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naar perspectief

Motivatie 
en veerkracht
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In het afgelopen jaar zijn we teruggeworpen op onszelf en onze kleine kring. 
Dat deed wat met ons. Hoe blijven we gemotiveerd en veerkrachtig? Deze 
brochure helpt u in het vinden van een nieuw perspectief, samen met het dorp. 
Praktijkvoorbeelden en bijbelse aanknopingspunten met gespreksvragen helpen u op 
weg om dit perspectief concreet te maken. 
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.

Als gemeente gemotiveerd 
en veerkrachtig blijven

In het afgelopen jaar zijn we teruggeworpen op 
onszelf en onze kleine kring. Dat doet wat met ons; 
wie zijn verhalen en gedachten niet kan delen, voelt 
zich steeds meer alleen. Hoe blijven we gemotiveerd en veerkrachtig? 

Via de digitale netwerkgesprekken die we als dorpskerkenteam hebben 
met predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers, horen we over creatieve 
oplossingen om het contact met de gemeente levend te houden, maar ook 
over gemeenten die bijna stil zijn komen te liggen. Zo, zittend op een eilandje, 
vloeien motivatie en veerkracht weg. 

Mens in relatie
Mensen kunnen niet zonder elkaar. Zodra je mensen ontmoet, komt er energie 
vrij. En dat is niet zo vreemd; al onze zingeving ontstaat vanuit relatie. Zin heeft 
diepe lichamelijke wortels. Zintuiglijke ervaringen bouwen in onze kindertijd 
de eerste relaties met de wereld. Daar ligt het fundament van ons bestaan. Ons 
leven zin geven lukt dan ook niet alleen vanuit ons hoofd. We hebben daarvoor 
zintuiglijke ervaringen nodig zoals het luisteren naar muziek, het kijken naar 
kunst, het ruiken van de lentebloesem, het drinken van een kop koffie of een 
biertje drinken samen met anderen, het aanraken van elkaar. Ontmoetingen via 
het beeldscherm kunnen dit alles nooit vervangen.
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Wisselwerking
‘Ik ben leven dat leven wil te midden van leven dat leven wil!’ Deze uitspraak van 
Albert Schweitzer maakt duidelijk hoe onze omgeving een intens verlangen, de 
passie naar leven oproept. Hoe vinden we de kracht en de moed om te leven? Dat 
lukt alleen wanneer ons eigen leven resoneert met dat van anderen en met onze 
omgeving. Wanneer deze resonantie belemmerd wordt, zoals ten tijde van de 
coronacrisis, moeten we op zoek naar wat wel kan en naar wat ons kan voeden. 

Spiritualiteit van het mogelijke
In het verlangen naar zin komen verleden, heden en toekomst samen. Wij mensen 
hebben de unieke mogelijkheid om ons het verleden te herinneren en ons een 
voorstelling te maken van dingen zoals ze zouden kunnen zijn of worden.
Levensbeschouwing, en dus ook het christelijk geloof, speelt hierin een belangrijke 
rol. Verhalen, rituelen en verbeelding ontsluiten een nieuwe mogelijke wereld, 
geven een nieuw perspectief. Er is onzekerheid én er is hoop en vertrouwen dat er 
iets nieuws kan ontstaan, juist door verbeeldingskracht. In deze tijd moeten we met 
die verbeeldingskracht aan de slag. We hebben het nodig om ons een voorstelling 
te maken van het mogelijke leven, voorbij de gegevens die we nu hebben. We 
hebben sterke verhalen nodig. Zulke sterke verhalen vinden we onder andere in de 
Bijbel. (zie ‘Bijbelse aanknopingspunten’, pag. 6)

Aan de slag
Motivatie en veerkracht komen en blijven niet vanzelf. Neem als gemeente de tijd 
om aan de slag te gaan met de onderwerpen uit deze brochure en vind zo uw 
eigen spiritualiteit van het mogelijke. Spring niet te snel door naar activiteiten (‘als 
alles weer kan’) maar bouw ook tijd in voor reflectie. 

Tips 
1.  Speel geen mooi weer, suggereer niet iets wat er niet is. Omarm de 

werkelijkheid, ook als die tegenvalt.
2.  Houd de vinger aan de pols, weet wat er speelt in het dorp. Daar is leven,  

daar moet u zijn.
3.  Kerkdiensten in de publieke ruimte vragen om een kathedrale liturgie, 

podiumkunst, bijvoorbeeld met de fanfare of de harmonie van het dorp.
4.  Kerkdiensten in de sociale ruimte (20 tot 60 mensen - de werkelijkheid van veel 

dorpskerken) vragen om interactie, gesprek en ontmoeting waarin alle leeftijden 
meedoen.

5.  De digitale middelen die ons in coronatijd hebben geholpen - gebedsintenties 
indienen via WhatsApp, filmpjes in de kerkdienst laten zien - moeten we vooral 
blijven gebruiken.
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Roepende in de woestijn
Een voorganger verzorgt wekelijks een 
online viering, en krijgt weinig reacties 
hoe gemeenteleden de viering 
beleven. Soms vraagt ze zich af waar 
ze het voor doet. 
Een kerkenraadslid doet in 
het kerkblad een oproep aan 
gemeenteleden om een lied, 
een tekst of persoonlijk verhaal 
te delen, en er komt nauwelijks 
respons. Het kost hem steeds meer 
moeite om zichzelf te motiveren. 
Een kerkenraad wil graag weer bij elkaar 
komen, maar niet iedereen durft het aan 
of is in de gelegenheid om fysiek aanwezig te 
zijn. Daardoor groeien verschillen van mening uit tot 
conflicten en is het niet eenvoudig om de afstand te overbruggen. 

Als je elkaar niet kunt ontmoeten en niet rechtstreeks kunt communiceren, 
ontbreekt de wisselwerking die energie geeft en motiveert. Wat zijn manieren 
om toch interactie op gang te brengen? 
Tijdens een online viering kunnen mensen gebedsintenties naar de voorganger 
appen, waardoor ze het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan. Als niet de 
hele kerkenraad tegelijk bij elkaar kan komen, is het misschien wel mogelijk 
om in twee- of drietallen te gaan wandelen, gewoon om elkaar te vragen hoe 
het met de ander gaat. Persoonlijke verhalen worden soms niet zo snel digitaal 
gedeeld, maar als het lukt om een grote groep vrijwilligers te werven om 
pakketjes rond te brengen, ontstaat weer het gevoel onderdeel te zijn van een 
gemeenschap. 

Het zijn eerste stappen die de moed geven om de draad weer op te pakken 
en te kijken hoe je elkaar weer kunt vinden in een gemeenschappelijk gedeeld 
verlangen. 

Uit de praktijk
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Voetspoor van liefde
In het Friese Morra-Lioessens probeerde de kerk tijdens de coronacrisis steeds 
in te spelen op wat mogelijk is: wat kunnen we doen en wie kunnen we ervoor 
motiveren? 
De jeugdouderling overlegde met twee gemeenteleden hoe de 
Veertigdagentijd tijdens de lockdown toch een gedeelde beleving kon worden. 
Geïnspireerd door Spoor van liefde in Eelde-Paterswolde kwamen ze op het 
idee om ook in Morra een voetspoor van liefde uit te zetten. Er waren voor 
volwassenen en kinderen opdrachten, van soepverkoop tot een rozenactie. 
Iedereen werd op de hoogte gehouden via de groepsapp ‘voetspoor van liefde’. 
Hierin werden ook mooie liederen en inspirerende teksten gedeeld. 
Gaandeweg sloot de kerk met het initiatief aan bij het project Kamp Morra: 
in een weiland werden 4222 poppen neergezet, symbool voor de kinderen 
die zonder ouders in vluchtelingenkampen verblijven. Het project was 
confronterend en relativeerde de lockdown: zo slecht hebben we het hier nog 
niet. Het hele dorp was betrokken door het maken van poppen. Een online 
viering vormde de afsluiting van het project, waarin generaties met elkaar 
verbonden werden. 
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https://protestantsekerk.nl/nieuws/veertigdagentijd-ideeen-in-het-land/
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Bijbelse aanknopingspunten: 
Sterke verhalen

Verschijningsverhalen
In het hart van het christelijk geloof staat de paaservaring. Ieder jaar 
vieren we het feest van de Levende, en iedere zondag vieren we de dag 
van de opstanding. Pasen houdt een geestelijke ervaring levend: het 
geloof dat liefde sterker is dan de dood. Daar gaat een sterke motiverende 
kracht van uit.
Lees het verhaal over de Emmaüsgangers uit Lucas 24:13-35 of het 
verhaal over Tomas uit Johannes 20:24-29.

Gespreksvraag
De Emmaüsgangers en Tomas vinden hun veerkracht terug. Wat is 
daarvoor nodig? Herkent u hierin momenten uit uw eigen leven?
  

Woestijnervaringen
In de Bijbel vinden we ook verhalen van rouw en vertwijfeling, denk 
bijvoorbeeld aan de veertig jaren in de woestijn. Ook deze verhalen 
vragen om aandacht, want ze resoneren mee met ons eigen dagelijks 
leven, met alle hoop én wanhoop. 
Lees Exodus 16:1-5 en 13-18.

Gespreksvraag
Zijn er tijdens de coronacrisis momenten geweest dat u als gemeente 
de hoop had verloren en alleen nog kon verlangen naar hoe het eerder 
was? Heeft u de hoop terug kunnen vinden? Zo ja, hoe? Zo nee, zijn er 
bondgenoten in het dorp met wie u weer vooruit kunt kijken? 

Onze eigen verhalen
Sterke verhalen zitten ook bij ons mensen zelf. De verhalen uit de Bijbel 
kunnen uitnodigen om ons eigen verhaal te vertellen en vorm te geven. 
Zo gaan de oude verhalen weer leven, omdat ze resoneren met ons 
eigen verhaal. De werkvorm contextueel bijbellezen geeft hiervoor goede 
handvatten.

https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/voorbeeldstudies-contextueel-bijbellezen/
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Handreiking voor gesprek 
De woestijnverhalen kun je met meer zintuigen lezen. Spreid zand uit over de 
altaartafel met een paar stenen en trek er met je hand een spoor doorheen - 
dat is de woestijnweg. Zet er eventueel wat godly play-figuurtjes in - zij zijn de 
woestijnreizigers. Die poppetjes in het zand prikkelen de verbeelding: je bent 
het zelf die daar loopt.  
• Er is geen uitweg of vluchtweg binnendoor, je moet erdoorheen.
• Heimwee naar de vleespotten van Egypte: je verlangt terug naar de 

geborgenheden en zekerheden van het bekende. Waar verlang je naar terug? 
Waar wil je zeker niet weer in vast komen te zitten?

• De gemeente leeft van dat onbekende dagelijkse brood uit de hemel. Besluit 
deze kerkenraadsvergadering/gemeenteavond met een heel compacte 
viering van de maaltijd van de Heer, waarin u, coronaproof, alleen het brood 
met elkaar deelt.

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 van de Dorpskerkenbeweging op 
protestantsekerk.nl/dorpskerken.

http://protestantsekerk.nl/dorpskerken
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