Gemeenschap
in coronatijd
Hoe blijven we met elkaar verbonden?

Met elkaar verbonden blijven
Hoe blijven we met elkaar verbonden in coronatijd? Deze vraag leeft bij
veel dorpskerken. Samen een gemeenschap vormen is moeilijk gebleken.
Ontmoetingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, zoals koffiedrinken
na de kerkdienst of dat gesprekje op het kerkpad, zijn verdwenen. Er is een
enorm gemis aan ‘gezien worden’.
Met veel nieuwe moed startten veel dorpskerken online initiatieven, zoals
kerkdiensten, met elkaar koffiedrinken via Zoom en digitale nieuwsbrieven.
Toch leeft bij veel gemeenteleden het idee dat er geen sprake meer is van een
gemeenschap. Het gebrek aan een plaats en een tijd om samen te komen schept
afstand tot elkaar. Het niet meer samen de kerkdienst kunnen beleven geeft
het gevoel dat we steeds meer zijn teruggeworpen op onszelf. Hoe hecht is de
gemeente eigenlijk? Lukt het ons om iedereen in het oog te houden? En voelen
wij ons alleen met elkaar verbonden als we samen vieren tijdens een kerkdienst?
Het missen van de geloofsgemeenschap heeft ook te maken met ons idee
van kerk. Krijgt de kerkelijke gemeenschap alleen vorm wanneer wij bij elkaar
komen voor een dienst? Of vindt de kerk ook plaats in het onderlinge gesprek
waarin geloof en leven bij elkaar komen?

In deze coronatijd vragen veel dorpskerken zich af hoe de leden met elkaar
verbonden kunnen blijven. Zonder mogelijkheden elkaar te ontmoeten blijkt het
nog niet zo eenvoudig om een gemeenschap te vormen. Deze brochure helpt uw
dorpskerk met praktijkvoorbeelden, bijbelse aanknopingspunten met gespreksvragen
en praktische tips om te kijken wat u wél kunt doen om in deze tijd kerk te zijn.
Deze brochure is geschreven vanuit de praktijk van (zeer verschillende) dorpskerken,
door de dorpskerkenambassadeurs die met hun voeten in de dorpsklei staan. Samen,
én ieder op zijn/haar eigen plek, geven we de toekomst van de dorpskerk vorm.
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De sleutel tot betrokkenheid bij een
geloofsgemeenschap zit in de mogelijkheid
om met elkaar geloof, bezieling en inspiratie,
maar ook zorgen en verdriet te kunnen delen.
Een kerkelijke activiteit waar ‘zenden’ centraal
staat, waar alles van één kant komt, biedt weinig
mogelijkheden voor interactie en verbondenheid met
elkaar. Het vraagt nu nog meer initiatief, inspanning en
creativiteit om tweerichtingsverkeer op gang te brengen.

Kerk-zijn
is niet afhankelijk
van met hoeveel
gemeenteleden je bij
elkaar komt, maar van
het geloof dat God
aanwezig is.

Kerk als netwerk
Gemeenschap vindt op verschillende niveaus plaats, zegt dr. Marten van der Meulen,
godsdienstsocioloog aan de PThU in Groningen en ervaringsdeskundige rond
gemeenschapsopbouw. Hij onderscheidt vier verschillende groepen binnen de kerk.
• publieke ruimte (meer dan 70 personen)
Bijvoorbeeld een festival of zondagse kerkdienst. Er is weinig ruimte voor dialoog
of interactie, en het is vrijwel onmogelijk om alle bezoekers persoonlijk te kennen.
• sociale ruimte (25 tot 70 personen)
Bijvoorbeeld een dorpsgemeente. Er is genoeg plek om gezien te worden en
nieuwe mensen te ontmoeten.
• persoonlijke ruimte (8 tot 15 personen)
Bijvoorbeeld een cursus of bijbelkring. Er is ruimte om het eigen verhaal te delen.
• intieme ruimte (2 tot 3 personen)
Bijvoorbeeld vrienden die elkaar ontmoeten of de geborgenheid in pastorale
gesprekken. Er is veiligheid om persoonlijke emoties en gevoelens te delen.
Deze observatie van verschillende groepsgroottes van gemeente-zijn kan helpen om
de gemeente te versterken. Kerk-zijn is niet afhankelijk van met hoeveel gemeenteleden je bij elkaar komt, maar van het geloof dat God aanwezig is. Daar vindt
gemeenschap plaats. Dat vraagt om een ander beeld van hoe de kerk eruit kan zien.
Is de kerk een optelsom van gemeenteleden of is het een netwerk van verschillende
groepen (en groepsgroottes) die op zichzelf én samen volwaardig kerk zijn?
Wat als de dorpskerk zou bestaan uit kleine groepjes die samen één gemeenschap vormen? Groepen waarin ruimte is voor persoonlijke gesprekken over
leven en geloof. Kleinere groepen waar ruimte is om geloof te leren. Waar
gemeenteleden oog hebben voor elkaar en zorg kunnen geven op de momenten
in het leven wanneer dit het hardste nodig is.
Wanneer we kleine groepen leren waarderen als volledig kerk, kunnen we mee
blijven bewegen in de tijd om geloof levend aanwezig te houden in onze dorpen.
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Praktische tips

Tip: kettingreacties
Laat een schrift rondgaan waar mensen wat in schrijven, om het vervolgens
weer door te geven. Dat kan een mooie tekst zijn, of een reactie op vragen
voorin het schrift. Je krijgt dan een ketting van gedachten die mensen dichter
bij elkaar kan brengen zonder dat er sprake is van fysiek contact.

Tip: iets met elkaar delen
Kerk-zijn heeft te maken met eenheid van plaats: we bevinden ons in dezelfde
ruimte, meestal een kerkgebouw. Tijdens de pandemie hebben we het belang
van de eenheid van tijd ontdekt: kerk-zijn door op hetzelfde moment iets met
elkaar te delen. Daarin is nog veel te ontdekken. Spreek bijvoorbeeld af dat
je op een bepaald moment naar hetzelfde muziekstuk luistert, bijvoorbeeld
een Bachcantate of een gospelconcert. Zorg voor een tekstboekje (met
eventueel een Nederlandse vertaling) en wijs voor iedereen een startpunt, een
startmoment en een tochtgenoot aan om na afloop van het concert een uurtje
in tweetallen te wandelen en erover door te praten.

Tip: creatief interactief
Veel livestream kerkdiensten hebben interactieve elementen, zoals meer
mensen een rol geven in de dienst, een zoomsessie met de kinderen of het
gebruik van een interactieve tool. Maar ook een bijbelstudie in groepjes tijdens
de dienst of gebedsintenties ophalen voor de voorbeden. Is die interactie over
te dragen naar ‘gewone’ kerkdiensten?

Tip: de kleine kring
Vier vaker in kleine kring. In de kerk noemen we dat de ‘getijden’ of de ‘uren’,
bijvoorbeeld ‘korte metten’, ‘vespers’ en de ‘completen’ (dagsluiting), met
slechts drie basisingrediënten: een psalm, een schriftlezing, gebed.
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Uit de praktijk
Wandelkerk vanaf het dorpsplein
Om kerk te zijn heb je geen gebouw nodig. Zo kan het ook: op zondagochtend
komt de wandelkerk bijeen rond de beuk op het dorpsplein. Iemand leest een
evangelietekst voor en geeft een intrigerende vraag mee. In duo’s praat men
daarover met elkaar, gedurende een wandeling van drie kwartier. Daarna komt
men onder dezelfde beuk weer samen voor een korte uitwisseling, gebeden en
zegen. Volgende week weer?

Kliederkerk verbindt generaties
De kliederkerk in Drunen biedt een programma voor kinderen, terwijl de ouders
in een Kliederkerk Koffiecafé elkaar - op afstand - kunnen ontmoeten. In de tijd
voor Pasen werden de kinderen persoonlijk thuis bezocht. Zij waarderen het dat
iemand speciaal voor hen kwam en genoten ervan
om te vertellen wat ze zoal meemaken.
Voorafgaand aan de startzondag
werden, naar kinderen binnen
en buiten de kerk, ‘groei-enbloeipakketjes’ rondgebracht
vanwege de opening
van de moestuin in de
voortuin van de kerk.
De kinderen hebben
nu een eigen bak
in de moestuin.
‘Samentuin De
Open Hof’ is
ontstaan uit
contacten van de
kerk, de wijkwinkel,
de diaconie,
vluchtelingenwerk
en wijkorganisaties.

Bijbelse aanknopingspunten
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan
het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven
op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om
hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op
een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan
jullie Vader in de hemel. (Matteüs 5:13-16)
In dit bijbelgedeelte gaat het over de taak van de gelovige gemeenschap in
deze wereld. Er worden verschillende beelden gebruikt:
• Zout dat in een kleine hoeveelheid een gerecht op smaak brengt.
• Zout als katalysator, ervoor zorgend dat andere dingen willen branden, zoals
kamelendrollen (letterlijk shit). Het is alleen nuttig en bruikbaar in Gods koninkrijk als het uitgestrooid wordt, niet hoog en droog in de zoutpot blijft bewaard.
• Een stad die op een berg ligt en zo zichtbaar is voor de omgeving.
• Een lamp die vrijuit zijn licht mag laten schijnen.
Een geloofsgemeenschap leeft van de inhoud
van het evangelie, anders houdt zij op te
bestaan. Vraag u daarom regelmatig af
wat voor gemeenschap u bent en wilt
zijn, en geef daar dan op een heel
praktische manier handen en
voeten aan.

Vragen voor een goed
gesprek in de kerk
(eventueel samen met
dorpsgenoten)
• Iedere dorpsbewoner
of vereniging brengt
iets in in het dorp.
Welke smaak geeft jullie
geloofsgemeenschap aan
de dorpsgemeenschap?
Noem een paar concrete
voorbeelden.
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• Durven jullie als geloofsgemeenschap de verbinding aan te gaan met
de shit in het dorp? Denk aan (persoonlijk) verdriet of conflicten in de
dorpsgemeenschap. Wanneer en waarin kan de kerk katalysator zijn?
• Hoe zichtbaar is de geloofsgemeenschap buiten de muren van de kerk?
Op welke manier kan de zichtbaarheid vergroot worden?
• Kan de dorpsgemeenschap in ‘activiteiten’ in het dorp (vakantiebijbelweken,
diaconaat, liturgie met beeldende kunst en muziek) zien dat dit activiteiten
van een kerk zijn?
• Welk beeld (zout, stad op een berg, licht) past het best bij de geloofsgemeenschap zoals die nu is? Hoe kan de kwaliteit die bij dit beeld past, versterkt
worden?
• Zou u misschien liever een ander beeld de nadruk willen geven? Welke dan
en waarom? En hoe zou u daarmee kunnen beginnen? Bedenk een praktisch
voorbeeld.

Over de Dorpskerkenbeweging
De Dorpskerkenbeweging
• zoekt samen met dorpskerken naar manieren
om kerk in, van en voor het dorp te zijn
• wil een platform zijn waar dorpskerken elkaar
inspireren en motiveren
• verbindt dorpskerken via (digitale) bijeenkomsten,
de facebookgroep en de nieuwsbrief.
Via de verhalen die dorpskerken met elkaar delen en de
gesprekken gaat de beweging door.
De Protestantse Kerk in Nederland is initiatiefnemer van de Dorpskerkenbeweging,
de (lokale) dorpskerken dragen de beweging.

Download ook de introductiebrochure en de brochure ‘Omdenken in de
dorpskerk’ op protestantsekerk.nl/dorpskerken.
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