonlijke competenties: 
- iemand die in balans is met zichzelf en niet op zoek is naar erkenning; 
- iemand die veel vrijheid en variatie kan toelaten (en zelfs stimuleert) en toch 

gefocust blijft op een aantal kernprincipes en kerntaken; 
- iemand die iemand durft te zijn; 
- iemand met geduld en volharding. 

b. professionele en theologische competenties: 
- iemand die in staat is om bezielend te preken (homiletisch); 
- iemand die met mensen kan omgaan (communicatief);  
- iemand die in staat is de visie zo te verwoorden dat mensen zich erin herkennen 

(hermeneutisch);  
- iemand die in staat is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden (hermeneutisch); 
- iemand die een theologische visie heeft op verscheidenheid. 
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Bijlage 3 – PKN predikanten versus CGK predikanten 
 

Zoals aangegeven bij de inleiding van hoofdstuk 3 is dezelfde enquête gehouden onder predikanten in 

Christelijk Gereformeerde kerken die missionair veranderen of veranderd zijn. Deze enquête is door 13 

CGK predikanten ingevuld. In dit excurs geef ik ter verdieping en spiegeling voor het onderzoek binnen de 

PKN kort de belangrijkste conclusies weer voor zover deze relevant zijn voor het onderzoek onder PKN 

predikanten.  

Persoonsgegevens: Hier zijn weinig opvallende verschillen met de PKN predikanten. Ook hier blijkt dat 

het merendeel van de predikanten 36 jaar of ouder is (10 personen) Grootste verschil is dat 12 van de 13 

predikanten al een andere gemeente gediend heeft. 

Gemeentegegevens: Tien gemeenten zijn gevestigd in een stad (waarvan 7 in de Randstad.) Het verschil 

tussen leden en bezoekers van de kerkdiensten is zoals te verwachten veel minder groot dan in de PKN. 

Het gemiddeld aantal niet-kerkelijke bezoekers van doordeweekse activiteiten ligt ook hier niet hoog, 

maar wel een stuk hoger dan in de PKN (nml. 100 t.o.v. 40.)  

Missionair gemeentezijn: De missionaire gerichtheid van de gemeente komt volgens de predikanten het 

meest naar voren in de kerkdiensten en  op ‘de agenda van de kerkenraad’. Dit zagen we ook bij de PKN, al 

staat daar de agenda van de kerkenraad gemiddeld iets hoger. Opvallend is dat diaconaat en pastoraat het 

laagste scoren, terwijl bij de PKN diaconaat op de ‘derde plek’ staat en ook pastoraat hoog scoort. Daar 

waar gekozen moest worden tussen de drie belangrijkste punten zien we dat bij de PKN ‘kringwerk’ 

uiteindelijk op de tweede plek terechtkomt en bij de CGK op de vierde plek, toerusting en diaconaat 

worden net iets belangrijker gevonden. Belangrijk verschil is dat bij de PKN de keuze tussen de drie 

belangrijkste items alle drie er uitschieten, terwijl bij de CGK de derde keuze minder duidelijk is (vier 

personen kiezen voor diaconaat en vier voor toerusting). Opvallend verschilpunt t.a.v. de 

gemeentestructuur is dat bij de CGK het minder gebruikelijk is een missionaire ouderling aan te stellen. 

(27%, tegenover PKN 64%) 

Missionaire veranderingen: Ook bij de CGK scoren (in iets andere volgorde) wanneer gevraagd wordt naar 

redenen van veranderen, ‘de idee dat de gemeente in haar huidige vorm niet meer aansluit bij mensen in 

deze cultuur’, ‘de predikant die aandrong op verandering’ en ‘spiritualiteit; een gedeeld verlangen meer 

open te worden’ het hoogste. 

Opvallend genoeg zien we ook grote overeenkomsten bij de vraag naar welke drie belangrijkste factoren 

een rol speelden om te komen tot een missionair veranderingsproces. Hoewel bij de CGK de verschillen 

onderling groter zijn wordt ook daar (weer in een andere volgorde) gekozen voor ‘formuleren visie en 

doelen’, kerkenraad als sterk en leidend team’, ‘communicatie’ en ‘gemeenteleden die bidden’. Het 

zogenaamde ‘gavengericht denken’ wordt in de CGK gemiddeld meer gezien als een belangrijke bijdrage 

aan missionair veranderen. Nog een klein, maar opvallend verschilpunt is dat bij de CGK het preken (4.5) 

gemiddeld hoger scoort dan ‘een predikant met een missionaire visie’ (4.2), die bij de PKN beide op een 

4.8 uitkwamen. 

Rol van de predikant: De CKG predikanten verschillen weinig met de PKN predikanten wat betreft de rol 

die ze zien voor zichzelf. Ook bij de CGK zien we dat ‘komen met initiatieven en ideeën’ en het ‘formuleren 

van visie en doelen’ het hoogste scoren. 

Wat betreft weerstanden zien we dat CGK predikanten niet kiezen voor de factor ‘te weinig kader’ (bij 

PKN was dat 54 %). Grootste weerstandsfactor is dat er mensen zijn die vinden dat de veranderingen te 

snel gaan (60%). 

Ten aanzien van de competenties en valkuilen zien we weinig opzienbarende verschillen. Het enige wat 

opvalt is dat bij de CGK meer predikanten wijzen op het belang van een goede theologische scholing. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat hoewel de CGK wat betreft identiteit en gemeentestructuur afwijkt 

van de PKN veel van de conclusies uit het onderzoek onder PKN predikanten ondersteund wordt door de 

gegevens van de predikanten die werken binnen de CGK. Daar waar gegevens met elkaar overeenkomen 

worden de getrokken conclusies geloofwaardiger.  
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Bijlage 4 – Enquête: gegevens gesloten vragen 
 

1. Wat is uw leeftijd? 

  Persoonsgegevens 

  Respondenten  17  

  25-35 2 12%  

  36-45 8 47%  

  46-55 4 24%  

  55+ 3 18%  

2. Bent u een man of vrouw? 

  Persoonsgegevens 

  Respondenten  17  

  Man 16 94%  

  Vrouw 1 6%  

3. Welke opleiding(en) en / of cursussen heeft u naast uw opleiding theologie gevolgd en 

afgesloten? 

  Persoonsgegevens 

  Response: 16 

4. Hoeveel jaar werkt u bij uw huidige kerkelijke gemeente? 

  Persoonsgegevens 

  Respondenten  17  

  tussen 1 en 3 jaar 3 18%  

  tussen 3 en 6 jaar 5 29%  

  tussen 6 en 9 jaar 6 35%  

  meer dan 9 jaar 3 18%  

5. Bent u op dit moment fulltime werkzaam voor uw gemeente? 

  Persoonsgegevens 

  Respondenten  17  

  Ja 16 94%  

  
Nee, ....... procent, daarnaast heb ik geen betaalde 
functie 

0 %  

  
Nee, ...... procent, daarnaast werk ik parttime in 
een andere gemeente 

0 %  

  Nee, ...... procent, daarnaast werk ik in ...... 1 6%  

6. Heeft u naast deze gemeente nog andere gemeenten gediend? 

  Persoonsgegevens 

  Respondenten  17  

  Nee 5 29%  

  Ja, 1 gemeente 4 24%  

  Ja, 2 gemeenten 3 18%  

  Ja, 3 gemeenten 2 12%  

  Ja, meer dan 3 gemeenten 3 18%  

7. Bent u voordat u gemeentepredikant werd (of tussentijds) elders werkzaam geweest? 

  Persoonsgegevens 

  Respondenten  17  

  Nee 4 24%  



85 

 

  Ja, tussen 1 en 5 jaar 8 47%  

  Ja, van 5 tot 10 jaar 4 24%  

  Ja, meer dan 10 jaar 1 6%  

8. In welke plaats is uw gemeente gevestigd? 

  Gemeentegegevens 

  Response: 17 

9. Bestaat uw gemeente uit meerdere wijken? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  17  

  Ja, uit ...... wijken 12 71%  

  Nee 5 29%  

10. Wat is het totale aantal leden(zowel doop- als belijdend lid) per 1-1-2008(gevraagde 
aantallen bij benadering vermelden): 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  17 

  Minimum 100 

  Maximum 2.100 

  Gemiddelde 1.131,6 

11. Wat is het aantal leden van 25 jaar en jonger? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  15 

  Minimum 0 

  Maximum 700 

  Gemiddelde 151,0 

12. Wat is het aantal leden van 26-50 jaar? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  15 

  Minimum 0 

  Maximum 700 

  Gemiddelde 214,3 

13. Wat is het aantal leden van 51 jaar en ouder? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  15 

  Minimum 0 

  Maximum 1.200 

  Gemiddelde 326,5 

14. Wat is het gemiddeld aantal bezoekers in de zondagse morgendienst? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  15 

  Minimum 45 

  Maximum 500 

  Gemiddelde 282,0 

15. Hoeveel bezoekers van de zondagse morgen samenkomst zijn 25 jaar oud of jonger (incl. 

oppas/ nevendienst/ etc.)? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  15 

  Minimum 25 

  Maximum 200 

  Gemiddelde 91,3 
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16. Hoeveel bezoekers van de zondagse morgen samenkomst zijn tussen de 26 en 50 jaar oud? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  15 

  Minimum 0 

  Maximum 350 

  Gemiddelde 98,3 

17. Hoeveel bezoekers van de zondagse morgen samenkomst zijn 51 jaar of ouder? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  15 

  Minimum 0 

  Maximum 250 

  Gemiddelde 90,3 

18. Wat is het gemiddeld aantal bezoekers in de middag- of avondsamenkomst? (indien van 
toepassing) 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  11 

  Minimum 40 

  Maximum 250 

  Gemiddelde 135,9 

19. Wat is het gemiddeld aantal niet-kerkelijke bezoekers van doordeweekse activiteiten?  

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14 

  Minimum 0 

  Maximum 40 

  Gemiddelde 13,7 

20. Hoeveel bezoekers wonen binnen een straal van 5 km van het kerkgebouw/ plaats van 

samenkomst? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14 

  Minimum 0 

  Maximum 350 

  Gemiddelde 83,2 

21. Hoeveel bezoekers wonen binnen een straal van 6 - 10 km van het kerkgebouw/ plaats van 
samenkomst? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14 

  Minimum 0 

  Maximum 75 

  Gemiddelde 15,7 

22. Hoeveel bezoekers wonen binnen een straal van meer dan 11 km van het kerkgebouw/ 

plaats van samenkomst? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14 

  Minimum 0 

  Maximum 25 

  Gemiddelde 7,1 

23. Kunt u kernachtig aangegeven op welke manier de missionaire gerichtheid van de gemeente 

verwoord is in het beleidsplan van uw gemeente? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14  
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  Ja 14 100%  

  Nee 0 0%  

24. Vul hier (beknopt) in op welke manier de missionaire gerichtheid van de gemeente 

verwoord is in het beleidsplan. 

    

  Response: 14 

25. In hoeverre komt de missionaire gerichtheid van de gemeente naar voren in de 
onderstaande activiteiten? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14 

  

A. agenda van de kerkenraad 

 

Aantal 14 

Gemiddelde 4,7 

St.Deviatie 0,6 

  

B. pastoraat 

 

Aantal 14 

Gemiddelde 4,3 

St.Deviatie 0,9 

  

C. diaconaat 

 

Aantal 14 

Gemiddelde 4,5 

St.Deviatie 0,7 

  

D. kerkdiensten 

 

Aantal 14 

Gemiddelde 4,6 

St.Deviatie 0,5 

  

E. kringwerk 

 

Aantal 14 

Gemiddelde 4,4 

St.Deviatie 0,6 

  

F. toerusting 

 

Aantal 14 

Gemiddelde 4,4 

St.Deviatie 0,9 

  

G. catechese 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 3,7 

St.Deviatie 1,0 

  

H. kinderclubs 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 4,3 

2 

1 

2 

1 

3 4 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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St.Deviatie 0,9 

  

I. tienerclubs 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,2 

St.Deviatie 0,9 

26. De missionaire gerichtheid komt op andere manieren naar voren, namelijk: 

  Gemeentegegevens 

  Response: 9 

27. 
Kunt u aangeven bij welke drie van de genoemde punten de missionaire gerichtheid van de 

gemeente volgens u het meest naar voren komt? Verwoord a.u.b. beknopt op welke manier dat 
gebeurt. 

    

  Respondenten  14  

  agenda van de kerkenraad 9 64%  

  pastoraat 3 21%  

  diaconaat 3 21%  

  kerkdiensten 13 93%  

  kringwerk 10 71%  

  toerusting 2 14%  

  catechese 1 7%  

  kinderclubs 3 21%  

  tienerclubs 3 21%  

28. Hoeveel vanuit de gemeente betaalde professionals (inclusief uzelf) zijn er betrokken bij het 

missionaire werk in uw gemeente? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14  

  1 7 50%  

  2 5 36%  

  3 2 14%  

  meer dan 3 0 %  

29. Hoeveel uur (gemiddeld) wordt er per week door betaalde professionals (inclusief uzelf) 

besteed aan het missionaire werk in uw gemeente? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14  

  0 tot 10 uur 6 43%  

  11 uur tot 20 uur 2 14%  

  21 uur tot 40 uur 4 29%  

  40 uur en meer 2 14%  

30. Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij het missionaire werk in uw gemeente? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14  

  10 of minder 0 %  

  Tussen 10 en 30 9 64%  

  Tussen 30 en 60 3 21%  

  Meer dan 60 2 14%  

31. Is er een commissie actief in uw gemeente die zich verantwoordelijk weet voor de bezinning 

en initiëring van het missionaire werk vanuit de gemeente? 

1 2 3 4 5 
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  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14  

  Ja 12 86%  

  Nee 2 14%  

32. Is er een ouderling vrijgesteld voor het missionaire werk in uw gemeente? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14  

  Ja 9 64%  

  Nee 5 36%  

33. 
Kunt u aangeven hoeveel procent van het budget op jaarbasis beschikbaar gesteld wordt 

voor het plaatselijke missionaire werk van de gemeente (inclusief salariskosten van een 
eventuele missionair werker)? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  14  

  Ja, ...... procent 3 21%  

  Nee 11 79%  

34. 
Welke competenties (vaardigheden, houding, kennis, etc) heeft een predikant nodig als het 

gaat om het initiëren, aansturen en begeleiden van missionaire veranderingen in een 
gemeente? Wilt u de vijf belangrijkste noemen? 

  Processen 

  Response: 13 

35. In hoeverre waren onderstaande factoren redenen om als gemeente missionair te 

veranderen? 

  Gemeentegegevens 

  Respondenten  13 

  

A. De idee dat anders de gemeente in de toekomst zou 
ophouden te bestaan 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 3,2 

St.Deviatie 1,2 

  

B. De idee dat de gemeente in haar traditionele vorm 
niet meer aansluit bij mensen in deze cultuur 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,9 

St.Deviatie 0,5 

  

C. De idee dat de gemeente anders haar jongeren zou 
kwijt raken 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,5 

St.Deviatie 1,3 

  

D. De kerkenraad die aandrong op verandering 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,3 

St.Deviatie 1,0 

  

E. De predikant die aandrong op verandering 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,0 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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St.Deviatie 1,0 

  

F. Gemeenteleden die aandrongen op verandering 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,4 

St.Deviatie 0,8 

  

G. Jongeren die aandrongen op verandering 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,2 

St.Deviatie 0,8 

  

H. Spiritualiteit; een gedeeld verlangen meer open te 
worden 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 3,9 

St.Deviatie 1,1 

  

I. Uitgedaagd door nieuwbouw en daarmee groei van de 
plaatselijke gemeente 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 2,5 

St.Deviatie 1,3 

36. Er is een andere reden belangrijk, namelijk: 

  Processen 

  Response: 5 

37. In welke mate speelden de onderstaande factoren in uw gemeente een rol om te komen tot 

een missionair veranderingsproces? 

  Processen 

  Respondenten  13 

  

A. Communicatie; Heldere communicatie naar 
gemeenteleden 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 4,5 

St.Deviatie 0,6 

  

B. Formuleren van visie, missie en doelen 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,5 

St.Deviatie 0,8 

  

C. Gavengericht denken; initiatieven uit de gemeente 
worden positief benaderd en in principe gefaciliteerd 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,2 

St.Deviatie 0,6 

  

D. Gemeenteleden die willen veranderen 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,7 

St.Deviatie 0,8 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



91 

 

  

E. Gemeenteleden die bidden voor de gemeente 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 4,5 

St.Deviatie 0,9 

  

F. Inschakelen van zogenaamde experts van buiten de 
gemeente 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,7 

St.Deviatie 1,2 

  

G. Kerkenraad als sterk en leidend team 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 4,2 

St.Deviatie 0,7 

  

H. Kritiek van gemeenteleden serieus nemen 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,7 

St.Deviatie 0,7 

  

I. Kwaliteit en kader; de aanwezigheid van hoger 
opgeleide en/of deskundige gemeenteleden 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,1 

St.Deviatie 1,1 

  

J. Missionair werk voornamelijk via het netwerk van de 
gemeenteleden 

 

Aantal 11 

Gemiddelde 4,0 

St.Deviatie 0,4 

  

K. Aanbieden van verschillende soorten activiteiten 
(bijv. kerkdiensten) voor mensen die het geloof 
verschillend beleven 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,8 

St.Deviatie 1,1 

  

L. Netwerken 1; overleg met allerlei plaatselijke 
instanties en gemeentebestuur 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,0 

St.Deviatie 1,1 

  

M. Pragmatische invulling van de liturgie 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,4 

St.Deviatie 1,0 

  

N. Predikant met leiderschapskwaliteiten 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,1 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



92 

 

St.Deviatie 0,7 

  

O. Predikant met een missionaire visie 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 4,8 

St.Deviatie 0,4 

  

P. Preken 1: Een heldere en appelerende Bijbelse 
boodschap 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,8 

St.Deviatie 0,4 

  

Q. Preken 2: Aansluiting bij de levensvragen van de 
hoorders 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,6 

St.Deviatie 0,6 

  

R. Preken 3: voor zowel kerkelijk als onkerkelijk publiek 
in dezelfde dienst 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,2 

St.Deviatie 0,8 

  

S. Pr-gevoelig; creatieve manieren om zichtbaar te 
worden in de omgeving 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,3 

St.Deviatie 0,7 

  

T. Rekening houden met verschillen tussen mensen in 
beleving en van daaruit verschillende vormen hanteren 
in activiteiten 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,7 

St.Deviatie 0,8 

  

U. Rekening houden met verschillen tussen mensen in 
beleving en van daaruit verschillende vormen hanteren 
in kerkdiensten 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 3,7 

St.Deviatie 1,0 

  

V. Samenwerken met andere kerken in missionaire 
activiteiten 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 3,5 

St.Deviatie 0,9 

  

W. Voldoende financiële middelen 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,1 

St.Deviatie 0,9 

  
X. Voldoende kerkelijke gebouwen 

 
Aantal 12 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Gemiddelde 3,2 

St.Deviatie 0,8 

38. Er is een andere factor van belang, namelijk: 

  Processen 

  Geen resultaten. 

39. Kunt u aangeven welke drie van de factoren volgens u de meest belangrijke waren in uw 

gemeente als het gaat om missionair veranderen en beknopt uitleggen waarom u dat vindt? 

    

  Respondenten  13  

  
Communicatie; Heldere communicatie naar 
gemeenteleden 

4 31%  

  Formuleren van visie, missie en doelen 6 46%  

  
Gavengericht denken; initiatieven uit de gemeente 
worden positief benaderd en in principe gefaciliteerd 

2 15%  

  Gemeenteleden die willen veranderen 0 %  

  Gemeenteleden die bidden voor de gemeente 6 46%  

  
Inschakelen van zogenaamde experts van buiten de 
gemeente 

0 %  

  Kerkenraad als sterk en leidend team 4 31%  

  Kritiek van gemeenteleden serieus nemen 0 %  

  
Kwaliteit en kader; de aanwezigheid van hoger 
opgeleide en/of deskundige gemeenteleden 

0 %  

  
Missionair werk voornamelijk via het netwerk van de 
gemeenteleden 

2 15%  

  
Aanbieden van verschillende soorten activiteiten 
(bijv. kerkdiensten) voor mensen die het geloof 
verschillend beleven 

1 8%  

  
Netwerken 1; overleg met allerlei plaatselijke 
instanties en gemeentebestuur 

1 8%  

  Pragmatische invulling van de liturgie 1 8%  

  Predikant met leiderschapskwaliteiten 2 15%  

  Predikant met een missionaire visie 2 15%  

  
Preken 1: Een heldere en appelerende Bijbelse 
boodschap 

3 23%  

  
Preken 2: Aansluiting bij de levensvragen van de 
hoorders 

1 8%  

  
Preken 3: voor zowel kerkelijk als onkerkelijk 
publiek in dezelfde dienst 

2 15%  

  
Pr-gevoelig; creatieve manieren om zichtbaar te 
worden in de omgeving 

1 8%  

  
Rekening houden met verschillen tussen mensen in 
beleving en van daaruit verschillende vormen 
hanteren in activiteiten 

0 %  

  
Rekening houden met verschillen tussen mensen in 
beleving en van daaruit verschillende vormen 
hanteren in kerkdiensten 

1 8%  

  
Samenwerken met andere kerken in missionaire 
activiteiten 

0 %  

  Voldoende financiële middelen 0 %  

  Voldoende kerkelijke gebouwen 0 %  

  Anders, namelijk 0 %  

40. Wat was / is uw rol als predikant in de missionaire veranderingen? 

  Processen 

  Respondenten  13 

  A. Formuleren van visie en doelen 
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Aantal 13 

Gemiddelde 4,4 

St.Deviatie 0,5 

  

B. Komen met initiatieven en ideeën 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,2 

St.Deviatie 0,8 

  

C. Leggen van contact met andere gemeenten 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,3 

St.Deviatie 1,1 

  

D. Leggen van contact met plaatselijke instanties en 
gemeentebestuur 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 3,2 

St.Deviatie 1,3 

  

E. Leidende rol in de kerkenraad 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,1 

St.Deviatie 0,6 

  

F. Ik richt me op mensen die behoren tot de kern van de 
gemeente (zeer betrokken) 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,1 

St.Deviatie 0,7 

  

G. Ik richt me op mensen die staan aan de rand van de 
gemeente (wel lid, maar niet betrokken) 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,1 

St.Deviatie 0,6 

  

H. Ik richt me op op mensen die geen lid van de kerk 
zijn 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,1 

St.Deviatie 0,8 

  

I. Toerusten van gemeenteleden 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,1 

St.Deviatie 0,7 

  

J. Toerusten van kerkenraad 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 4,3 

St.Deviatie 0,5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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41. Er is nog een andere rol van belang, namelijk: 

  Processen 

  Response: 3 

42. Welke ‘weerstandsfactoren’ zijn herkenbaar? 

  Processen 

  Respondenten  13 

  

A. Gebrek aan visie in het leidend team 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 2,3 

St.Deviatie 0,8 

  

B. Mensen die afhaken vanuit de gemeente 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,0 

St.Deviatie 0,8 

  

C. Mensen die het probleem niet willen zien 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,4 

St.Deviatie 0,8 

  

D. Mensen die het verleden ophemelen ten koste van het 
heden 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 2,9 

St.Deviatie 1,0 

  

E. Mensen die vinden dat er teveel verandert wordt 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,4 

St.Deviatie 1,0 

  

F. Mensen die vinden dat veranderingen te snel gaan 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 3,1 

St.Deviatie 1,0 

  

G. Mensen die weerstand hebben tegen het leiderschap 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 2,3 

St.Deviatie 0,9 

  

H. Onenigheid binnen het leidend team 

 

Aantal 12 

Gemiddelde 1,9 

St.Deviatie 0,9 

  
I. Te weinig draagvlak in de gemeente 

 
Aantal 12 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Gemiddelde 2,3 

St.Deviatie 0,4 

  

J. Te weinig kader 

 

Aantal 13 

Gemiddelde 2,4 

St.Deviatie 1,1 

43. Er is een andere factor herkenbaar, namelijk: 

  Processen 

  Response: 3 

44. Kunt u aangeven wat in uw situatie de 3 meest voorkomende weerstanden zijn geweest en 

kunt u beknopt beschrijven hoe u hier mee om bent gegaan? 

    

  Respondenten  13  

  Gebrek aan visie in het leidend team 2 15%  

  Mensen die afhaken vanuit de gemeente 5 38%  

  Mensen die het probleem niet willen zien 5 38%  

  
Mensen die het verleden ophemelen ten koste van 
het heden 

5 38%  

  Mensen die vinden dat er teveel veranderd wordt 7 54%  

  Mensen die vinden dat veranderingen te snel gaan 3 23%  

  Mensen die weerstand hebben tegen het leiderschap 0 %  

  Onenigheid binnen het leidend team 0 %  

  Te weinig draagvlak in de gemeente 0 %  

  Te weinig kader 7 54%  

  Anders, namelijk 1 8%  

45. 
Welke valkuilen herkent u bij uzelf als predikant als het gaat om het initiëren, aansturen en 

begeleiden van missionaire veranderingen in de gemeente? Wilt u de vijf belangrijkste 
noemen? 

  Processen 

  Response: 13 

46. Heeft u behoefte aan een vorm van nascholing / training als het gaat om leiderschap bij 
missionaire veranderingen? 

  Processen 

  Respondenten  13  

  Ja 9 69%  

  Nee 4 31%  

47. Kunt u aangeven waar u precies in getraind wilt worden? 

  Processen 

  Response: 9 

48. Zijn er nog dingen die u naar aanleiding van deze enquête of met betrekking tot het thema 

‘leiderschap bij missionaire veranderingen’ wilt delen? Graag! 

  Processen 

  Response: 8 

  

 

 

1 2 3 4 5 
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Bijlage 5 – Enquête: gegevens open vragen 

 
Welke opleiding(en) en / of cursussen heeft u naast uw opleiding theologie gevolgd en 

afgesloten? 

  Predikanten PKN 

      In-service Verpleegkundige A 

      
Pedagogische Academie Acculturatie cursus Hendrik Kraemer Instituut Missiologie cursus Henrdik 

Kraemer Instituut 

      
Vrijwel geen mogelijkheid heb ik onbenut gelaten om op mijn vakgebied bij te blijven, met name op het 

praktisch theologische gebied 

      MBO informatica Passie voor preken 

      
gymnasium afgestudeerd als mr in fiscaal recht afgestudeerd als drs in de vrije studierichting economie/ 

overheidsbesturen  

      geen 

      - 

      Mavo, Praktijkdiploma Boekhouden 

      VWO 

      
Ik ben gepromoveerd in Missiologie op de missionaire theologie van J.H. Bavinck en daarnaast houd ik 

me intensief bezig met prediking & communicatie 

      Nivra (drie jaar)  

      promotie onderzoek 

      PABO, destijds nog PA, van 1966 - 1971 

      Economie (universitair), afgerond 1989. 

      

De Pastoraal Psychologische Leergang aan de Universiteit in Utrecht; de Klinisch Pastorale Vorming aan 

het seminarie in Doorn; in oktober 2008 hoop ik de opleiding tot Geestelijk begeleider' af te ronden aan 

het TitusBrandsmaInsituut, verbonden aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. 

      PPL, Pastoraal Psychologische Leergang Training op Hydepark over leidinggeven in spanningsvelden 

5 Bent u op dit moment fulltime werkzaam voor uw gemeente? 

  Predikanten PKN 

      50% en 50% in het moderamen PKN  

8 In welke plaats is uw gemeente gevestigd? 

  Predikanten PKN 

      Geldermalsen 

      Rotterdam Kralingen 

      Rotterdam 

      Zevenhoven en Woerdense Verlaat 

      wezep 

      Spijkenisse 

      Dordrecht 

      Rotterdam (IJsselmonde) 

      Den Haag 

      Eindhoven 

      Amsterdam 

      Utrecht 

      Ermelo 

      Capelle aan den IJssel 

      Amersfoort 
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      Rotterdam 

      Sprang-Capelle 

9 Bestaat uw gemeente uit meerdere wijken? 

  Predikanten PKN 

      2 

      2 

      4 

      7 

      2 

      voor hele stad 

      5 

      10 

      6 

      5 

      7 

      2 

24 
Vul hier (beknopt) in op welke manier de missionaire gerichtheid van de gemeente verwoord 

is in het beleidsplan. 

  Predikanten PKN 

      

Door middel van Eschmeeting (maandelijkse zondagmorgen bijeenkomst voor zoekers, twijfelaars en 

gelovigen), huiskringen, kinderwerk en gesprekskringen in de wijk de Esch, waarin organisatorisch de 

leden van Rotterdam Kralingen West participeren, het evangelie van Jezus Christus voor hen tot een 

relevante boodschap en levenswijze maken. Daarin gaan verkondiging, gesprek en diaconaat hand in 

hand.  

      We sluiten aan bij de grote opdracht (Matt 28) 

      
Christus belijdend met open hart en handen en ogen en oren in de wereld staan krijgt vorm in 

gastvrijheid, cursus aanbod en dienstenaanbod op zondag 

      
Ons motto is: leven uit Gods liefde Zorgen voor elkaar getuigen in de wereld Wij gebruiken het beeld 

van een brug met drie pijlers. Activiteiten worden getoetst of ze aan de drie pijlers bijdragen 

      

Mission Satatement: ALS HERVORMDE WIJKGEMEENTE IN EEN DEELS KANSARME STADSWIJK WILLEN 

WE OOK DE KOMENDE JAREN HET ZWAARTEPUNT LEGGEN BIJ MISSIONAIRE GEMEENTEOPBOUW, 

WAARBIJ WE ONZE EIGEN (REFORMATORISCHE OF HERVORMDE) TRADITIE WILLEN LATEN VERRIJKEN 

DOOR GOEDE DINGEN UIT DE EVANGELISCHE TRADITIE EN BEWEGING. 

      

Mission statement: Wij verlangen ernaar om een gemeente te zijn die door de kracht van de Heilige 

Geest: - het evangelie verkondigt aan zoveel mogelijk mensen - hen toerust tot toegewijde volgelingen 

van Christus - die ernaar verlangen God lief te hebben boven alles en de naast als zichzelf verderop in 

het beleidsplan komt dit steeds terug 

      

Wij willen een open - orthodoxe gemeente zijn. Waar plaats is voor zoekers en ontheemden (mensen 

die teleurgesteld elders langer of korter geleden afhaakten. Daarnaast willen we door project 'Oog voor 

de buurt' op allerlei wijze positief present zijn in de omgeving 

      
Vanuit de opdracht van Jezus willen wij zoekers met het licht van het evangelie bereiken, laten groeien 

in geloof en samen een open gemeenschap zijn.  

      

Mattheus 28:16-20 is het motto. De gemeente wil in alle aspecten missionair zijn en in het nieuwe 

beleidsplan is alles vanuit dat perspectief opnieuw doordacht. Kernen: iedere kerkdienst verstaanbaar 

voor zoekers, betrokkenheid op de buurt, cursustraject, gastvrijheid  

      
doelgroep: eigen sociale netwerken gemeente toerusten tot missionair zijn in eigen netwerk in 

gemeente traject van activiteiten die voor doelgroep is opgezet en voor hen toegankelijk is 

      
De Westerwijkgemeente wil, samenlevend uit Gods Woord,mensen bekend maken met Jezus, opdat ze 

voor Hem kiezen. 

      Doel is om de relatie van mensen met God te herstellen 
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d. Uitgezonden in de wereld. We worden geroepen een open gemeente te zijn, met de opdracht om 

getuigen van Christus te zijn in woord en daad. Dit is de missionaire opdracht, die wordt gevoed vanuit 

de motivatie om Christus bekend te maken aan hen die Hem niet kennen.  

      
De Samaritaan, kerk met een hart voor God, voor elkaar en voor de stad. Met als missie: Mensen dien 

met het Woord en met daden.  

26 De missionaire gerichtheid komt op andere manieren naar voren, namelijk: 

  Predikanten PKN 

      in laagdrempelige diensten in eigen organisatiestructuur onder leiding van twee missionaire ouderlingen 

      

- medeverantwoordelijkheid missionair jongerenproject (samen met YfC) - kinderclub - jaarlijkse 

tentactie (City Mission Week) - gemeenschapsvormend missionair project 'in ontwikkeling', samen met 

Chr. geref. kerk  

      

In het project Oog voor de buurt: Paaslessen (550 kinderen van basisscholen) Lessen over loverboys op 

middelbare scholen. Bezoekwerk in 2 verzorgingshuizen. Vakantiebijbelclub. Directe betrokkenheid Prot, 

Pioniersplek. Betrokkenheid bij missionaire Havenkerk 

      
Vooral in het overdragen van visie overdragen. De gemeente heeft een omslag in denken meegemaakt. 

Steeds meer leden zien het belang van missionair gemeente zijn. 

      

Het hele missionaire proces hebben wij genoemd GO-West. GO staat dan voor gemeenteopbouw. De 

missionaire gerichtheid komt tot uiting in de volgende werkgroepen: Publiciteit en communicatie, kerk in 

de buurt, extern beraad (allen die een functie hebben in de wijk zijn een keer uitgenodigd en toen ook 

gekomen: van arts tot politieagent en directeur supermarkt)en ontmoetingsdiensten 

      Cursussen Diensten met een missionair karakter 

      Plaatselijke pers (huis-aan-huis-kranten) 

      in specifiek missionaire activiteiten, Alphacursus, 'Pitstop' 

      

Aan de wijkgemeente is het missionair project 'Getuigen van de hoop' verbonden. Aan het project is een 

missionair werker verbonden: Niels de Jong. Aan het project wordt samen met de IZB gewerkt. De 

missionaire gerichtheid doortrekt het gemeente-zijn.  

27 

Kunt u aangeven bij welke drie van de genoemde punten de missionaire gerichtheid van de 

gemeente volgens u het meest naar voren komt? Verwoord a.u.b. beknopt op welke manier dat 

gebeurt. 

  Predikanten PKN 

      D. maandelijkse zondagmorgenbijeenkomsten in wijkgebouw van De Esch 

      E. enkele huiskringen die gericht zijn op niet kerkelijke mensen 

      D. elke maand een evangelisatie dienst 

      E. kring voor buitenkerkelijken 

      H. nadrukkelijk worden buitenkerkelijken uitgenodigd 

      C. verschillende locale projecten 

      D. laagdrempelige diensten 

      E. alpha-cursus 

      A. 8 

      B. 5 

      C. 9 

      D. 8 

      E. 6 

      F. 8 

      G. nvt 

      H. 8 

      I. nvt 

      A. beleidsplan 

      A. iedere vergadering een apart blok aangaande de missionaire bezinning en activiteiten 
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      B. gesprekken met zoekers 

      C. Alpha, Oriëntatiecursus, Geloofscursus 

      D. Verstaanbare preek 

      E. Alpha en Emmaus 

      A. Voortdurend aandachtspunt, alles heeft missionair voorteken 

      D. Uitgangspunt: iedere dienst moet missionair zijn 

      E. Specifieke cursussen als Alpha en Basiscursus Bijbellezen en daarnaast groeigroepen 

      
D. Is in ontwikkeling, maar nu al worden mensen van 'buiten' gevraagd om te komen. Zo hadden we 

kortgeleden een eigen musical in de kerk, waar mensen voor uitgenodigd werden. 

      
E. Via de GGGroepen betrekken we anderen bij deze vorm van kringwerk. Bedoeling is dat elke sectie zo 

een GGGroep krijgt. GGG: Gemeente groeigroepen 

      
I. We gebruiken het materiaal van YfC, er komen een groot aantal niet meelevende jongeren naartoe, 

ook vanuit ons hele dorp 

      A. bespreking activiteiten voor wijkbewoners, kerkdiensten 

      B. veel pastoraat aan (nog-)niet-leden 

      D. inclusieve preken (dwz voor christenen en (nog-)niet-christenen 

      A. regelmatige bezinning 

      D. hoe 'bereikbaar' en hoe gastvrij 

      I. openstaan voor rand- en buiten de rand. 

      A. maandelijks agendapunt  

      C. door het werk van diaconaal werker Ernst van Velzen 

      D. met name door zeer regelmatig voorbede 

      A. nadenken over missionaire thema's/strategie 

      B. zondagmorgenbijeenkomst is met missionaire insteek vormgegeven 

33 

Kunt u aangeven hoeveel procent van het budget op jaarbasis beschikbaar gesteld wordt 

voor het plaatselijke missionaire werk van de gemeente (inclusief salariskosten van een 

eventuele missionair werker)? 

  Predikanten PKN 

      5 

      30 

      100 

34 

Welke competenties (vaardigheden, houding, kennis, etc) heeft een predikant nodig als het 

gaat om het initiëren, aansturen en begeleiden van missionaire veranderingen in een 

gemeente? Wilt u de vijf belangrijkste noemen? 

  Predikanten PKN 

      visie, volharding, communicatief, gericht op netwerken, initiatief, blijmoedig, warm hart 

      organisatietalent gevoelig voor publiciteit open en gastvrij 

      

1. Liefde voor Christus en Zijn gemeente (vgl. Paulus 2. Moed (vgl. Courageous leaderschip, Hybels) 3. 

Wijsheid (vgl. Salomo) 4. Bemoediging (N. Gumble: Be an encourager!) 5. Vasthoudendheid (G. 

Verwer: geef nooit op!)  

      
- besef: kerk is geen doel op zich - volharding, geloof - netwerken, - visie, vermogen dat over te dragen 

overdragen - bereidheid weerstanden in kerk(verband) en te weerstaan 

      

- Bewogen hart - Helder zicht op evangelie mbt goede uitleg - Vaardigheid om gemeente geestelijk te 

stimuleren tot missionaire houding - Inzicht in plaatselijke cultuur - Enthousiasme en inzicht om 

haalbare initiatieven te ontplooien 

      

1 open mind en houding voor gehele samenleving 2 mensenkennis en kennis van groepsprocessen 3 

balans tussen voor de troepen uitlopen en contact houden met de bestaande gemeente 4 permanente 

georienteerdheid op de Bron van het missionaire, zicht houden op het waarom van missionaire arbeid 5 

Moed hebben iets nieuws te beginnen, nemen van risico's, jezelf blijven  
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-Bidden als basishouding -Kennis van wereldwijde ontwikkelingen -Moed om veranderingen aan te 

sturen -Goede antenne voor levenshouding van buitenstaanders -Creativiteit, ondernemerschap - 

      
openheid naar andersdenkenden lef om nieuwe wegen te gaan inhoud van bijbel en huidige cultuur 

kennen coaching van mensen en vrijwilligers stimuleren van vrijwilligers en nieuwelingen  

      
perspectief van buitenstaander kunnen innemen samenwerken vrijwilligers sociaal vaardig helder 

kunnen uitleggen kennis huidige cultuur kennis eigen traditie/geloofsleer 

      

1. Hart voor de Heer en voor mensen. Onze contacten met onze partnergemeente in Kathmandu en 

mijn reizen daar naartoe zijn voor mij een eyeopener en een tweede bekering geweest. 2. Kennis van 

de moderne cultuur in de breedste zin van het woord (literatuur, tv, film enz.) 3.Mensen 

enthousiasmeren en aansturen. Maar dat het nochtans God is die de groei geeft. We behoeven niet met 

onze tong op onze schoenen te lopen. 4. In de verkondiging de relevantie aantonen van het evangelie 

voor iedereen. Geloven is geen privézaak. 5.De kerkgeschiedenis geeft aan dat groei begint met gebed.  

      

- Houden van mensen, cultuur als uitgangspunt aanvaarden zonder bitterheid of wrok - Diep 

enthousiasme over Gods Woord, biddend leven - Bezield en inclusief preken (dus voor christenen en 

nog-niet-christenen - Zelf contact zoeken met belangstellenden, bijv. via oriëntatiecursus, en via 

wijkoverlegplatform, in de buurt enz. - Zicht op de centrale betekenis van zending in de Bijbel (het is de 

reden waarom de wereld nog bestaat en Jezus nog niet teruggekomen is, zie 2 Petrus 3). 

      

Dit vraagt om agogische vaardigheden, ik vind de vraag te algemeen. Inhoudelijk een paar dingen: 

hermeneutische vaardigheden (brug tussen evangelie en mensen van nu) enthousiasmeren: mensen 

bewust maken van de missionaire roeping gebruiken van talenten of inspelen op initiatieven die door 

gemeenteleden worden genomen.  

      

1. bewogenheid, gerichtheid op God en mensen 2. visie - weten waar je heen wil en de weg er naartoe 

voor ogen houden 3. vasthoudend zijn, ondanks tegenslagen het einddoel voor ogen houden 4. mensen 

kunnen enthousiastmeren, in staat zijn er warm voor te krijgen en ze kunnen meenemen 5. in staat zijn 

mensen te begeleiden. Over eigenschappen van een coach beschikken.  

36 Er is een andere reden belangrijk, namelijk: 

  Predikanten PKN 

      

Mijn roeping naar Den Haag had mede een missionaire spits. Van het begin af heb ik dit uitgelegd, is er 

gebed gekomen en zijn er gaandeweg initiatieven ontwikkeld. Intussen zijn we van gesloten ger. 

bondsgemeente een open en veelkleurige gemeente, waar plek is voor ieder, die zich verjongd heeft, 

maar niet ingeleverd heeft op inhoud. 

      
Met mijn komst als missionair predikant , raakte de IZB betrokken (20% bijdrage in loon predikant), is 

er een nieuw missionair beleidsplan gekomen. 

      Bijbelse roeping Context van de stad Wereldwijde ontwikkelingen 

      

Wijkgemeente 'De Samaritaan' droeg tot 1april 2008 alleen verantwoordelijkheid voor de 

achterstandwijk 'Rubroek' in het centrum van de stad. Daar werden/worden door haar 

diaconale/missionaire activiteiten ontplooid. Met als stimulerende werker voor 12 uur in de week, de 

diaconaal werker Ernst van Velzen. Ons ter beschikking gesteld door de Centrale Diaconie. Daaruit blijkt 

dat het verlangen om missionair te worden/zijn reeds langere tijd aanwezig was binnen de 

wijkgemeente. Toen er een herschikking van wijken plaats vond - vanwege emeritaat en geldgebrek - 

besloot de Algemene Kerkenraad in 2005 het 'grondgebied' van De Samaritaan' op termijn te vergroten 

met de stadwijken Bergpolder en Liskwartier. 'De Samaritaan' zou er doordoor een kaartenbak met 

1400 adressen bij krijgen. De IZB heeft ons in het kader daarvan een missionair werker aangeboden - 

80 procent fte - wiens werk door ons gefaciliteerd wordt. Het is een jarenlang proces geweest voordat 

deze samenvoeging daadwerkelijk gestalte kreeg. Gedurende die tijd hebben kerkenraad, predikant en 

evangelisatiecommissie - wetend wat eraan zat te komen - de missionaire bewogenheid van de 

gemeenteleden proberen te voeden en te stimuleren: gemeenteavonden, mailings en vooral door heel 

regelmatig voorbede te doen voor het aanstaande project, de stad en haar bewoners. Er is gepoogd de 

wijkgemeente hierin mee te nemen en dat goed gegaan. In september 2007 kwam de missionair 

werker, Niels de Jong. Zijn komst heeft de missionaire betrokkenheid van de gemeenteleden vergoot en 

verdiept. Per 1 april 2008 is het nieuwe gebied officieel toegevoegd aan het gebied waar De Samaritaan 

verantwoordelijk voor is. Omdat in deze stadswijken vooral studenten, starters en jonge gezinnen 

wonen is het missionaire project 'Getuigen van de Hoop' met name op de leeftijdsgroep 20 - 40 jaar 

gericht. Deze leeftijdsgroep sluit naadloos aan bij de leeftijdsgroep die in de Samaritaan domineert. 
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Kortom: wij ervaren dat God ons als wijkgemeente op deze weg geplaatst heeft. Wij hebben het niet 

zelf gezocht. Het project kwam door de herschikking van wijken en door het aanbod van de IZB op onze 

weg. Wij hebben als kerkenraad, predikant en evangelisatiecommissie daarop proberen te anticiperen 

door de gemeente te confronteren met haar verantwoordelijkheid en mee te nemen op deze nieuwe 

weg. We proberen Christus te volgen op deze weg. Dat heeft tot gevolg gehad dat de gemeente zich 

steeds meer bewust geworden is van haar missionaire roeping. Zo is het gegaan. Geen verhaal van 

missionaire bevlogenheid, maar meer het besef dat God het op onze weg heeft gebracht. In 

gehoorzaamheid doen we wat onze hand vindt om te doen. Het is verrassend te bemerken hoe de 

gemeente hierin meegekomen is. We beleven bijzondere tijden. 

      
Gemeente is al ontstaan vanuit een missionair verlangen om aanwezig en actief te zijn in een (destijds) 

nieuwe wijk. 

38 Er is een andere factor van belang, namelijk: 

39 
Kunt u aangeven welke drie van de factoren volgens u de meest belangrijke waren in uw 

gemeente als het gaat om missionair veranderen en beknopt uitleggen waarom u dat vindt? 

  Predikanten PKN 

      P. de spil waar alle activiteiten omheen cirkelen 

      
U. De Eschmeeting ziet er anders uit dan een dienst in de Hoflaan, omdat de achtergrond van de 

hoorders verschilt 

      A. Belangrijk voor draagvlak en begrip 

      B. Hier begon de verandering 

      
J. Bij ons waren de gesprekskringen (ook voor buitenkerkelijken) de opstap naar missionaire diensten, 

die vervolgens weer het meest zichtbare werk zijn. 

      B. 2 

      O. 1 

      P. 3 

      
B. Mensen sloten/sluiten zich aan bij een vergrijsde gemeente omdat hen duidelijk werd gemaakt dat de 

wijk iets wilde naar buiten toe 

      E. Als de Heer het huis niet bouwt 

      G. Duidelijk maken: we willen overleven om op te leven en zo iets te kunnen betekenen voor de wijk 

      B. Dit is heel duidelijk gebeurd en beleidsplan was een echt werkdocument 

      N. Opeenvolgende reeks predikanten met visie, waarin zij zijn voorgegaan 

      R. Hier ligt een belangrijk uitgangspunt, dat een motor blijkt te zijn voor verdere bezinning 

      A. zonder gaan mensen niet mee 

      G. Beleid moet ergens beginnen, maar moet breed uitgezet worden.  

      B. als uitkomst van noodz bewustwordingsproces 

      C. gespreksmogelijkheid na afloop 

      C. gemeenteleden zoveel mogelijk inschakelen 

      
L. Al pratend krijg je helder in beeld wat de rol van de kerk in de samenleving zou kunnen zijn, wat 

kansen zijn.  

      O. Het missionaire moet uit het hart van het gemeenteleven komen, niet ergens uit de rand. 

      P. Heeft alles te maken met Q en R, maar preken zijn essentieel! 

      E. Geen verandering zonder gebed, daarom wordt hier veel tijd en ruimte voor vrij gemaakt 

      

G. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde. Voordat je als kerkenraadslid gevraagd wordt, is er de vraag 

of je de missie kunt onderschrijven. Een in zichzelf verdeeld huis bevordert het missionaire gehalte 

bepaald niet 

      
S. Ik fiets dagelijks langs de Westerkerk, maar ik weet niet wat er gebeurt. Daarom is het zeer 

belangrijk om dat duidelijk te kunnen maken.  

      C. denken van onderop erg belangrijk 

      E. gebed als motor 
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      Q. spreekt voor zich 

      A. 1 

      E. 2 

      G. 3 

      A. startpunt 

      B. opstapmomenten creëren 

41 Er is nog een andere rol van belang, namelijk: 

  Predikanten PKN 

      Belichamen van missionair elan Studeren en delen Schrijven van weblog 

      Voortrekker, prediker, rolmodel 

      Mensen enthousiastmeren 

43 Er is een andere factor herkenbaar, namelijk: 

  Predikanten PKN 

      
Vorige predikant stond hier 27 jaar. Is nog steeds woonachtig en actief in de geografie van de 

gemeente. Houdt oude netwerk aan en probeert initiatieven te torpederen. 

      
Diverse 'weerstanden' speelden een aantal jaren heel nadrukkelijk, inmiddels zijn gemeenteleden die 

het allemaal maar niks vonden 'verdwenen' 

      
gemeenteleden hebben veel moeite om het perspectief van de buitenstaander in te nemen en hun 

communicatie, taalgebruik daarop aan te passen 

44 
Kunt u aangeven wat in uw situatie de 3 meest voorkomende weerstanden zijn geweest en 

kunt u beknopt beschrijven hoe u hier mee om bent gegaan? 

  Predikanten PKN 

      
E. De mensen die voorheen aan de knoppen zaten moeten nu macht inleveren ten gunste van anderen. 

Dat stuit op weerstand. Eerst nieuwe mensen gezocht en ingewerkt, toen oude garde taken laten delen. 

      
J. de gemeente is klein geworden, te weinig schouders voor teveel werk. Ik moet constant de 

draagkracht van het missionaire werk in de gaten houden 

      A. veelvuldig visie delen 

      B. opzoeken en bespreekbaar maken van de motieven 

      E. helder communiceren en beleid maken op de snelheid van de veranderingen 

      A. nieuwe mensen 

      C. je daar niet op blindstaren 

      J. bidden 

      D. Relatie leggen tussen nieuwe, gemeenteleden en de visie enplannen die we hebben 

      E. Duidelijk maken dat de wijkgemeente bezig was uit te sterven 

      J. Bidden, mensen duidelijk maken dat ze in onze wijkgemeente het hardst nodig zijn 

      B. aandacht 

      C. uitleg 

      

B. Proberen iedereen mee te krijgen in het veranderingsproces, informatie verschaffen en idividueel 

bezoeken als er klachten zijn. Na alles gedaan te hebben, mensen ook de kans te geven af te haken en 

een andere gemeente te laten zoeken. Wie weg wil moet daartoe de morele vrijheid krijgen. 

      J. toerusting 

      F. 3 in gesprek gaan 

      
J. Stadsgemeenten zijn klein en de doorstroming is groter dan gemiddeld. Dat levert soms moeite op 

met kadervorming 

      A. voordurend mensen trainen andere perspectief in te nemen 

      B. Een enkeling 

      E. Een enkeling 

      J. Soms wel eens 
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B. De duidelijke visie kwam voor een aantal gemeenteleden te dicht bij hen zelf. Jezus centraal stellen 

als de enige weg werd niet altijd gewaardeerd. Door de visie is er echter ook voor veel anderen 

duidelijkheid geschapen. 

      

C. De kerk zit bij ons toch nog vol. Terwijl er landelijk elk jaar 65.000 mensen de PKN verlaten. Men 

denkt, dat zal bij ons niet gebeuren. In het kerkblad en tijdens het gemeenteberaad proberen wij dit 

voortdurend aan de orde te stellen. 

      D. Communiceren dat elke tijd om een andere aanpak vraagt als het gaat om de evangelieverkondiging. 

      C. voorlichten 

      E. mensen verantwoordelijk maken voor het geheel 

      F. luisteren, soms hebben ze gelijk 

      D. 1 in gesprek gaan 

      E. 2 in gesprek  

45 

Welke valkuilen herkent u bij uzelf als predikant als het gaat om het initiëren, aansturen en 

begeleiden van missionaire veranderingen in de gemeente? Wilt u de vijf belangrijkste 

noemen? 

  Predikanten PKN 

      
sterk leiderschap kan afhankelijkheid met zich meebrengen gevaar dat de gemeente niet meer 

zelfredzaam is 

      

mijn enthousiasme kan als dwingend worden ervaren mijn wil om iedereen te vriend te houden kan 

verlammend werken mijn gebrek aan tijd (er is zoveel te doen) kan zorgvuldige doordenking 

belemmeren mijn aansturen kan medewerkers overvragen mijn taakgerichtheid kan bemoediging en 

motivering van medewerkers tekort doen.  

      teveel dingen tegelijk willen 

      
- voor de troepen uit lopen - dingen te snel willen - weerstanden negeren - afwijken van de koers, 

stilvallen vanwege weerstanden - weerstanden, traag verloop van proces e.d. aan mezelf verwijten 

      - Te veel afhankelijk maken van eigen rol - Niet voor de troepen uitlopen - Te weinig toerusting 

      

1.Kritiek afdoen als gezeur 2.niet genoeg of op tijd informeren van gemeenteleden omtrent nieuw beleid 

3. eerst zelf uitvogelen en dan pas een team samenstellen 4 Ik kan niet goed tegen opgejaagd worden 

van buitenaf, heb persoonlijke vrijheid nodig.  

      
-Te veel in eens willen -Te snel achter nieuwe ideeën aanlopen -Toch te veel naar binnengericht blijven -

Te weinig focus -Te weinig bidden 

      te snel te veel te solistisch te weinig uitgehard  

      te snel gaan in processen te weinig via communicatie gemeente meenemen 

      
- Teveel zelf doen, en te weinig anderen meenemen - Teveel de visie bekend veronderstellen - Irritatie 

als mensen niet meekomen - Te weinig de begeleiding (laten) regelen van mensen die nieuw zijn - 

      

1. Teveel in één keer willen. 2. Het leren accepteren dat er gemeenteleden zijn die het voldoende vinden 

om 's zondags naar de kerk te komen. Kortom: de volkskerkgedachte bestaat op de Veluwe nog steeds. 

Respect hebben voor PKN - leden op wielen (doop, trouw en rouw) en daar zorgvuldig mee omgaan. 

Geeft ook missionaire kansen. 3.Het gaat toch goed zo! 4. Geen prioriteiten durven stellen. 5.Ik heb de 

neiging om teveel dingen aan anderen over te laten. Je moet zelf wel zichtbaar zien te blijven. Excuus: 

950 adressen. 

      geen draagvlak, zelf alles gaan doen, drammen, teveel andere prioriteiten. 

      
1. zelf gretig 2. verwacht dezelfde gretigheid ook bij anderen 3. te weinig echte gefundeerde missionaire 

visie 4.  

47 Kunt u aangeven waar u precies in getraind wilt worden? 

  Predikanten PKN 

      nieuwe ideeën sprankeling en creativiteit zo van: wie weet er nog iets leuks??!! 

      beter verstaan van de cultuur beter verstaan van de geestelijke strijd 

      Lastig; in ieder geval heb ik altijd veel aan bijeenkomsten met mensen in een vergelijkbare 'positie' 

      Structureel opzetten van onderzoek, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden bij de inrichting 
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van nieuwe vormen. 

      
-Heldere visie op langere termijn -Goed programma voor toerusting -Verhouding nieuwkomers en 

bestaande gemeente 

      vragen van cultuur verstaan hedendaagse manier van preken netwerk-coaching 

      Meeste training gebeurt in de stad en in netwerken waarin onze gemeente is opgenomen 

      
vooral behoefte aan gedachte-uitwisseling en inspiratie middels individuele ontmoetingen en 

studiedagen (dat alles is er volop) 

      

Je doet zo'n proces met anderen, die ook gegrepen zijn. Leren afbakenen wat nu precies jouw rol is in 

het geheel. Zodat je niet 'verdrinkt'.Maar aan de andere kant dat je voldoende zichtbaar blijft. Dat het 

geen hobby is van een paar gemeenteleden. 

48 
Zijn er nog dingen die u naar aanleiding van deze enquête of met betrekking tot het thema 

‘leiderschap bij missionaire veranderingen’ wilt delen? Graag! 

  Predikanten PKN 

      

ik mis in de enquête elke vorm van missionaire gemeentestichting en de dynamiek/weerstanden die dat 

met zich meebrengt. Bij nieuwe initiatieven spelen vaak concurrentiegevoelens een rol. Vooral in een 

omgeving waar meerdere kerken actief zijn. Samenwerking met kerken werkt vaak verlammend, want 

als er een nieuw initiatief wordt gestart wordt er eindeloos gesproken over theologische verschillen. Wie 

is uiteindelijk verantwoordelijk. En als het nieuwe initiatief niet past binnen de gewoonten van de oude 

kerk, komt er dan een nieuwe kerk? En wie is daar verantwoordelijk? Zijn nieuwe initiatieven wildgroei 

of juist jonge loten aan een oude boom?  

      

Sommige gegevens waren lastig in te vullen: aantallen zijn voor wijkgemeente, niet voor centrale 

gemeente. In Hervormde/PKN situatie natuurlijk ongelooflijk veel 'papieren leden'. Verder wijsheid, 

vreugde en zegen bij het onderzoek. 

      

er 'mankeert' tot op de dag van vandaag veel aan de opleidingen voor predikanten en kerkelijk werkers 

op missionair terrein misschien zou zelf een selectie voorafgaand aan de opleiding wel nodig zijn om 

iemand wel missionaire kwaliteiten heeft 

      

Vanuit mijn persoonlijk ervaring wil ik het blijvende belang van gebed benadrukken. Dat lijkt een open 

deur, maar helaas zit die soms meer dicht dan dat die open staat. In de bijbel is dat hét geheim achter 

de voortgang van het evangelie en (blijvende) groei van nieuw gemeenteleven 

      
na deze studie, join the praxis, bitte! we staan nog maar aan het begin van de missionaire ontwikkeling 

van het gemeente-zijn. last but not least: veel zegen en creativiteit 

      Nee 

      

Vooral rustig je gemeente meenemen, veel aandacht geven aan kernleden en ouderen, voortdurend 

werken aan vertrouwen, en ook heel onbevangen je weg gaan. Houd van je mensen!!!! Zie je gemeente 

niet als een stel vervelende conservatieven, maar als een liefdevol gezin om je heen. Wat heb je eraan 

iemand erbij te winnen als je eigen mensen weglopen? In veel gemeenten moet alles meteen anders. Je 

moet vooral goed en laagdrempelig leren preken en leren dénken. En jezelf in de wijknetwerken storten. 

En bidden. De rest komt dan vanzelf. 

      

Ik wil graag nog het volgende delen. a. Mensen enthousiasmeren is een belangrijke voorwaarde voor 

missionair bezig zijn, maar dan ook durven mensen de ruimte te geven en je niet overal mee bemoeien. 

Dat kan trouwens ook niet met zo'n grote wijk. Gavengericht werken dus. Daartoe wordt ook regelmatig 

en zeker bij nieuwe belijdende leden de 'gaventest' aangeboden die Nynke Dijkstra heeft ontwikkeld 

voor Nederlandse kerken. b. Een grote centrale gemeente heeft voor- en nadelen. Een belangrijk 

voordeel is dat je als wijkgemeente een eigen klank en kleur kunt ontwikkelen. Toch willen we als 

Westerkerk ook het geheel niet uit het oog verliezen. Zo is er in de gehele gemeente in het seizoen 

2006/2007 een groot onderzoek geweest onder de titel 'Kom dichterbij'. Het was een onderzoeksproject 

naar potentiële kerkverlaters. Elke wijk kan n.a.v. de resultaten visie en eigen beleid ontwikkelen om 

missionair bezig te zijn. Ik was zelf nauw bij dit project betrokken als voorzitter van de centrale 

evangelisatiecommissie. Ik vond het heel positief om zo ook naar de andere wijken de noodzaak te laten 

zien dat 'het roer om moet' om het evangelie verder te brengen om te beginnen in ons dorp.  
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Bijlage 6 – Analyse vraag 34 

 
34. Welke competenties (vaardigheden, houding, kennis, etc.) heeft een predikant nodig als 
het gaat om het initiëren, aansturen en begeleiden van missionaire veranderingen in een 
gemeente? Wilt u de vijf belangrijkste noemen? 
 
De uitspraken van de predikanten heb ik geclusterd en per item een titel gegeven die 
mijns inziens het best de lading dekt. 

 
1. Visionair – het ontwikkelen, verwoorden en communiceren van een 

missionaire visie 
- visie 
- visie  
- vermogen dat (visie) over te dragen 
- Enthousiasme en inzicht om haalbare initiatieven te ontplooien 
- visie - weten waar je heen wil en de weg er naartoe voor ogen houden  

 
2. Leidinggeven – het voorgaan van de gemeente in de visie 
- initiatief, 
- organisatietalent 
- Wijsheid (vgl. Salomo)  
- mensen bewust maken van de missionaire roeping  
- Vaardigheid om gemeente geestelijk te stimuleren tot missionaire houding  
- balans tussen voor de troepen uitlopen en contact houden met de bestaande 

gemeente  
- ondernemerschap 
- gericht op netwerken,  
- netwerken,  
- jezelf blijven 
- Creativiteit 

 
3. Moedig en volhardend 
- Moed (vgl. Courageous leadership, Hybels)  
- Vasthoudendheid (G. Verwer: geef nooit op!) 
- volharding, geloof  
- Moed hebben iets nieuws te beginnen,  
- nemen van risico's,  
- Moed om veranderingen aan te sturen  
- vasthoudend zijn, ondanks tegenslagen het einddoel voor ogen houden  
- volharding, 
- lef om nieuwe wegen te gaan  
- bereidheid weerstanden in kerk(verband) te weerstaan 

 
4. Kennis van en betrokken op de cultuur 
- Inzicht in plaatselijke cultuur  
- open mind en houding voor gehele samenleving 
- Goede antenne voor levenshouding van buitenstaanders  
- Kennis van wereldwijde ontwikkelingen  
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- inhoud van bijbel en huidige cultuur kennen  
- perspectief van buitenstaanders kunnen innemen  
- kennis huidige cultuur  
- Onze contacten met onze partnergemeente in Kathmandu en mijn reizen daar 

naartoe zijn voor mij een eye-opener en en tweede bekering geweest. 
- Kennis van de moderne cultuur in de breedste zin van het woord (literatuur, tv, 

film enz.)  
- openheid naar andersdenkenden  
- cultuur als uitgangspunt aanvaarden zonder bitterheid of wrok 
- Zelf contact zoeken met belangstellenden, bijv. via oriëntatiecursus, en via 

wijkoverlegplatform, in de buurt enz.  
- gevoelig voor publiciteit 

 
5. Toerusten en coachen 
- Bemoediging (N. Gumble: Be an encourager!)  
- coachen van mensen en vrijwilligers  
- stimuleren van vrijwilligers en nieuwelingen 
- samenwerken vrijwilligers  
- Mensen enthousiasmeren en aansturen. 
- enthousiasmeren:  
- gebruiken van talenten of inspelen op initiatieven die door gemeenteleden 

worden genomen.  
- mensen kunnen enthousiasmeren, in staat zijn er warm voor te krijgen en ze 

kunnen meenemen  
- in staat zijn mensen te begeleiden. Over eigenschappen van een coach 

beschikken. 
 

6. Sociale vaardigheden 
- communicatief, 
- blijmoedig,  
- warm hart 
- open en gastvrij 
- mensenkennis en kennis van groepsprocessen 
- sociaal vaardig  
- Dit vraagt om agogische vaardigheden, 

 
7. Je bronnen kennen en kunnen uitleggen 
- Helder zicht op evangelie m.b.t. goede uitleg 
- inhoud van bijbel en huidige cultuur kennen  
- helder kunnen uitleggen  
- In de verkondiging de relevantie aantonen van het evangelie voor iedereen. 

Geloven is geen privézaak.  
- Diep enthousiasme over Gods Woord,  
- Bezield en inclusief preken (dus voor christenen en nog-niet-christenen  
- Zicht op de centrale betekenis van zending in de Bijbel (het is de reden waarom 

de wereld nog bestaat en Jezus nog niet teruggekomen is, zie 2 Petrus) 
- hermeneutische vaardigheden (brug tussen evangelie en mensen van nu) 
- kennis eigen traditie/geloofsleer 
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8. Spiritueel – liefde voor God en mensen 
- Liefde voor Christus en Zijn gemeente (vgl. Paulus  
- besef: kerk is geen doel op zich 
- permanente geïrriteerdheid op de Bron van het missionaire, zicht houden op het 

waarom van missionaire arbeid  
- Bidden als basishouding  
- Bewogen hart  
- Hart voor de Heer en voor mensen.  
- Maar dat het nochtans God is die de groei geeft. We behoeven niet met onze tong 

op onze schoenen te lopen.  
- De kerkgeschiedenis geeft aan dat groei begint met gebed. 
- Houden van mensen,  
- biddend leven  
- bewogenheid,  
- gerichtheid op God en mensen  
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Bijlage 7 – Analyse vraag 45 
 

Vr. 45 Welke valkuilen herkent u bij uzelf als predikant als het gaat om het initiëren, 
aansturen en begeleiden van missionaire veranderingen in de gemeente? Wilt u de vijf 
belangrijkste noemen? 
 
De uitspraken van de predikanten heb ik geclusterd en per item een titel gegeven die 
mijns inziens het best de lading dekt. 

 
1. Voor de troepen uitlopen 
- voor de troepen uit lopen 
- Niet voor de troepen uitlopen 
- te solistisch 
- Te veel afhankelijk maken van eigen rol 
- mijn enthousiasme kan als dwingend worden ervaren 
- eerst zelf uitvogelen en dan pas een team samenstellen 
- Teveel zelf doen, en te weinig anderen meenemen 
- sterk leiderschap kan afhankelijkheid met zich meebrengen gevaar dat de 

gemeente niet meer zelfredzaam is 
- zelf alles gaan doen 
- mijn aansturen kan medewerkers overvragen 

 
2. Te veel en te snel 
- Dingen te snel willen 
- Te veel in eens willen 
- teveel dingen tegelijk willen 
- te snel  
- te veel 
- te snel gaan in processen 
- Teveel in één keer willen. 
- Drammen 
- mijn taakgerichtheid kan bemoediging en motivering van medewerkers tekort 

doen. 
 

3. Onvoldoende doordacht of onvoldoende in overeenstemming met de visie 
- afwijken van de koers,  
- Te snel achter nieuwe ideeën aanlopen 
- Te weinig focus 
- Toch te veel naar binnengericht blijven 
- te weinig uitgehard 
- Teveel de visie bekend veronderstellen 
- te weinig echte gefundeerde missionaire visie 
- mijn gebrek aan tijd (er is zoveel te doen) kan zorgvuldige doordenking 

belemmeren 
 

4. Verkeerd inschatten gemeenteleden 
- Het gaat toch goed zo! 
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- Het leren accepteren dat er gemeenteleden zijn die het voldoende vinden om 's 
zondags naar de kerk te komen. Kortom: de volkskerkgedachte bestaat op de 
Veluwe nog steeds. Respect hebben voor PKN - leden op wielen (doop, trouw en 
rouw) en daar zorgvuldig mee omgaan. Geeft ook missionaire kansen.  

- geen draagvlak 
- zelf gretig, verwacht dezelfde gretigheid ook bij anderen 
- Te weinig toerusting 
- Te weinig de begeleiding (laten) regelen van mensen die nieuw zijn 

 
 

5. Verkeerd omgaan met weerstanden 
- weerstanden negeren  
- stilvallen vanwege weerstanden 
- weerstanden, traag verloop van proces e.d. aan mezelf verwijten 
- Kritiek afdoen als gezeur 
- Irritatie als mensen niet meekomen 

 
6. Geen prioriteiten durven of kunnen stellen 
- Geen prioriteiten durven stellen. 
- Ik heb de neiging om teveel dingen aan anderen over te laten. Je moet zelf wel 

zichtbaar zien te blijven. Excuus: 950 adressen. 
- teveel andere prioriteiten 

 
7. Gebrekkig communiceren 
- niet genoeg of op tijd informeren van gemeenteleden omtrent nieuw beleid 
- te weinig via communicatie gemeente meenemen 

 
8. Overig 
- Ik kan niet goed tegen opgejaagd worden van buitenaf, heb persoonlijke vrijheid 

nodig. 
- mijn wil om iedereen te vriend te houden kan verlammend werken 
- Te weinig bidden 

 
 

 


