Januari
2020

inspiratie, informatie en opinie

Nieuwe wegen
in de liturgie
De kerkdienst
vernieuwen,
hoe dan?
De dominee heeft
studieverlof

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

deze maand
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Vernieuwing
van de liturgie
Eén keer per maand
trek ik, samen met
scriba René de
Reuver, het land in,
voor een bezoek
aan plaatselijke
gemeenten. Keer op
keer ben ik onder
Jurjen de Groot
de indruk van de
directeur
geloofsdaden van
dienstenorganisatie
de mensen die
we ontmoeten.
In Friesland bezochten we gemeenten die
door hun activiteiten een spil vormen voor
iedereen in het dorp, gelovig en ongelovig.
In Groningen spraken we de drijvende
krachten achter een diaconaal noodfonds:
mensen die huisuitzettingen voorkomen en
verjaardagstaarten brengen bij moeders
die dat niet kunnen betalen voor hun jarige
kinderen. We zagen pioniersplekken en
hoorden over het bloeiende jeugdwerk op
Urk. Allemaal vindplaatsen van geloof, hoop
en liefde.
Als ik dan op zondag in mijn eigen gemeente
ben, denk ik weer even aan de mensen die
we ontmoet hebben en de gemeenten waar
zij zich thuis voelen. Duizenden plekken
in Nederland (en ontelbare wereldwijd)
waar gemeenten ‘geroepen door hun
Heer’ samenkomen. Een beeld dat me erg
bemoedigt. Net als het gegeven dat we
op al die plekken in grote verscheidenheid
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samenkomen maar
sámen de Protestantse
Kerk vormen. Dat
gegeven krijgt vorm
in de nieuwe rubriek
‘De Kerkstraat’, zie
pag. 14-15.
Dit nummer van
woord&weg besteedt
aandacht aan de
eredienst. Lees hoe
Oegstgeest naar nieuwe
wegen zoekt waardoor
mensen uit verschillende
tradities zich thuis
kunnen voelen in de
vieringen (pag. 4-7). In
‘Het dilemma’ reageren
vier gemeenten op de
vraag of vernieuwing
van de eredienst nodig
is. Ja, blijkt. Maar ook:
vernieuwing gaat niet
altijd zonder slag of
stoot. (pag. 18-19)
Wat ook duidelijk wordt
in dit nummer: de
eredienst brengt mensen
bij elkaar. En zo voel
ik dat gelukkig ook op
zondag in mijn eigen
gemeente.
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Beeld: Elijah Hail

zinnig

Onze Vader
Zeg niet: ‘Vader’
als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet: ‘Onze’
als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet: ‘hemel’
als je slechts aardse zaken verlangt.
Zeg niet: ‘uw naam worde geheiligd’
als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet: ‘uw rijk kome’
als je hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet: ‘uw wil geschiede’
als je geen tegenslag kunt verdragen.
Bid niet om het brood van vandaag
als je niet voor de armen wilt opkomen.
Bid niet om vergeving van schulden
als je in wrok leeft met familie of buren.
Bid niet om een leven zonder beproeving
als je geregeld zelf het kwaad opzoekt.
Bid niet om een leven zonder kwaad
als je niet doet wat goed is.
Zeg niet: ‘Amen’ en ‘Zo zij het’
als je dit gebed niet ter harte neemt.
Paul Becaus
beweging.net

8
Kerk&Zo
14 De Kerkstraat in Wapenveld
15 Column ds. René de Reuver
18	
Dilemma: Vernieuwing eredienst,
is dat nodig?
20 	Actueel: Permanente Educatie
- de dominee op studieverlof
23 	Vacatures
24 	Het profiel van
Matthijs Schuurman

3
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Meer afwisseling en participatie van gemeenteleden

Oegstgeest zoekt
nieuwe wegen
in de liturgie
4
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Tekst: Dick Vos Beeld: Sandra Haverman

Hoe kunnen we bereiken
dat mensen uit verschillende
tradities zich thuis kunnen
voelen in onze vieringen? In
een natuurlijk proces zoekt
de Protestantse Gemeente
Oegstgeest nieuwe wegen in
de liturgie. In samenspraak
met de gemeenteleden.

W

at is het minst belastend
voor het klimaat? Een onsje
bosbessen uit Argentinië
of een onsje kippenvlees
uit eigen land? Bij beide
mogelijkheden gaat een deel van de armen van
de kerkgangers omhoog. Het antwoord volgt
direct. Honderd gram kippenvlees op je bord
veroorzaakt een kwart minder CO2-uitstoot
dan honderd gram bessen uit Zuid-Amerika. Er
volgen meer vragen, geprojecteerd op het grote
scherm boven het liturgisch centrum van de
Regenboogkerk in Oegstgeest. In deze diaconale dienst staat de schepping centraal – haar
schoonheid, haar kracht, maar ook de manier
waarop wij mensen ermee omgaan, zoals dominee Iris van der Heul het samenvat.
Na lezing van Genesis 1 wordt de Nederlandse variant van ‘Morning has broken’
gezongen (lied 216 in Liedboek, zingen en
bidden in huis en kerk), swingend begeleid op
de vleugel. Er worden korte filmpjes getoond
van interviews over schepping, geloof en zorg
voor de aarde, gemaakt door de jeugdgroep. De
aanwezigen schrijven op groene harten die bij
binnenkomst uitgedeeld zijn hoe zij hun hart
voor de schepping in de praktijk brengen. De
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harten worden opgehangen aan een lijn achter
de avondmaalstafel.
Het zijn allemaal voorbeelden van nieuwe
vormen die sinds enige tijd ingebracht worden
in de standaardliturgie van deze grote, pluriforme protestantse gemeente. Voorbeelden
ook van de directe inbreng van gemeenteleden
in de vieringen, en van vormen en inhoud die
kerkgangers raken.

Experimenteren
In de gemeente groeide langzaam het besef
dat er behoefte was aan een breder palet dan
dat van de strak gestructureerde vieringen
gebaseerd op het gedachtegoed van de Liturgische Beweging, ondanks dat velen hier hechten
aan die traditie. Iris van der Heul had al eens
een ‘liturgiewerkplaats’ opgezet, vooral voor
mensen die regelmatig riepen dat het van hen
anders mag. In wisselende groepen werd de
liturgie uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar
gezet. “We besteedden veel aandacht aan de
betekenis van de verschillende liturgische
elementen. Dat bleek waardevol. Als je weet
hoe de liturgie in elkaar zit, word je
vrijer om erin te variëren”, vertelt
Van der Heul. Parallel daaraan
verkende een collega-predikant,
met een groep belangstellenden,
diensten uit andere tradities, zoals
Iona- en Taizévieringen. Het zoeken
op verschillende fronten leidde tot
experimentele diensten op zondag
middag, die na afloop onder het
genot van een wijntje geëvalueerd
werden.
Een gemeenteavond werd georganiseerd over vrijheid en vormvastheid in de liturgie. Ter voorbereiding was
in een reeks mini-artikelen in de gemeenteberichten uitleg gegeven over de betekenis van de
verschillende onderdelen van de traditionele
zondagse eredienst. De avond werd besloten
met de vraag: welke kant gaan we nu op?

“Als je weet hoe
de liturgie in
elkaar zit, word
je vrijer om erin
te variëren”

Meersporenbeleid
Alle ontwikkelingen resulteerden in een
document van de Taakgroep Eredienst en
Kerkmuziek waarin voor een meersporenbeleid
gekozen wordt. De reguliere diensten mogen
meer vernieuwende elementen bevatten. De
structuur hoeft niet op de schop, vooral de
invulling kan en mag diverser en afwisselender.
Daarnaast moet ruimte geboden worden aan
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inbreng en participatie van gemeente
leden. Dat vergroot
de betrokkenheid.
Ook in de samenstelling van de taakgroep
zelf is dat tot uitdrukking gebracht. Naast
vertegenwoordigers
van predikanten en
kerkmusici bestaat
de groep vooral uit
gemeenteleden. Zoals
voorzitter Meindert
Danhof. “We hebben
er bewust voor gekozen niet vast te leggen wat wel en niet
kan in de diensten.
Zo geef je liturgie
kans om zich op een
natuurlijke manier
te ontwikkelen.” Als
onafhankelijk orgaan
adviseert de taakgroep de kerkenraad.
“Ze is inmiddels
het klankbord van
de hele gemeente
geworden.”
Voor Rian Veldman, eveneens predikant in de gemeente,
past dit goed bij hoe
hij zijn ambt ziet. “Ik
draag niet priesterlijk
de mis op, ik ben dienstbaar aan de gemeente
die liturgie viert.”

Wie willen we zijn?
De taakgroep spreekt bij tijd en wijle intensief over wat wel of niet kan. “Op de achtergrond speelt de vraag naar wie we zijn en wie
we willen zijn”, stelt Maartje van den Heuvel,
actief in het jeugdwerk. “Als nieuwe leden
nieuwe tradities inbrengen, kun je je afvragen
hoe je die tradities met elkaar kunt verbinden
met het oog op de toekomst”, legt Marien den
Boer uit. Daar wil de kerkenraad, waarvan hij
voorzitter is, via de weg van de geleidelijkheid
wat mee. In gesprek. “Juist het gesprek zorgt
voor verbinding”, vindt Van den Heuvel. “Ook
tussen generaties. Het gesprek draagt bij aan
het gevoel samen gemeente te zijn.” Van der

Heul hoort als predikant wel dat mensen
dat gesprek soms interessanter vinden dan
de diensten zelf. Maar af en toe moet je ook
gewoon eens doen, weet Bert Osinga die in
de kerk actief is op het gebied van de muziek.
“In de praktijk zie je dan wel wat er gebeurt
en of dat voor herhaling vatbaar is. Daar leren
we ook van. Inmiddels doet iedereen gewoon
mee als de dominee interviewend door de
kerk loopt. Dat was een paar jaar geleden wel
anders.”

Thuis voelen
“Het proces is waardevoller dan het doel”,
vindt Danhof. Gaandeweg zal de gemeente
ontdekken welke kant het op moet. Den Boer:
“Als we kunnen bereiken dat mensen uit
verschillende tradities zich allemaal thuis kun-

nen voelen in onze vieringen, hebben we een
prachtige slag geslagen.” Op de achtergrond
speelt mee dat het aantal kinderen, jongeren en
jongvolwassenen in de gemeente relatief klein
is. De gemeente wil toegankelijk zijn voor een
brede doelgroep.
De bewegingen op het gebied van de liturgie hebben niet geleid tot opzeggingen van het
lidmaatschap, weet Van der Heul. Dát er ruimte
is voor de vernieuwing waar behoefte aan is,
begrijpen de meeste gemeenteleden goed. “En
sommige klimmen in de pen, maar gelukkig
hebben we hier een dialoogcultuur.”
pgoegstgeest.nl
In uw gemeente in gesprek over de eredienst,
ook over de theologische grondgedachten
ervan? Kijk op protestantsekerk.nl/liturgie.
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Trainingen voor
vrijwilligers en
professionals
De Academie van de Protestantse Kerk
heeft een breed aanbod aan trainingen
voor zowel vrijwilligers als professionals in de
kerk. Merkt u als lector dat het lezen van de
Schriftlezing niet zo gaat als u zou
willen? Wilt u als predikant werken
aan uw presentatievaardigheden?
Of zou u als gemeentelid wel
uitvaartdiensten willen leiden? Voor iedereen
die een taak heeft in de kerk is een passend
aanbod beschikbaar.
De trainingen zijn als individuele deelnemer
te volgen, maar ook als gemeente.
protestantsekerk.nl/training

Materiaal
Veertigdagentijd

Kerkwijzer
Staat uw gemeente al op kerkwijzer.nl?
Op deze website kunnen ‘zoekers’ als
studenten, nieuwkomers, geïnteresseerden en
vakantiegangers zoeken naar een passende
kerk in hun omgeving. Als gemeente kunt u een
profiel aanmaken met informatie over onder
andere muziek, bereikbaarheid, activiteiten en
overtuigingen.
kerkwijzer.nl

Er is weer allerlei
materiaal bij de Veertig
dagentijd beschikbaar.
In de liturgiegids bij
de Veertigdagentijd
2020 vindt u suggesties
om in de vieringen in
Sta op
de Veertigdagentijd
Liturgiegids
en met Pasen aan te
sluiten bij het thema
van de 40dagentijdcampagne, ‘Sta op’. Voor
iedere zondag is er een korte preeksuggestie,
een gebed, een gedicht, enkele liedsuggesties
en een collecteafkondiging. Ook de gratis
40dagentijdkalender is weer beschikbaar,
een kalender om stap voor stap toe te leven
naar Pasen. Wilt u de kalender uitdelen in
uw gemeente? Meerdere exemplaren kunt u
bestellen via de webwinkel van de Protestantse
Kerk, voor 1 euro per stuk.
26 FEBRUARI - 11 APRIL 2020

kerkinactie.nl/40dagentijd
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Werkmap Eredienst
In contacten met
kerkenraden van
gemeenten die zich
verwant voelen met de
Gereformeerde Bond
blijkt dat er veel vragen
leven over eredienst en
liturgie. Hoe kun je die
op een eigentijdse manier
vormgeven terwijl je
van harte de lijn van de
reformatorische traditie wilt vasthouden? Deze
werkmap komt tegemoet aan de behoefte aan
ondersteuning en materiaal, en wil kerkenraden
van dienst zijn bij de bezinning op de eredienst.
protestantsekerk.nl/webwinkel, zoek op ‘eredienst’

in ‘t kort

dienstencentrum

Vraag van deze maand:

Leestips
16 januari
NIEUWJAARSONTMOETING
PROTESTANTSE KERK, voor
ambtsdragers en vrijwilligers.
protestantsekerk.nl/
nieuwjaarsontmoeting

De kerkdienst
vernieuwen,
hoe dan?
Kijk voor inspiratie
op pagina 16

17-19 januari
GROTE STARTMAALTIJD,
als aftrap van de Actie
Kerkbalans.

Vruchten van de bron
Dit boek van emeritus predikant
Marius Noorloos stelt dat het
onze bestemming is om vrucht
te dragen voor God en mensen.
Dat wordt uitgewerkt in de
thema’s ‘Vruchtbaar bijbelgebruik’
en ‘Vruchtbaar leiderschap’,
thema’s die belangrijk zijn voor
een heilzame en duurzame
geloofs- en gemeenteopbouw.
Met een voorwoord van dr. Arjan
Plaisier, docent Spiritualiteit aan
de Protestantse Theologische
Universiteit.
KokBoekencentrum, € 14,99.
ISBN 9789043532662

kerkbalans.nl

Heeft u ook
een vraag?

7 februari

(030) 880 18 80

SIRKELSLAG YOUNG, een

info@protestantsekerk.nl

spannend en interactief online
spel tussen jeugdgroepen (1216 jaar) uit heel Nederland.
sirkelslag.nl/young

6-7 maart
PIONIERSTRAINING,

Uitgeverij Noordboek, € 22,50.
ISBN 9789056155711

vr. 09.00-16.00

gestarte pioniersteams.
lerenpionieren.nl/agenda

17-18 maart
‘Willen christenen wel van/met

Pionier-predikant Hinne Wagenaar
is inmiddels zeven jaar betrokken
bij de kloosterplek Nijkleaster
in Jorwert, waar gezocht wordt
naar nieuwe wegen voor geloof
en spiritualiteit. In dit boek
reflecteert hij op de Bergrede,
waarin Jezus de basisprincipes
voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven
formuleert. Wagenaar pleit in
Zalige eenvoud voor nieuwe vormen
van geloofsbeleving, en legt een
toekomstvisie voor de kerk neer.

9.00-21.00

tweedaagse training voor

CONFERENTIE Oostmalle:

Zalige eenvoud

ma. t/m do.

Joden leren?’
joods-christelijke-dialoog.nl

18 april
LANDELIJKE PASTORALE DAG
in Ede. Thema: ‘Bewaren of
bewegen, over houvast en
verandering’.
protestantsekerk.nl/agenda

kijk voor
de actuele
agenda op
protestantsekerk.nl

U kunt met
elke vraag bij
ons terecht
Ons uitgangspunt is dat
we u binnen 48 uur (op
werkdagen) van een
bruikbaar antwoord
voorzien. Bij vragen om
informatie geven we
die. Wilt u dat we met u
meedenken, dan doen
we dat. Bent u op zoek
naar andere gemeenten
met vergelijkbare vragen
(en oplossingen!), dan
brengen we u met hen
in contact. Wilt u dat
iemand u in uw gemeente
begeleidt om een
vraagstuk op te lossen,
dan doen we u daarvoor
een suggestie.
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een goed gesprek

Ciska Stark over
vernieuwing van de liturgie

“Vormen vinden
voor de kerk
van de toekomst”
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Tekst: Kees Posthumus Beeld: Sandra Haverman

De eredienst binnen de Protestantse Kerk kent een
grote verscheidenheid. “De tijd van uniformiteit is
voorbij”, zegt Ciska Stark, directeur Onderwijs aan de
PThU. “En de grote winst is dat we elkaar daarover niet
langer de tent uitvechten.”

Op de webpagina protestantsekerk.nl/
liturgie staan verschillende filmpjes over
liturgie, met verschillende manieren van
eredienst in een plaatselijke gemeente.
Stark: “Gemeenten bouwen een eigen
traditie op. De positieve energie van
de liturgie bruist volop. Er wordt volop
geëxperimenteerd, de deuren staan
open. Oude én nieuwe vormen met
variaties in muziek trekken nieuwe
kerkgangers aan. Nee, je hoeft je niet
overal bij thuis te voelen. Maar de
wereldwijde gemeente van Christus
overstijgt de individuele
verschillen.”

“In de eredienst

Hoe hangt de vlag
van de protestantse
eredienst erbij?
draait het om de
“Nogal wat kerken
hangen letterlijk de vlag
ontmoeting
uit. De Protestantse
Kerk-vlag, de vredesvlag,
met God”
een eigen banner. Het
bewustzijn groeit dat wat
er binnen de kerk gebeurt zichtbaar
mag worden en betekenis heeft voor
de wereld. Dat is een verheugende
ontwikkeling. Voor veel mensen is
de kerkdienst een uur van rust en
verstilling in de jachtige consumptiemaatschappij waarin wij leven. Zij
komen naar de kerk om geraakt te
worden door iets wat meer en groter
is dan zijzelf, door God. Zij komen
ook om bevestigd en bemoedigd te
worden. Maar de ziel verlangt naar de
ontmoeting met iets wat boven ons uit
gaat. Naar de kerk ga je omdat je als

gemeente geroepen wordt om samen te komen,
het leven te spiegelen in het bijbelse licht.”
Weten wij iets over hoe mensen de
eredienst beleven?
“Weinig. Is dat niet raar? Als ik op internet een paar sokken koop, wordt mijn mening
gevraagd: hoe bevalt het? Schrijf een review!
En van zoiets belangrijks als de beleving van
de kerkdienst weten we bijna niets. Maar een
klantreview past niet bij een kerkdienst. Dat
soort tevredenheidsonderzoeken leiden al snel
tot een peiling naar behoeften en onderzoek
naar het nut. In de eredienst draait het om iets
anders: de ontmoeting met God, het tegenover
van het Woord. Dat laat zich niet vastleggen in
scores en grafieken. Dat neemt niet weg dat ik
het wetenschappelijk gezien merkwaardig vind
dat we zo weinig werk maken van het evalueren
van de kwaliteit en kansen van de eredienst.
Intussen wordt actief gewerkt met vormen
van eredienst die aansluiten bij behoeften en
doelgroepen, en recht doen aan het eigene van
Schrift en traditie. Dat moet ook, het kerkbezoek daalt hier en daar problematisch. Generaties zijn ervan vervreemd. Aspecten als mondigheid en participatie, de toegenomen betekenis
van beelden, de nadruk op beleving die je breed
in de maatschappij ziet, ontbreken veelal in de
eredienst.
Sommige mensen klagen dat de kerkdienst
te lievig is geworden. Zij willen een duidelijke,
overtuigende boodschap. Daarom groeide in de
laatste jaren de aandacht voor het profetisch
gehalte van liturgie en prediking.”
Staat de preek centraal?
“In een groot deel van de kerk is de preek
het centrum van de eredienst. Zeg je protestant-
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se eredienst, dan zeg je preek. De voorganger
wordt erop beroepen en gewogen. Terecht, in
de preek wordt de Bijbel doorvertaald naar het
leven van mensen van vandaag. Dat geldt niet
alleen voor de preek, de totale liturgie doet
ertoe. In alles resoneren de Schriften en de
actualiteit, in alles word ik aangesproken en
gezegend.
De positie van de preek hangt samen met
de theologische visie daarop. Wil de predikant zijn of haar interpretatie van de tekst als
waarheid Gods overdragen op de hoorders? Of
hen juist uitnodigen zélf op zoek te gaan naar
de mogelijke betekenis en confrontatie ermee?
Wat steeds belangrijker wordt is de authenticiteit van de voorganger. Het ambt als zodanig
is niet langer een garantie voor geloofwaardigheid. Boodschap en persoon van de voorganger
moeten samenvallen.”
Verandert de rol van de voorganger?
“In een groot deel van de kerkelijke
gemeenten is de predikant vrijwel van begin
tot eind aan het woord. Er komen wel meer
lectoren, gemeenteleden die Schriftlezingen
verzorgen, maar beperkt. Men verwacht veel
van een voorganger die ervoor gestudeerd
heeft en ervoor gekwalificeerd is. Dat
is niet zo gek. De voorganger representeert ook dat er door de geest van
“Liturgie brengt God iets ontstaat dat ons samenbindt.
Dat heeft te maken met de representatie van Christus in de gemeente. Die
mensen
toont zich in het ambt. Ik geloof zeer
in het priesterschap van álle gelovigen.
bij elkaar”
Tegelijk moet de geloofsgemeenschap
kwalitatief opgebouwd worden door
bekwame geestelijk leiders.
Ik ga zelf circa twintig keer per jaar voor in
een kerkdienst. Dat houdt mij bij mijn vak en
bij onze studenten, bij de breedte van de kerk
en mijn geloof. Ik word bemoedigd door het
gezamenlijk delen. Het is een voorrecht om de
beweging van de liturgie op gang te brengen,
het geeft me energie.”
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Wat leren jullie de aankomende
predikanten?
“Als eerste leren wij hen sensitiviteit voor
ritualiteit. Overal in de samenleving zijn er
momenten die gemarkeerd, geheiligd worden.
Denk aan de herdenking van de MH17-ramp,
aan manifestaties van sport en cultuur zoals de
Olympische Spelen. Eén groot ritueel. Je proeft
daar de gevoeligheid voor getijden. Wij leren
studenten om dat waar te nemen. Zodat zij als
academisch gevormde predikanten niet alleen
op zondag tussen tien en elf iets te zeggen
hebben, maar ook initiatieven en beleid ontwikkelen om in het publieke domein als kerk
aanwezig te zijn, mensen samen te brengen.
Liturgie brengt mensen bij elkaar, kanaliseert emoties, overbrugt werelden, maar is
niet alleen maar functioneel. Waarom komen
wij bij elkaar? Om God te loven, nuttig of niet.
Liturgie is geen programma dat puntsgewijs
moet worden afgewerkt, liturgie is een weg die
we samen gaan. Dat besef gaat vooraf aan de
manier waarop je praktische zaken aanpakt.
Voor studenten gaat er vaak een wereld
open wanneer ze de rijkdom van de christelijke
liturgie leren kennen vanuit traditie en cultuur.
Ik zie met vertrouwen hoe zij steeds meer en
creatiever eigen vormen vinden voor de kerk
van de toekomst.”
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“We hebben het spel gebruikt in onze
kinderkerk. Alle kinderen vonden het
leuk en wilden niet stoppen!”
Hervormde Dorpskerk te Hendrik-Ido-Ambacht.
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de kerkstraat
Veel protestantse gemeenten hebben hun adres in de Kerkstraat. In deze rubriek zoeken
we ze op en vragen we naar het kerkelijk leven. Wat gaat er goed en wat geeft zorg?

Wapenveld

De kerkstraat
Deze maand vertelt de

De gemeente

hervormde gemeente
Wapenveld (1450 leden, 2
predikanten) bij monde van

Een echte dorpsgemeente
met allerlei soorten mensen.
Op een gemiddelde zondagochtend zitten er zo’n
500 mensen in de kerk, in
de tweede dienst komen er
ongeveer 300. “Een club van
trouwe mensen.”

ds. Jaap Gerling over haar
grootste vreugde en haar
grootste verdriet.

ds. Jaap Gerling

Het kerkgebouw

Een bepalend gebouw uit de jaren
zestig met een karakteristieke toren met
een groot kruis. “Ik heb me daarover
verbaasd. Maar ik vind het een mooie
gedachte: het kruis over Wapenveld.”

Kerk door de week
De straat
De Kerkstraat is een heel rustige straat die
begint bij de brug over het Apeldoorns Kanaal
aan de rand van het centrum van het dorp en
eindigt in het landelijk buitengebied. “Het is hier
prettig wonen.”

14

Er wordt veel georganiseerd, er is
een bloeiend verenigingsleven: op
sommige avonden zijn alle vijf zalen
van het kerkelijk centrum bezet. Het
rouwcentrum ernaast heeft ook een
dorpsfunctie. Het pastoraat gebeurt
hier door middel van het traditionele
bezoekwerk. “Als predikant kom ik
makkelijk bij mensen binnen, ook
bij mensen ‘van buiten’. Er is veel
openheid richting de kerk.”

column

Tekst: Janet van Dijk

Grootste vreugde
“Onze gemeente is gezegend met een grote
groep kinderen en jongeren. Enkele jaren
geleden heeft het jeugd- en jongerenwerk een
nieuwe impuls gekregen. We hadden het gevoel
dat het bestond uit losse eilandjes met eigen
verantwoordelijkheden. Nu sluit het aanbod
dat we hebben voor de verschillende groepen beter bij elkaar aan waardoor het samen
optrekken makkelijker is geworden. Kinderen
en jongeren komen elkaar
nu eerder tegen. Door
middel van een
enquête hebben
“Kinderen en
we hen na verloop
jongeren komen van tijd gevraagd
naar hun ervarinelkaar nu eerder gen. Dat leverde
tevreden reacties
op. We hebben
tegen”
ook de catechisatie
omgevormd waardoor er
meer plaats is voor het onderlinge gesprek.
Daarnaast heeft het onderlinge gesprek tussen
de generaties onze aandacht. Als predikanten spreken we de gemeente aan op samen
gemeente zijn en vragen we de ouderen om te
zien naar de jongeren, en andersom.
Overigens heb ik dit jaar een belijdenisgroep van 18 jonge mensen, dat is ook een
grote vreugde.”

Grootste verdriet
“We zijn bijzonder gezegend in onze
gemeente, er spelen geen ingrijpende dingen.
Maar natuurlijk ontlopen ook wij de landelijke
trend van teruggang in ledenaantal niet. Dat
geeft zorgen voor de toekomst. We hebben
veel ouderen in de kerk. Wapenveld heeft 6000
inwoners en omdat er niet bijgebouwd wordt,
zal het dorp niet groter worden, terwijl de grotere plaatsen om ons heen aantrekkingskracht
hebben op onze jonge mensen. De gemeente
zal hoe dan ook kleiner worden. Dat is hier wel
onderwerp van gesprek, ook omdat mijn collega volgend jaar met emeritaat gaat. Voorlopig
proberen we om niet te focussen op de lege
banken maar op de mensen die er wel zijn.”

Een gooi naar de ziel

D

e rubriek ‘De Kerkstraat’ vraagt naar de
grootste vreugde en het grootste verdriet
van de gemeente.
Dat is nogal een vraag. De vraag beantwoorden
gaat dieper dan het opsommen van wat er
goed en minder goed gaat. Het antwoord is
persoonlijk en daarmee kwetsbaar. Het is een
vraag op het niveau van de ziel.
Op de vorige synodevergadering hield
theoloog Martine Oldhoff een lezing over de
ziel. De ziel, zo legde zij uit, is geen onzichtbare
kern in ons. We zijn het zelf, het is onze unieke
persoonlijkheid met alles erop en eraan. Een
ziekenhuispredikant vraagt nog
weleens naar de gesteldheid van
de ziel. Iedereen begrijpt dat
De ziel
dit geen vraag is over wat de
zijn wij
dokter over onze gezondheid
zelf
zegt of over hoe we ons
vandaag toevallig voelen.
De vraag peilt dieper. Vroeger
noemde men predikanten ook wel
‘zielzorgers’.
Gaat het in de kerk voldoende over de zorg
voor onze ziel, over hoe het ten diepste met
ons gaat, voor het aangezicht van God? Is
er ruimte voor onze zorgen, ons verdriet,
onze angsten en ook onze diepe vreugde
over onszelf, onze geliefden, onze wereld,
de schepping en de kerk? Kortom, voor de
zorg om onze ziel? Gesprekken over onze
ziel zijn kwetsbaar en kostbaar. Als ze veilig
gevoerd worden, kunnen ze tot grote steun en
bemoediging zijn.
Wijlen professor Gerrit de Kruijf schreef eens
dat we in de kerk een ‘gooi naar de ziel’
doen. Psalm 146 doet dit met de oproep
‘Loof de Here, mijn ziel’. God loven en
vanuit een loflied leven, als eredienst voor
God en mensen, is balsem voor de ziel.

Ds. René de Reuver,
scriba generale synode

15

vraag van de maand
Welke vragen worden het meest besproken in kerkenraden?
De dienstenorganisatie deed er onderzoek naar. Deze maand:

De kerkdienst
vernieuwen,
hoe dan?
Veel gemeenten zijn op zoek naar
manieren om nieuwe impulsen te
geven aan de eredienst. Hoe doe je
dat op een manier die recht doet aan
de theologische grondgedachten van
de protestantse liturgie? En hoe ga je
daarover als gemeente
in gesprek?
16
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Z

oveel protestanten, zoveel meningen over wat
een goede kerkdienst
is - of het nu gaat om
taal, muziek, handelingen of inrichting van de
kerkruimte. Het is goed om daarover
het gesprek te voeren, vindt Marcel
Barnard, hoogleraar praktische liturgie
en auteur van het boek Tot Gods eer.
Het Woord moet steeds opnieuw
worden vertolkt en vertaald in woord,
muziek, gebaar en andere communicatievormen.

Criteria voor de liturgie
Barnard benadrukt in zijn boek dat
de eredienst vraagt om een zorgvuldige benadering. Hij onderscheidt zelf
vier theologische kwaliteiten waaraan
liturgie zou moeten voldoen. Niet als
een ‘afvinklijstje’, maar als middel om
het gesprek over de kwaliteit van de
liturgie te stimuleren.

Tekst: Jedidja Harthoorn

In gesprek over de kerkdienst
1. Liturgie schept een ruimte waarin de
ontmoeting tussen de drie-ene God
Bovenstaande criteria kunnen geschikt zijn
en de gemeente kan plaatsvinden.
om te bespreken in de kerkenraad of liturgieDat betekent dat alles in de viering
commissie. Voor het gesprek in de gemeente is
herkenbaar moet zijn voor de gemeente
een meer praktische insteek wellicht geschikter.
die bijeen is gekomen om God te eren.
Jaap van der Giessen, specialist missionaire
En dat de taal van de Bijbel alle ruimte
eredienst, heeft enkele suggesties:
moet krijgen.
2. Muziek, taalhandelingen en in1. Nodig gemeenteleden en
richting van de eredienst zijn
kerkenraadsleden uit om in kleine
opbouwend en samenbingroepjes positieve ervaringen
dend voor de gemeente delen. Stel elkaar de vraag:
schap. In andere woor“Deel positieve herinner je je een kerkdienst
den: de liturgie behoort
waar je blij en enthousiast
toe aan de kerkelijke
vandaan kwam, gesterkt in je
ervaringen
gemeente. Steeds weer
geloof, geïnspireerd voor de
zal de gemeente actief
nieuwe week? Wat maakte dat
met elkaar”
in de liturgie betrokken
die viering of dat ene onderdeel
moeten zijn.
in de dienst je zo raakte?
3. I n liturgische taal en muziek
2. Nog concreter: deel met
klinken enerzijds de eer en de
elkaar je lievelingslied. Wat maakt dat je
heerlijkheid van God door (het is iedere
dat lied graag zingt? Wat is het verhaal erachter?
zondag weer Pasen); anderzijds pijn,
Zing die liederen daarna samen.
onrust, verdriet en verbittering (de ver3. Vervolgens kun je elkaar ook directer de
lossing staat nog uit, de gemeente leeft
vraag stellen: wat is voor jou waardevol in de
in het ‘nog niet’). Een al te populaire lieredienst en zou je willen behouden? En wat zou
turgie of juist al te gepolijste of verheven
je willen veranderen of waar zou je vanaf willen?
taal en muziek doen aan het evangelie
Belangrijk daarbij is om niet in een discussie
onvoldoende recht.
te belanden. Het gaat niet om gelijk hebben
4. Liturgie zet mensen in beweging om
of krijgen, het gaat om het delen van elkaars
de nood in de wereld te helpen lenigen.
geloofs- en levensverhaal. Een gesprek van hart
Liturgie heeft ook een diaconale en
tot hart kan spannend zijn, maar het is de moeite
missionair-oecumenische strekking.
waard.
Diaconale noden, of beter: mensen die
in nood zijn, zijn dus nooit afwezig in de
eredienst.
De uitwerking van deze theologische kwaliteiten kan heel verschillend zijn; die hangt af
van de kerkelijke gemeente en haar specifieke
context. Barnard ziet die diversiteit als iets positiefs: elke protestantse liturgie die het Woord
dient, is vol beweging. Het verklaart waarom
de reformatoren zo terughoudend waren in het
vastleggen van liturgische vormen.

Voorbeelden van vernieuwing
De kerkdienst vernieuwen kan op allerlei manieren. Denk aan het
houden van andere typen vieringen, zoals vespers, jeugddiensten
of Taizévieringen. Of aan het gebruik van een andere bijbelvertaling,
andere liedbundels of het inzetten van audiovisuele middelen
zoals een beamer. Op protestantsekerk.nl/liturgie vindt u meer
voorbeelden van vernieuwing, evenals werkvormen, gespreksvragen
en leestips bij dit onderwerp.
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het dilemma

In de ene gemeente is de eredienst elke zondag een feest der herkenning, in de
andere een verrassing; daar wordt volop geëxperimenteerd. Maar loop je dan niet
de kans dat je de leden die het prima vinden zoals het gaat, wegjaagt? En is elke
vernieuwing een verbetering?

Vernieuwing van de eredienst,
is dat nou nodig?

18

“Het is kwalijk als
“Er wordt nog
de liturgie in een
te vaak een
draaiboek gegoten
draaiboek
wordt van ‘zo doen
afgehandeld”
we dat hier’. In
liturgie zelf zit al de oproep te vernieuwen. Psalm
98 bijvoorbeeld verwoordt: ‘Zing voor de HEER een
nieuw lied.’ Er zijn al heel wat drogredenen tegen
vernieuwing aangegeven. De meest gehoorde is
wel dat de ouderen het niet zouden willen. Maar
er zijn ook heel traditionele jongeren. Natuurlijk is
herkenning prettig, maar dat kan ook met nieuwe
elementen.
In mijn laatste gemeente heb ik daarvoor veel
ruimte ervaren. De gemeente had die behoefte
ook, vanuit het idee: als we niets doen, raken
we de jonge generatie kwijt. Ik ben nu geestelijk
verzorger bij een instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking. Als er ergens een plek
is waar je moet vernieuwen in de liturgie, dan
daar. Verder zie ik als rondreizend voorganger een
heel wisselend beeld. Er wordt nog te vaak een
draaiboek afgehandeld. Er is niets mis met een orde
van dienst waar je vertrouwd mee bent, maar als
je die altijd volgt, mis je de boot. Durf te spelen.
Waarom? Omdat het kan. Bovendien:
zo raak je met elkaar in gesprek,
en in gesprek met de wereld om
ons heen. Die vraagt ook om
vernieuwing. Je bent kerk in je
eigen context, en tegelijkertijd
heb je de roeping om de grens
van je eigen cultuur en smaak
te overschrijden.”

“Ik heb niet zo
“Vernieuwing
veel met de
houdt nooit op”
traditionele liturgie
die elke zondag precies dezelfde is. Ik heb de
liturgie daarom een aantal jaren geleden heel erg
vereenvoudigd. Het ‘votum en groet’ bijvoorbeeld
is gesneuveld, het ‘kyrie en gloria’ doe ik niet
altijd, soms lees ik aan het begin van de viering
een gedicht of andere tekst. Ik ben daarin een
eigen weg gaan zoeken. Dat kan ik doen, want
er is nog een predikant. Om de week krijgt de
gemeente de klassieke liturgie voorgeschoteld.
Mij geeft het speelruimte. Ik wil door alles wat
gezegd en gedaan wordt in de zondagse dienst
mensen raken, aanspreken, inspireren. Elke zondag
moeten er woorden klinken die op dat moment en
op die plek goed en nodig zijn. Daarin wil ik niet
geremd worden door een structuur waarin van
alles moet. Omdat ook de monoloog niet zo bij
me past, hebben we onlangs lectoren ingevoerd.
En ik zorg regelmatig voor een actieve inbreng
van de gemeenteleden. Aanstaande zondag
bijvoorbeeld gaat de dienst over ‘geven’. Ik daag
de gemeenteleden dan uit om de buurman of
buurvrouw in de kerk iets te geven: een hand,
een groet, een glimlach, een pepermuntje.
Even uit de structuur van ‘ik praat, jullie
luisteren’.
Vernieuwing is geen doel in zichzelf.
Elke dienst is nieuw. Als je ervan
uitgaat dat je wilt brengen wat op
dat moment raakt en inspireert, dan
houdt vernieuwing nooit op.”

Jaap Overeem, voorzitter van de
stichting Eredienst creatief, eredienstcreatief.nl

Irene van der Meulen, predikant
in de Protestantse Gemeente IJsselstein
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Tekst: Janet van Dijk

“Vernieuwing is
“Vernieuwing
geen doel op
doet recht aan
zich, wel dat het
de diversiteit”
levend blijft in de
eredienst. Bij ons uit zich dat in diversiteit, zoals
themadiensten, doe-vieringen waar ook kinderen
bij betrokken zijn, andere instrumenten naast het
orgel of een filmpje kijken. Er zijn gemeenteleden
die dat niet zo nodig vinden, maar zij trappen niet
op de rem. Als zij bijvoorbeeld graag een dienst
willen met Johannes de Heer-liederen, dan kan
dat ook. We zijn een diverse gemeente. De
diversiteit hebben we ook nodig voor
ieders ontmoeting met de Eeuwige,
die voor ieder anders is. Daar
vraag ik begrip voor: we zijn niet
allemaal hetzelfde, maar dit zijn
we samen.
Het is bij ons onderwerp van
gesprek: hoe beleven mensen
hun geloof in de eredienst en
wat hebben mensen nodig om
hun geloof uit te kunnen drukken.
Er moet plek zijn voor mensen die iets
graag willen in de dienst.
Ik kan niet aan iedereen tegemoet komen, maar ik
zeg niet snel nee tegen een gemeentelid dat graag
iets wil in de dienst. Als predikant ben ik dienstbaar
aan de gemeente en daarin moet ik ruimhartig zijn.
Vernieuwing is niet altijd een verbetering, je
verliest er soms ook wat
mee. Maar je doet het om
de diversiteit recht te doen.
Vernieuwing moet daarom
altijd doorgaan.”

“Woorden die
“Enkele maanden
geleden zijn we
niet in de context
begonnen met
passen zijn loos”
een vernieuwde
orde van dienst met kleine aanpassingen. In de
maanden daarvoor konden de gemeenteleden af
en toe al kennismaken met een nieuw element. Zo
zingen we het kyrie op een nieuwe melodie, zingen
we een ander lied op het moment dat kinderen
naar de kinderdienst gaan, zijn bij de voorbeden
acclamaties toegevoegd en het gezongen Amen
aan het einde van de dienst heeft een nieuwe
melodie.
Ik merk dat gemeenteleden op zoek
zijn naar nieuwe taal en muziek,
meer hedendaags. Ook de oudere gemeenteleden zijn daarvoor
in. Daarnaast wil de kerkenraad
wel wat experimenteren. En het
wordt niet heel gek. We evalueren
tussentijds met de kerkenraad, en
we vragen mensen her en der om
reacties. De reacties zijn wisselend,
het moet nog een beetje wennen.
Niet elke vernieuwing is per se een verbetering. Maar een gelovige gemeente moet wel
meegaan in de hedendaagse context. Ik kom zelf
uit de lutherse traditie waar herhaling in de liturgie
belangrijk is. Maar als woorden niet meer in de
context passen, zijn ze loos. Het is natuurlijk wel
belangrijk om het evenwicht te behouden, je moet
mensen ook meekrijgen. Bepaalde vertrouwde
liederen blijven we zingen.
Je moet de tijd nemen om het
vertrouwd te laten worden.
Maar anders is Oostzaan laagdrempelig genoeg; als men
het niet mooi vindt kiezen
we gewoon iets anders.”

“In liturgie zelf
zit al de oproep te
vernieuwen”

Harry Klaassens, predikant
in de Protestantse Gemeente Erica

Carola Dahmen, predikant
in de Protestantse Gemeente Oostzaan
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actueel

De dominee heeft studieverlof

Nascholing predikant
helpt de hele gemeente
Studeren is voor predikanten en
kerkelijk werkers een verrijking én
een noodzaak, stelt Marco Visser,
coördinator van het postacademisch
onderwijs aan de PThU. “Dat besef
is belangrijk voor voorgangers, maar
ook voor de kerkenraad en voor de
gemeente als geheel.”
20
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V

isser is naast zijn (tijdelijke)
aanstelling als coördinator van
het postacademisch onderwijs
(PAO) ook predikant. Hij
heeft in 2012 aan den lijve
de verandering van het
vrije studieverlof naar de meer gestuurde
voortgezette nascholing meegemaakt,
aanvankelijk met gemengde gevoelens. “Over
de schoolse aspecten van het nieuwe systeem,
zoals de puntenregistratie, was ik kritisch.
Ik ben blij dat die onderdelen er in 2017 uit
zijn gehaald. We moeten in de kerk niet alles
willen controleren, maar vanuit vertrouwen
kunnen werken.” Over de professionalisering
van de nascholing is Visser wél te spreken.
“Er is meer nadruk komen te liggen op een

Tekst: Jedidja Harthoorn Beeld: Fernando Hernandez

“Als je zelf
bewuste invulling van de nascholing, door
middel van een studieplan en gesprekken
tussen voorgangers en kerkenraad. En als
PAO-coördinator hoor ik positieve reacties van
cursisten. Het is waardevol om een stap terug
te doen uit de hectiek van alledag, elkaar als
collega’s te ontmoeten, en te kunnen studeren
zonder gericht te zijn op directe output, zoals
de preek op zondagochtend.”

Twee delen
De fasering van de nascholing - mentoraat,
primaire nascholing en voortgezette nascholing
- is in het nieuwe systeem dezelfde gebleven.
Het onderdeel voortgezette nascholing is wel
veranderd. Het bestaat uit een aangestuurd
deel en een deel onder eigen regie. Dat laatste
deel is heel vrij in te vullen, zegt Visser. “Bijvoorbeeld met een promotietraject, een specialisatie, een studiereis of een retraiteweek. En
met cursussen van heel diverse aanbieders in
het hele land.” Het aangestuurde deel bestaat uit twee onderdelen. “Elke voorganger
moet elke vijf jaar een begeleidingstraject van
supervisie, coaching of geestelijke begeleiding
volgen, en daarnaast aan één tot drie cursussen uit het aangestuurde aanbod van de PThU
deelnemen. Die cursussen bieden we tegenwoordig ook geclusterd aan, zodat deelnemers
in een periode van ongeveer vier weken een
samenhangend pakket kunnen volgen.”

Cursusaanbod
Als coördinator zit Marco Visser - samen
met afgevaardigden van onder andere de
Vereniging van Kerkelijk Werkers en de Bond
van Predikanten - in de PAO-commissie die het
cursusaanbod samenstelt. “Daarbij spelen allereerst de behoeften van voorgangers een rol.
Die behoeften zijn enorm divers, blijkt uit onze
peilingen, maar een belangrijke rode draad
is wel: hoe verhoudt de theologie zich tot de
vragen die spelen in de huidige samenleving?
Daarnaast heeft de synode enkele belangrijke
thema’s benoemd, zoals ‘Spiritualiteit’, ‘Bronnen en methoden’ en ‘Eredienst’. Ook is er het
thema ‘Autoriteit en verantwoordelijkheid’ dat
sterk inspeelt op de actualiteit van #MeToo.

Hoe ga je als
opdroogt, kun
voorganger
zorgvuldig om
je anderen
met je autoriteit en macht?
ook niet meer
Het cursuscluster ‘Bronnen en
inspireren”
methoden’ richt zich
weer veel meer op het
klassieke voorgangerswerk: het handwerk van
de exegese.”

Noodzaak
Er valt in het nieuwe systeem nog wel winst
te behalen, vindt Visser. “Nascholing zit niet
bij elke voorganger even goed in het systeem,
in de drukte van het gemeenteleven komt het
vaak op de laatste plaats. Bovendien wordt tijd
vrijmaken om te studeren soms beschouwd als
‘elitair’. De praktijk is belangrijker dan de studeerkamer, is dan de gedachte. Maar studeren
is een belangrijk onderdeel van het werk! Het
begint bij verdiepen, en vervolgens moet het
handen en voeten krijgen in de praktijk. Die
twee aspecten staan niet tegenover elkaar. Als
je zelf opdroogt, kun je anderen ook niet meer
inspireren.” Het zou goed zijn als predikanten
elkaar onderling aanmoedigen om tijd vrij te
maken voor studie, vindt hij. “En ook kerkenraden hebben een rol. De nascholing zou een vast
agendapunt moeten zijn van het jaargesprek.
Je kunt zelfs samen kijken: wat zijn thema’s die
voor ons als gemeente belangrijk zijn? Waar
worstelen we mee, waar hebben we behoefte
aan verdieping?”
Ten slotte heeft ook de gemeente een rol.
“Het is voor predikanten wel eens lastig uit te
leggen dat ze afwezig zijn vanwege een cursus,
terwijl er zo veel moet gebeuren in de gemeente. Gemeenteleden moeten beseffen: studeren
is geen hobbyisme van de predikant, het dient
de gemeente. Als de voorganger verdieping
zoekt, helpt dat ons allemaal.”
Alles wat u wilt weten over de permanente
educatie vindt u op protestantsekerk.nl/
thema/permanente-educatie.
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Advertentie

“Kan ik
aan de 4P’s
die van
Protestants
toevoegen?”

Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en op zoek naar de ideale mix van uitdaging en zingeving? Kom dan
eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Een organisatie
waar je nog meer betekenis kunt geven aan je werk én je leven. Of dat nu is in marketing en
communicatie, in finance of in relatiemanagement. Wil jij net als wij een verschil maken voor
de kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor meer informatie op werkvoordekerk.nl
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vacatures

vooruitblik

Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk

Ontmoetingskerk
Vriezenveen

(36 uur per week)
reageren uiterlijk 30 januari

reageren uiterlijk 9 januari

manager bedrijfsvoering

Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk

Stagiair(e) communicatie
en fondsenwerving
t.b.v. Zingen in de Kerk
(32 - 36 uur per week)
reageren uiterlijk 1 januari

predikant (0,5 fte)
Gereformeerde Kerk
Vollenhove

predikant (0,6 fte)

reageren uiterlijk 29 januari

Protestantse Gemeente
Steenderen en Bronkhorst

predikant (18 uur)

reageren uiterlijk 19 januari

Protestantse Gemeente Bunnik

kerkelijk werker voor het
ouderenpastoraat (0,2 fte)
reageren uiterlijk 30 januari

Protestantse Gemeente
Bolsward, Gasthuiskerk

#2
februari
2020

predikant (40 uur)
reageren uiterlijk 8 januari

Gereformeerde Kerk
Staphorst - Rouveen

kerkelijk jeugdwerker
(10 uur per week)
reageren uiterlijk 12 april

Protestantse Gemeente
Sexbierum-Pietersbierum

predikant of proponent
(1,0 fte)
reageren uiterlijk 1 januari

Kerk op Zuilen (Utrecht)

predikant (0,5 fte)

reageren uiterlijk 30 januari

Protestantse Gemeente Lisse

predikant (1 fte)

te koop gevraagd:

Zilveren
avondmaalsstel
Welke gemeente heeft door
fusie of sluiting kerkgebouw een
zilveren avondmaalsstel over
en wil dat verkopen? De PG
Warnsveld is door diefstal haar
avondmaalsstel kwijtgeraakt.
Contact: K. Jellema,
diaconie@pknwarnsveld.nl,
06-20399700.

TERUG NAAR DE KERN

High tea voor
het hele dorp in
‘s-Heer Abtskerke

reageren uiterlijk 23 januari

EEN GOED GESPREK

De volledige vacatures vindt u via protestantsekerk.nl/vacatures. U kunt uw

Wim Beekman over de
toekomst van de dorpskerk

eigen vacature insturen via protestantsekerk.nl/aanleveren-vacatures. Vacatures
met sluitingsdatum 3 februari of later worden automatisch meegenomen in het
februarinummer van woord&weg (insturen vóór 31 december).
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Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft
Matthijs Schuurman
met jeugdwerk?
Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom,
de ander meer met pastoraat dan diaconaat.
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Matthijs
Schuurman is
predikant in
de Hervormde
Gemeente
Oldebroek

woord & weg • Januari 2020

Weet u hoeveel kinderen en
jongeren uw gemeente telt?
“Oei, dat is lastig te zeggen, zo uit
mijn hoofd. De jongeren die naar catechisatie gaan weet ik wel natuurlijk,
dat zijn er zo’n 60 tot 80. Maar de kinderen onder de 12? Hoeveel dat er zijn,
weet ik niet, maar ik ken er wel veel.
Ik sta hier nu acht jaar en heb veel
van hen gedoopt, ze zitten bij mijn
kinderen in de klas, komen bij
ons thuis spelen. Van veel
kinderen weet ik hoe ze
heten en wie ze zijn.”
“Het

Hoe geeft u vorm aan
jeugddiensten?

“We hebben per jaar vier
keer een kinderdienst en drie
keer een jongerendienst. De
eerste keren dacht ik: laat een
ander dat maar doen, ik vind het
te ingewikkeld. Maar dat bleek
lastig te zijn met bijvoorbeeld
gastvoorgangers. Ik ben het toch
gaan doen en ontdekte
dat ik in die diensten
spontaner en losser
kan zijn, dingen kan
viel mij
uitproberen.
op dat jongeren
De laatste jongehet zo druk
rendienst ging over
stilte.
Het viel mij
Hoe vindt u het
hebben”
op dat jongeren het
om catechisatie te
zo ontzettend druk
geven?
hebben. Er wordt veel
“Een hele zoektocht. De
van hen gevraagd. Ze hebben
meesten hebben vmbo-niveau, zij
veel moeite met school, ze
hebben een enorme hekel aan leren.
werken en sporten daarnaast,
Bij hen gaat het veel meer om wie je
en dan blijft er weinig tijd
bent dan om de inhoud. Ik vind het erg
over. Toen ik voorstelde om
belangrijk dat ze in ieder geval leren
als thema ‘Stil worden’ te
om zelf in de Bijbel te lezen, maar een
nemen, sprak hen dat erg aan.
bijbelgedeelte opzoeken en dat dan
‘Maar dominee’, zeiden ze,
ook nog zelf lezen kost veel moeite.
‘noem dan alstublieft niet dat
Ik ben erg blij met de Bijbel in Gewone
voorbeeld van het mobieltje,
Taal, maar goed materiaal voor
want dat kennen we nu wel.’
vmbo’ers is er eigenlijk niet.”

