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“En het zal gebeuren in de laatste dagen,
zegt God,
dat Ik mijn Geest zal uitgieten over alle mensen;
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Binnen de Protestantse Gemeente Aalten (PGA) is besloten over te gaan op een (gedeeltelijk)
categoriaal pastoraat, ook wel doelgroepenpastoraat geheten. Eén van de doelgroepen bestaat uit de
gemeenteleden tussen (+/-) 25 tot (+/-) 45 jaar oud. Deze groep heeft de naam Bouwers meegekregen.
Hun levensfase wordt omschreven als een waarin het leven vormgeven wordt op het gebied van
bestendige relaties en werk, en waarin de weg in het leven min of meer gevonden is. De eventuele
kinderen zitten op de basisschool of volgen het voortgezet onderwijs. 1 In de PGA telt deze groep
ongeveer 1250 personen. Hoewel in deze doelgroep zeker meelevende gemeenteleden aanwezig zijn,
is zichtbare betrokkenheid op de kerkelijke gemeente waarvan men lid is, niet vanzelfsprekend. Er is
onder hen sprake van een geringe bezoekfrequentie van de erediensten en men is nauwelijks actief
binnen de verschillenden raden en werkgroepen van de PGA. Dat wil echter niet zeggen dat bij hen
geen sprake is van gelovigheid of dat men niet bezig is met zingevingsvragen. Wat de vorm en inhoud
daarvan is, blijft voor de gemeente tot dusver echter (deels) onbekend. Omdat de PGA hen als leden
echter wel degelijk erkent, waardeert en serieus wenst te nemen, bestond de behoefte te
onderzoeken welke behoeften en wensen er zijn als het gaat om geloof en zingeving.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt daarom: ‘Op welke voor de Protestantse Gemeente Aalten
haalbare wijze(n) kan aangesloten worden bij de aangetoonde behoeften met betrekking tot zingeving
en geloof/spiritualiteit van de pastoraatsgroep Bouwers?’ Het antwoord op deze vraag dient een
bijdrage te zijn aan het behalen van de volgende twee doelen van de gemeente: 1) het bestendigen en
verdiepen van de bestaande relaties met gemeenteleden die behoren tot deze doelgroep, om van
daaruit 2) voor en met de doelgroep vorm en inhoud te geven aan het gemeenschappelijke
geloofsleven en de individuele spiritualiteit.
Het resultaat van het onderzoek is samengevat in het rapport dat u in handen heeft. Het is een lijvig
rapport geworden waarin geprobeerd is zo compleet mogelijk te zijn zonder te overvoeren. Voor wie
alleen geïnteresseerd is in de uiteindelijke adviezen is het mogelijk direct door te gaan naar het
adviesrapport (hoofdstuk 5). Ik hoop echter dat alle aanvullende informatie interessant en verrijkend
genoeg is om te lezen.
1.2 Werkwijze
Om antwoord te vinden op de centrale vraag was het nodig de volgende informatie te verzamelen:
• Informatie omtrent de samenstelling van de gemeente en de doelgroep Bouwers in het
bijzonder.
• Informatie omtrent de wensen en behoeften van de doelgroep jegens de Protestantse
Gemeente Aalten aangaande zingeving en spiritualiteit.
• Informatie over de mogelijkheden die de gemeente heeft om aan te sluiten bij de behoeften
en wensen van de doelgroep.
Deze informatie is verzameld middels:
• Literatuuronderzoek naar het postmodernisme in relatie tot geloof/spiritualiteit en
kerkelijkheid
• Deskresearch middels het raadplegen van de ledenadministratie alsmede research naar de
lokale, regionale en landelijke context.
• Enquête onder de doelgroepsleden (leeftijdsgroep 25-45 jaar).
• Enkele interviews met ervaringsdeskundigen op het gebied van doelgroepenpastoraat in de
regio.
De enquête 2 is gehouden tussen 22 november en 28 december. Aanvankelijk was de einddatum
gesteld op 15 december maar vanwege de relatief lage respons is de inlevertermijn verlengd en is een
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tweede oproep verstuurd. Hierop kwamen nog eens ruim honderd nieuwe reacties binnen. In de
enquête is navraag gedaan naar zowel de persoonskenmerken van de doelgroepsleden als de
motieven en behoeften met betrekking tot de betrokkenheid op de Protestantse Gemeente Aalten.
De literatuurstudie kan voor mensen die onbekend zijn met de materie soms uitdagend zijn, al hoop ik
dat de opzet en uitleg ook voor hen tot verduidelijking leidt. Wat uit de literatuur naar voren is
gekomen dient als achtergrond en verklaring voor de huidige situatie. Daarnaast zal ernaar verwezen
worden ter onderbouwing van de aanbevelingen in het adviesrapport.
De resultaten van de enquête volgen niet de volgorde van de enquête, maar volgen in hoge mate de te
voren vastgestelde deelvragen:
1. Welke sociologische en filosofische aspecten zijn van invloed op de huidige situatie en hoe
kunnen inzichten uit deze onderzoeksgebieden helpen de situatie te duiden en de gehoopte
toekomst vorm te geven?
2. Welke redenen zijn aan te wijzen voor de verminderde betrokkenheid van de pastoraatsgroep
op de PGA?
3. Wat zijn de kenmerken van de pastoraatsgroep Bouwers (geslacht, leeftijd, werk/school,
kerkelijkheid etc.)?
4. Hoe percipieert de pastoraatsgroep Bouwers hun betrokkenheid op het christelijk geloof en de
PGA?
5. Op welke wijze(n) en in welke mate acht de doelgroep Bouwers het mogelijk en wenselijk dat
de PGA hen ondersteunt met betrekking tot zingeving en spiritualiteit?
6. Waarom wenst de PGA haar aandacht te vestigen op deze doelgroep en hoe doet zij dat tot op
heden?
7. Wat was de reden dat de PGA overgegaan is tot de (gedeeltelijke) invoering van het
doelgroepenpastoraat?
8. Op welke wijze zou de PGA in de toekomst ondersteuning kunnen bieden met betrekking tot
zingeving en spiritualiteit?
Met betrekking tot de deelvragen is het goed te melden dat een kleine aanpassing heeft
plaatsgevonden. De deelvragen 6 en 7 zijn ingekort en samengevoegd tot: Hoe vestigt de PGA tot op
heden haar aandacht op doelgroep? De andere delen hebben op de achtergrond zeker een belangrijke
rol gespeeld, maar hierop is al in meerdere rapporten van verschillende commissies geantwoord.
Daarom is de beperkte ruimte van dit rapport niet gebruikt om hier opnieuw antwoord op te geven.
In de hierboven beschreven aanleiding is tevens al kernachtig verwoord dat de PGA haar aandacht op
de doelgroep richt omdat de betrokkenheid afneemt en zij hen als leden waardeert, respecteert en
serieus wenst te nemen. Het tot stand komen van dit rapport en de ruimte die ik kreeg om het
onderzoek te doen zijn daar het bewijs van. Hetzelfde wil ik gezegd hebben over de medewerking
hieraan door zowel professionals als vrijwilligers. Nogmaals mijn grote dank hiervoor. Dat is dan ook de
reden dat ik vanaf nu vooral verder zal schrijven in de wij-vorm. Want naast het vermijden van een
hinderlijke ik-vorm, hoop ik hiermee het gezamenlijke karakter van dit onderzoek maar vooral van de
gehoopte uitwerking te onderstrepen.
Als voorschot op de uitkomsten en de uitwerking wijs ik op de Bijbelwoorden op het voorblad.
Woorden die van generatie op generatie zijn overgedragen. Voor het eerst door de profeet Joël
uitgesproken als een vergezicht, door Petrus aangehaald als vervulling, door ons in herinnering
gebracht om niet te vergeten dat toekomst en afkomst elkaar omarmen in de Eeuwige.
In Christus verbonden - Pasen 2016
Jan Willem Hengeveld

2. Literatuurstudie
Een kleine geschiedenis van de toekomst zonder afkomst
Wij beginnen dit rapport met het zoeken naar een antwoord op de vraag: Bij welke tijd probeert een
gemeente - die bij de tijd wil zijn 3 - nu eigenlijk te blijven? Over de huidige tijdsgeest en het ontstaan
daarvan zijn ontelbaar veel boeken en artikelen geschreven. Ook over de plek en rol daarin van de
kerk. Hieronder vindt u slechts de weergave van een klein deel van de inzichten uit een nog kleiner
deel van al die literatuur. Zo behandelen we hier slechts in zeer kleine mate de tegengeluiden op het
postmodernisme en laten we de rol van de kunst, literatuur en architectuur onbesproken. Hier is
slechts in opgenomen wat direct voor de PGA van belang zou kunnen zijn met betrekking tot de
deelvraag: Welke sociologische en filosofische aspecten zijn van invloed op de huidige situatie en hoe
kunnen inzichten uit deze onderzoeksgebieden helpen de situatie te duiden en de gehoopte
toekomst vorm te geven?
2.1 Kerkelijkheid en geloof sociologisch bekeken
Er is de afgelopen decennia veel onderzoek geweest en veel geschreven over secularisatie, kerkgang
en spiritualiteit. We zullen hier geen uitgebreid overzicht van geven, maar slechts op enkele
belangrijke punten statistische gegevens en daarmee in verband staande interpretaties over het
voetlicht brengen. Als één ding duidelijk wordt uit de onderzoeken naar kerkelijkheid en geloof in de
huidige samenleving, dan is het wel dat de kerkelijkheid in Nederland steeds verder afneemt. In dit
gedeelte van het onderzoek zijn enkele van deze gegevens opgenomen om te helpen in de duiding
van de Aaltense situatie en specifiek die van de doelgroep Bouwers binnen de Protestantse
Gemeente Aalten.
2.1.1 Kerkelijkheid in Nederland

Ten tijde van dit onderzoek waren de jongste gegevens zoals gepubliceerd in de onderzoeken ‘God in
Nederland’ nog niet beschikbaar. 4 Als bronnen hanteren we hier voornamelijk ‘Zwevende Gelovigen,
oude religie en nieuwe spiritualiteit’ 5 en ‘Geloven binnen en buiten verband’ 6, beide van de hand van
Joep de Hart.
Zoals gezegd neemt de kerkelijkheid in Nederland sterk af. Dat geldt zowel voor de gehele bevolking,
als voor de leeftijdscategorie van de doelgroep Bouwers. In 2006 was 37% van de totale bevolking lid
van een kerkgenootschap en nam 15% regelmatig deel aan godsdienstige bijeenkomsten. Met het
oog op de doelgroep Bouwers, kijken we specifiek naar de cijfers hierover van de leeftijdscategorieën
25-34 en 35-49 jaar zoals die door het SCP worden gehanteerd. Van de eerste categorie zei destijds
30% lid te zijn van een kerkelijke organisatie en bezocht 14% ook daadwerkelijk religieuze
samenkomsten. Bij de oudere groep betreft dat respectievelijk 33% en 12%. Dit betekent ten
opzichte van 1966 - wat betreft het behoren tot een kerk of religieuze groepering - een afname van
3
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op diverse vlakken binnen de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar ook tegen onderwijs op
godsdienstige grondslag wordt negatief aangekeken. Opvallend is dat geloof ook binnen de kerk afneemt. Nog maar 13
procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft van de katholieken gelooft dat Jezus de zoon van
God is. Binnen de protestantse kerken is minder sprake van zogenoemde secularisatie.” Bron:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/belang-van-geloof-en-god-neemt-verder-af-in-nederland~a4262314/
5
Hart, J. de. (2011). Zwevende Gelovigen: oude religie en nieuwe spiritualiteit. Amsterdam: Bert Bakker.
6
Hart, J. de. (2014). Geloven binnen en buiten verband: godsdienstige ontwikkelingen in Nederland.
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55% bij de eerste leeftijdscategorie en 48% bij de tweede. Het bezoek van religieuze bijeenkomsten
loopt in diezelfde periode terug met respectievelijk 74% en 75%. Een enorme afname dus. 7
Ook is er een duidelijke afname te zien van mensen die zeggen godsdienstig opgevoed te zijn en er
blijkt sprake van een grote achteruitgang in wekelijkse kerkgang tussen 1971 en 2012. Dit vooral
onder leeftijdscategorie 25-34 en 35-44. Kerkleden van die leeftijden bezoeken dan respectievelijk in
39% en 29% van de gevallen wekelijks een kerkdienst. 8 Nu zou menig kerkgenootschap blij zijn met
dergelijke cijfers, maar hier dient meegewogen te worden dat orthodoxe kerkleden (die veelal
trouwere kerkgangers zijn) geteld worden naast vrijzinnige kerkleden en protestanten naast
katholieken etc. Van de gehele bevolking zijn in dezelfde leeftijdscategorieën volgens het rapport in
2012 respectievelijk 9% en 13% nominaal kerklid en is 12% en 11% op ‘kerkse’ wijze kerklid. In 1985
betrof dat nog 23% en 20% (nominaal) 18% en 25% (kerks).9
Maar ook wie niet bekend is met deze onderzoeken kan de ontkerkelijking simpelweg waarnemen
door een bezoek te brengen aan lokale vieringen. Nu verschilt dit wel sterk per genootschap en ook
per streek. We kijken daarom nu eerst naar de gegevens die bij het CBS beschikbaar zijn over het
dorp Aalten. Hiervan moet gezegd worden dat deze cijfers niet door iedereen even betrouwbaar
worden geacht omdat de gehanteerde categorieën achterhaald (zouden) zijn. 10
2.1.2 De Aaltense situatie

Statistische cijfers aangaande Aalten dragen de moeilijkheid in zich dat de plaatsen Dinxperlo en
Bredevoort hierin zijn meegerekend. Deze hebben hun eigen PKN-gemeenten. Het totaal aantal
inwoners op 1 januari 2015 was 26.908 waarvan er in totaal 18.470 in Aalten woonden. 11 Op
datzelfde moment zijn 7035 mensen lid van de Protestantse Gemeente Aalten, dat betekent 38% van
de totale bevolking. Uit het rapport ‘de religieuze kaart van Nederland 2010/2013’ blijkt dat in de
hele gemeente Aalten, dus inclusief Dinxperlo en Bredevoort, ongeveer 26% van de bevolking zich in
die periode tot de achterban van de PKN rekent. 12 Dit zou erop wijzen dat het dorp Aalten en de
daartoe behorende buurtschappen en het buitengebied een aanmerkelijk hoger percentage PKNleden kent dan Dinxperlo en/of Bredevoort. Hoe dit zich verhoudt tot de daadwerkelijke situatie is
hier niet verder onderzocht, al sluit het wel aan bij de algemene indruk dat Aalten meer kerkelijk is
dan de omliggende dorpen en gemeenten.
Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS aangaande het behoren tot een kerkelijke gezindte of een
levensbeschouwelijke stroming. Aalten scoort daarin met 67% hoger dan de omliggende gemeenten
Winterswijk 52,8% , Oude IJsselstreek 66,1%, Berkelland 55,0% (De laatste twee zijn overwegend
katholiek). Ook kent Aalten met ongeveer 26% een veel hoger percentage dat zich tot de PKN rekent.
In Winterswijk is dat bijvoorbeeld 9,7%. 13 De cijfers van het CBS zijn echter problematisch vanwege
de categorisering. Zo is er sprake van hervormd, gereformeerd en PKN, terwijl de PKN zowel
gereformeerden als hervormden en lutheranen kent.
Toch nemen we deze cijfers hier mee omdat ze ons wel iets kunnen zeggen over het kerkbezoek. Van
de eerder genoemde 67% waarvan PKN-leden een groot deel uitmaken, bezoekt ongeveer 27%
maandelijks een samenkomst. Ondanks dat ook dit boven het regionale gemiddelde ligt, zien we
hierin het beeld bevestigd dat in de Protestantse Gemeente Aalten ontstaan is: veel mensen zijn lid
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9
De Hart, Geloven binnen en buiten verband. p.48
10
http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3762894/2014/10/07/CBS-gaat-de-mist-in-met-cijfers-overprotestanten.dhtml
11
http://www.aalten.nl/in-de-gemeente/feiten-en-cijfers_42833/
12
Schmeets, H. (2014). De religieuze kaart van Nederland 2010-2013. p.9. Geraadpleegd van
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/20EC6E0B-B87A-4CFE-818B-579FB779009F/0/20140209b15art.pdf
13
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/40/kerkbezoek-daalt-vooral-onder-katholieken
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en rekenen zichzelf tot de kerk, maar daarvan bezoekt slechts een minderheid (met enige regelmaat)
een kerkdienst of bijeenkomst.
Als we de meest recente cijfers van het CBS leggen naast het SCP-rapport ‘Geloven binnen en buiten
verband’ zien we tevens dat Aalten met 67% (2010/2013) ver boven het landelijk gemiddelde ligt van
37% in 2006. De 26% (2010/2013) die met enige regelmaat een bijeenkomst bezoekt ligt ook hoger
dan het landelijk gemiddelde in 2006 (15%).
Dat het kerklidmaatschap in Aalten hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, is niet vreemd gezien de
geschiedenis van het dorp 14 en de rurale omgeving waarin het gelegen is. In niet stedelijke gebieden
is meer sprake van kerklidmaatschap dan in stedelijk gebieden. Uit het onderzoek God in Nederland
2006/7 blijkt dat in niet verstedelijkte gebieden zowel het percentage kerkse kerkleden als het
percentage orthodoxe christenen aanmerkelijk hoger ligt dan in stedelijke gebieden. 15 De 26% die in
Aalten nog regelmatig een kerkdienst of samenkomst bezoekt komt in redelijke mate over een met
het percentage ‘kerksen’ dat in ‘God in Nederland 2006/7’ genoemd wordt als het gaat om niet
verstedelijkte gebieden.
Het hier geschetste beeld is als volgt samen te vatten: Aalten volgt de landelijke trend van
ontkerkelijking, zij het dat het percentage inwoners dat lid is van een religieuze stromingen nog vrij
hoog ligt. Deze positieve verhouding geldt eveneens voor het deel dat lid is van de Protestantse
Gemeente Aalten, in dit eigen onderzoek zelf geschat op zo’n 38%. Dit ligt nog ver boven het landelijk
cijfer van 12,4% ligt. 16 Wel slinkt het aantal leden ook in Aalten al jaren17 zoals ook landelijk geldt. 18
Aalten laat evenzeer een discrepantie zien in kerkbezoek en lidmaatschap. Dit is zowel landelijk als
regionaal herkenbaar. In vergelijking met andere niet verstedelijkte gebieden laat Aalten een
vergelijkbaar beeld zien. De PGA vormt geen uitzondering als het gaat om de verminderde
betrokkenheid op het kerkelijk leven. Nu zou men dat kunnen zien als ‘een open deur’, toch is het
van belang dit hier te noemen vanwege de verdere analyse van de situatie en de adviezen die daarop
toegepast zullen worden.
2.2 Sociologische verklaringen voor de terugloop
Lange tijd is de gedachte dominant geweest dat in een moderne samenleving de rol van religie en
geloof steeds verder af zou nemen. Sommigen voegden hier aan toe dat religie op den duur helemaal
zou verdwijnen. Deze zogeheten secularisatiethese kende verschillende varianten, maar deze
kwamen grofweg neer op dezelfde terugloop en wellicht uiteindelijke teloorgang van religie in de
moderne samenleving. Marx en Weber beschreven de secularisatie vooral aan de hand van
rationaliseringsprocessen terwijl Durkheim meer nadruk legde op de autonomisering van
deelgebieden in de maatschappij waardoor religie één van de vele domeinen wordt binnen de
maatschappij. 19 Lange tijd is in het westen grote invloed uitgegaan van kerken en religie op allerlei
maatschappelijke gebieden. In Nederland kreeg dat een heel eigen karakter ten tijde van de
verzuiling wat betekende dat de grote diversiteit/pluraliteit in het Nederlandse religieuze landschap
ook tot uiting kwam in een veelheid aan ideologische en religieuze instellingen met gehele eigen
signatuur. Juist deze pluraliteit is volgens sommigen een belangrijk element (geworden) in de
secularisatie van de maatschappij. Pluralisering zou namelijk leiden tot een verlies aan
14

Vanwege de kerkelijke twisten in Aalten is in 1885 de Cavalerie opgeroepen om tussenbeide te komen. Ook was er sprake
van een opwekkingsbeweging. Het aantal ‘bewogenen’ betrof in Aalten zo’n 1700. Zie: Smilda, E. M., & Timmer, G. J. (Red.).
(1992). Aalten zoals het was, zoals het is. Aalten: St. restauratiefonds v.d. oude St. Helenakerk. p.108; Kort overzicht van de
kerkelijke geschiedenis van Aalten. (z.j.). Geraadpleegd van http://proxy.handle.net/10648/07cc6e5e-61b4-11e3-8e7e00505693001d
15
Hart, J. de. (2011). Zwevende Gelovigen: oude religie en nieuwe spiritualiteit. Amsterdam, Nederland: Bert Bakker. p. 70
16
De Hart, Geloven binnen en buiten verband. p.33
17
Rapport ‘Sprong naar de Toekomst’ p.14
18
Bolwijn, R. (2015). Statistische Jaarbrief 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland. Geraadpleegd van
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Statistische%20jaarbrief%202015.pdf
19
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maatschappelijk invloed van de religie. Het model van de religieuze economie, gaat er bijvoorbeeld
vanuit dat de vraag naar religie en spiritualiteit ongeveer constant is en blijft, maar dat de inrichting
van het religieuze aanbod het niveau van de religiositeit bepaald. Staatskerken die een
monopoliepositie in de religieuze economie kennen, hebben in deze visie als nadeel dat door een
gebrek aan competitie de gunst van de reli-consument verdwijnt en daarmee de betrokkenheid.20
Hoewel beide modellen volgens De Hart uitkomen op een heel andere waardering van de wijze
waarop spiritualiteit en religie tegenwoordig vorm krijgen, wijzen ze beide op het gunstige klimaat
dat Nederland heeft voor het ontstaan van nieuwe vormen van spiritualiteit. Dit omdat de grote
religieuze diversiteit leidt tot een goede voedingsbodem voor allerlei vormen van religie. Omdat
daarbij de invloed van de kerken op het (geloofs)leven van moderne mensen kleiner wordt, ontstaat
ook ruimte voor het individu om op de religieuze markt te experimenteren. Het feit dat Nederland
altijd een grote diversiteit in kerken en overtuigingen heeft gekend is zo bezien juist een belangrijke
reden geweest dat de maatschappelijke invloed van religie afnam waar de persoonlijke religie juist
bleef bestaan. 21
2.3 Modern en postmodern
Dat er zoals hierboven gesproken wordt van de ‘moderne mens’ en ‘het individu’ is in deze tijd
vanzelfsprekend. In het dagelijks gebruik lijken de termen zelfs inwisselbaar. Toch dient met het oog
op het onderzoek een nadere beschouwing plaats te vinden van deze begrippen. Wie of wat is de
moderne mens, en hoe verhoudt deze zich tot de postmoderne mens? We gaan daarom nu over van
de sociologische aspecten op de filosofische aspecten.
Een goed aanknopingspunt is gelegen in enkele hierboven genoemde personen. Zowel Marx als
Weber en Durkheim, gelden als typisch moderne denkers. Modern wil hier iets anders zeggen dan
‘recent’ of ‘hedendaags’. Wat hun gedachtegangen ‘modern’ maakt is onder andere de blik naar
voren en het beeld dat geschetst wordt van een onvermijdelijke en te verwachten toekomst.
Waarom dit typisch modern is en hoe zich dat verhoudt tot het postmodernisme (cultureel en
filosofisch) zullen we hier bespreken. Hierbij dient van meet af aan vermeld te worden dat er zoveel
interpretaties bestaan van de begrippen modern en postmodern, dat zowel een algemeen aanvaarde
definitie als een plaatsbepaling niet te geven is. Ook verschillen de waarderingen in hoge mate. 22
De Nederlandse theoloog Tieleman hanteert het zogeheten fasenmodel om de veranderende cultuur
te duiden. 23 Hierbij is sprake van een overgang van mythische- naar ontologische- naar functionele
fasen in een cultuur. Deze zouden respectievelijk vertaalt kunnen worden als pre-modern, modern
en postmodern. De eerste fase wordt gekenmerkt door het samenvallen van het menselijke en het
sacrale. Hiermee is de hele cultuur doordrenkt. Participatie is het kenmerk. De ontologische fase
wordt juist gekenmerkt door (kritische) distantie middels wetenschap en techniek. De functionele
fase wordt gekenmerkt door een nadruk op ‘relatie’. Wat waar en werkelijk is wordt bepaald door de
ervaring met de werkelijkheid en relatie daarmee en niet door gezag of een abstract en tijdloos
denkschema. Dit heeft zowel consequenties voor de wetenschap als voor religie omdat deze juist
worden gekenmerkt door vooruitgangsgeloof en/of tijdsloze denksystemen. 24
20
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De Franse denker Lyotard plaatst volgens de Nederlandse theoloog Lindijer de moderne tijd vooral in
de 17e eeuw waarin René Descartes zich heer en meester over de natuur wenst te maken. 25 Maar
evenzeer van belang zijn de 18e en 19e eeuw, door Lyotard de tijd van de ‘grote verhalen’ genoemd.
Deze ‘grand reçits’ gingen over emancipatie zoals in het liberalisme en marxisme. De tijd vanaf
Augustinus (354-430) kan in zekere zin ook modern genoemd worden. Om aan te tonen wat deze
tijden en personen verbindt citeert Lindijer de Duitse filosoof en socioloog Habermas. Deze spreekt
over de 18e eeuw, maar het betreft hier tevens datgene wat verschillende moderne perioden en
projecten verbindt: “Het project van de moderniteit (…) bestond in hun poging om objectieve
wetenschap, universele moraliteit en wetgeving en autonome kunst in overstemming met hun eigen
logica te ontwikkelen.” 26
Universitair docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek Zwiep stelt dat het een open vraag is hoe
moderniteit en postmoderniteit zich tot elkaar verhouden. 27 Volgens sommigen is het een logische
voorzetting van de moderniteit en kan beter gesproken worden van een laatmoderne tijd. Anderen
benaderen postmoderniteit weer als een anti-modern28 fenomeen. Ook Zwiep haalt Lyotard aan als
een van de belangrijkste denkers aangaande het postmodernisme. Zijn ‘La condition postmodern’
kende een bijzonder kritische toon aangaande het modernisme. Zo uitte hij stevige kritiek op de vrije
markteconomie en de gedachte dat kennis vanzelf tot rechtvaardigheid zou lijden (positivisme). Dit
laatste betreft een van de onderdelen van de onvermijdelijke toekomst waarover we net spraken.
Daar tegenover stelde Lyotard dat de toverwoorden van de Verlichting zoals ‘empirie’ en
‘rationaliteit’ juist (ook) het tegenovergestelde hadden bewerkt, namelijk een bijzonder bloedige
twintigste eeuw. Andere termen als intuïtie, creativiteit en mystiek deden daartegenover opgeld. 29
De filosoof Hoogland maakt fundamenteel onderscheid tussen de ‘postmoderne situatie’ en het
‘postmoderne denken’. 30 Hiermee is bedoeld de culturele context waar wij allemaal onderdeel van
zijn en een specifieke manier van denken - kenmerkend voor sommigen binnen die culturele context
- over hetgeen zich afspeelt in die context. De postmoderne situatie kenmerkt zich volgens Hoogland
door het loslaten van modernistische vanzelfsprekendheden. Allereerst noemt hij daarbij het loslaten
van de modernistische idee van de autonomie van het subject, zoals vooral door Kant beschreven en
gepropageerd. Ten tweede noemt hij de neutraliteit van de wetenschap die in het kielzog van het
geërodeerde vertrouwen in de autonome mens haar neutrale en objectieve aanzien verloor. Ten
derde het funderingsdenken. Dit houdt het onderscheidt in tussen dat wat tot het objectieve en
onbetwijfelbare gerekend mag worden en dat wat tot de sfeer van het geloof(de) behoort. Naast
deze ‘negatieve’ (dat wat het niet is) typering van de postmoderne situatie is er de ‘positieve’ (dat
wat het wel is). Deze vangt echter ook weer aan met de negatieve constatering dat er geen
gemeenschappelijk referentiekader overgebleven is. Deze vorm van pluralisme is volgens Hoogland
radicaal onderscheiden van het moderne pluralisme dat een veelheid van oriëntaties en
overtuigingen kende maar welke zich grotendeels beriepen op hun wetenschappelijke karakter en
evidentie. Dit was hun gedeelde referentiekader. Het huidige (postmoderne) pluralisme wordt
gekenmerkt door het wegkwijnen van dit algemene referentiekader van de (empirische) wetenschap.
Met andere woorden: het postmodernisme is een situatie van relativisme en pluralisme gekenmerkt
25
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door meerdere geldige referentiekaders. Deze meervoudige geldigheid kan leiden - en leidt in
sommige gevallen ook daadwerkelijk - tot onverschilligheid tegenover verschillen. 31
De filosoof Wolterstorff omschrijft de huidige situatie als een hevig debat tussen hen die vinden dat
we ons moeten laten leiden door de rede (vanwege de emancipatie die dit in zal houden) en zij die
de tirannie van de rede wensen te doorbreken (zodat er niet nog meer rationalistische catastrofes
zullen volgen). 32 De heerschappij van de rede zet volgens Wolterstorff in bij het voorstel van John
Locke. Deze stelde dat daadwerkelijke kennis voortkomt uit dat wat wij direct waar kunnen nemen.
Omdat er echter maar weinig is dat wij rechtstreeks waarnemen leidt dit tot de constatering dat wij
grotendeels in het duister tasten. Dat wat wij ‘zeker kunnen weten’ op basis van onbemiddelde
waarneming betreft dan ook grotendeels de feiten in relatie tot onze (eigen) concepten. Het is
daarmee een innerlijke waarheid die gekend word. Locks weg uit deze duisternis bestond erin dat
God volgens hem de mens het vermogen had geschonken overtuigingen te hebben. Overtuiging en
empirie zijn complementair. Overtuigingen dienen echter wel geleid te worden door de rede en niet
door autoriteit en traditie. 33
2.4 Een nadere beschouwing van het postmoderne denken
Lindijer noemt (naast anderen) als meest invloedrijke postmoderne denkers Jean-Francois Lyotard en
Jacques Derrida. 34 Hoewel zij zichzelf niet postmodern noemden, delen zij hun kritische houding ten
opzichte van het moderne project. In grote lijnen is die kritiek hier boven beschreven. Voordat we
kijken naar enkele van hun centrale gedachten noemen we hier nog Stephen Toulmin en Michel
Foucault en hun bijdrage aan het postmodernisme. Deze is volgens Lindijer onder andere gelegen in
de kritische zienswijze dat de moderniteit zich in twee perioden heeft bekwaamd in de
onderdrukking van mensen. Te weten de klassieke periode (17e-19e eeuw) en de moderne periode
(19e-20e eeuw). Dit hangt samen met de teloorgang van het Renaissence-humanisme en de
overheersing door de rationaliteit. Niet de wetenschappelijke vooruitgang is daarbij het probleem,
maar de wijze waarop deze wordt ingezet. 35
Lyotard omschrijft het postmodernisme niet als een bepaald tijdsvak maar een toestand waarin de
cultuur zich bevindt, nadat de modernistische hegemonie (van de rationaliteit) werd doorbroken
vanaf het einde van de 19e eeuw. Evenwel is het postmodernisme onderdeel van datzelfde
modernisme, en dan niet als de laatste fase ervan. De klassieke benadering van ‘post’ als ‘erna’, wijst
Lyotard volgens Lindijer af. ‘Post’ interpreteert hij als het Griekse ‘Ana’ (terug, weer).
Postmoderniteit is zo bezien het opnieuw beschouwen van moderniteit. 36
2.4.1 Lyotard: Grand reçits et Petit reçits

Eén van de meest gepopulariseerde postmoderne gedachten is het failliet van de eerder genoemde
grote verhalen. 37 Met deze grote verhalen bedoelt men de overkoepelende metanarratieven van
onder andere het kapitalisme, marxisme en het christendom. Deze grote vertellingen hebben niet
gebracht wat ze beloofden of wat men ervan hoopte. Tegenover deze grand reçits staan de door
Lyotard zo genoemde petit reçits, de kleine verhalen. Dit zijn vaak (individuele vertellingen die niet
31
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inpasbaar zijn in het dominante metanarratief binnen een bepaalde cultuur. Ze laten steeds zien dat
de vlieger van universele geldigheid niet opgaat en ze geven ons de mogelijkheid weerstand te
bieden tegen de dominantie van metavertellingen. Aanvankelijk door Lyotard geïdealiseerd,
nuanceert hij de geldigheid van de kleine verhalen later. Ze zijn niet soeverein en hebben evenmin
legitimatiewaarde als grote verhalen. Wel vormen ze ‘het weefsel van het dagelijks leven.’ 38
De filosoof Smith wijst op het grote risico van het misverstaan van dat wat Lyotard bedoelde met
‘grote verhalen’. 39 Het misverstand bestaat volgens hem hierin dat metanarratieven niet opgevat
moeten worden als meganarratieven welke een overkoepelend verhaal vertellen over de wereld. Bij
Lyotard is het niet de scopus 40 die het verhaal tot een ‘grand reçit’ maakt, maar de aard van de
claims die met het reçit gepaard gaan. Metanarratieven zijn (volgens Lyotard) een typisch moderne
aangelegenheid, omdat ze niet alleen een groot verhaal vertellen zoals altijd al gebeurde, maar
omdat daarin ook de claim is opgenomen dat men in staat is de claims van het verhaal te legitimeren
en te bewijzen met een beroep op de universele rede. Volgens Smith gebruikt Lyotard de term
modern “voor iedere wetenschap die zichzelf legitimeert met een beroep op een metadiscours van
een of ander groot verhaal (…).” 41 De vraag naar de relatie tussen modernisme en postmodernisme
draait daarom ook om het begrip legitimatie. De modernistische legitimatie vindt plaats aan de hand
een universeel criterium: de rede. Dit betreft een verondersteld universeel teken van goedkeuring.
Dat is volgens Lyotard bij uitstek modern te noemen: een beroep op criteria die zich buiten ieder
particulier taalspel zouden bevinden. Dit terwijl het ook hier weer opnieuw om een eigen taalspel
zou gaan, maar dan vermomd als het spel der spellen. 42 Wetenschappelijke kennis staat tegenover
‘narratieve (verhalende) kennis’. Het verhaal doet geen poging de claims te bewijzen, maar
verkondigt deze binnen een verhaal. De verteller (die behoort tot de cultuur waarin het verhaal een
constitutieve rol vervult) voorziet zelf het verhaal van nodige autoriteit. 43
De Duitse postmoderne filosoof Sloterdijk wijst veelvuldig op deze legitimatiecrisis van de huidige
tijd. Deze is volgens hem ontstaan doordat de oude wijze van legitimering langs de weg van culturele
overdracht van tradities van ouders op kinderen (filiatie) is verworpen en ingeruild voor het
egalitarisme. 44 Sloterdijk stelt vast: “Bij een cultuur horen betekende in de oudheid dat iemand zich
op een gegeven moment bereid verklaarde de cultuuroverdracht voort te zetten in en door de eigen
kinderen. Ouders zijn hierin altijd missionarissen en kinderen heidenen die bekeerd dienen te
worden en ‘bezeten’ moesten raken van de geldende mores. De normalen van de oude tijd zijn altijd
mensen zonder keuze, terwijl de normalen van de moderne tijd altijd anders zouden kunnen
kiezen.”45 Voordat de moderne ‘multiple-choice’ cultuur ontstaat weet men zich overweldigt door de
harde ‘keuze’ tussen totale insluiting of totale uitsluiting. De overgang tussen deze tijden is al even
traumatisch als dat waar men zich uit losgemaakt heeft. De ouders blijken niet over de nodige
legitimering te beschikken en de wraak die op hen genomen dient te worden vormt zich tot het script
dat men overdraagt op de eigen nakomelingen. 46
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In lijn met de crisis van de grote verhalen worden vraagtekens gezet bij metafysica en zingeving. De
kennis over een bovennatuurlijke werkelijk- of werkzaamheid staat ter discussie. Zowel voor de
theologie als voor seculiere denkrichtingen als het marxisme betekent dit dat hun claims over de
werkelijkheid boven of achter de empirische werkelijkheid aan (aanvaarde) geldigheid inboeten.
Lindijer noemt Rorty die spreekt van “een cultuur die ons zou moeten genezen van onze diepe
metafysische drang.”47 Bij Lyotard leidt dit evenwel niet tot een ethisch nihilisme maar tot de
agnostisch te noemen positie dat de zender van het voorschrift niet gekend is (zijn plaats blijft
leeg). 48 De Frans-Algarijnse denker Derrida uitte kritiek op wat hij ‘metafysica van de presentie’
noemde. Hierbij moet gedacht worden aan de voorrang die het aanwezige heeft op het afwezige,
terwijl ze in werkelijkheid beiden berusten op iets dat nog voor hen ligt: geen man/vrouw maar
mens, geen taal/schrift maar spatiëring. 49 Er is sprake van postmodern verzet tegen de metafysica
welke telkens wijst op het fundament onder alles, iets wezenlijks achter de fenomenen. In dit
zogeheten funderingsmodel wordt kennis opgevat als een bouwwerk dat zo vast staat als zijn
fundamenten stevig zijn. 50 Over het verzet tegen deze denkwijze gaat het in de volgende paragraaf.
2.4.2 Derrida: Deconstructie

Naast de grote verhalen, is een ander aan het postmodernisme verbonden term belangrijk om nader
te bezien: deconstructie. Ook aan deze term zijn meerdere interpretaties gegeven.
Bij deconstructie gaat het niet om ‘destructie’ maar om het overwinnen van de metafysica door
kritiek in de vorm van ontwrichtende handelingen en onderzoekingen. “Iedere legitimering van
‘ware’ aanspraken moet plaatsmaken voor de wijsgerige werkzaamheid van de deconstructie” welke
de filosofie aporetisch (zonder oplossingen) maakt. 51 Grote vertellingen gaan altijd samen met willen
bewijzen van de grond onder deze vertellingen, door het waarneembare te onderzoeken op
verwijzingen naar de onderliggende fundamenten. 52 Men onderzoekt de empirische werkelijkheid
opzoek naar universele wetmatigheden. Volgens Derrida, de ‘founding father’ van de deconstructie,
moet deze zoektocht naar legitimering verworpen worden. Dit omdat ‘alles tekst is’ en wij de
werkelijkheid achter de tekst niet kunnen kennen. Dit betekent niet dat er geen werkelijkheid buiten
de tekst bestaat zoals zijn woorden ‘er is niets buiten de tekst’ doen vermoeden. 53 Derrida doelde op
het voortdurend samenvallen van tekst, betekenis en werkelijkheid waardoor deze niet te ontwarren
zijn. Het gaat om de centrale rol die teksten of geschriften spelen voor het overbrengen of
samenstellen van onze ervaring van de wereld. Taal is daarbij het noodzakelijke filter waardoor de
wereld tot ons komt. 54 Men moet teksten nemen zoals ze zich voordoen en hun identiteit durven
ontkennen, zodat ze steeds iets nieuw kunnen betekenen en dat er nooit zoiets zal zijn als een
definitief juiste interpretatie. 55 Hiermee samen hangt de kritiek dat het modernisme te logocentrisch
is en dat ze in haar interpretatie te veel uitgaat van de identiteit van de schrijver/spreker. Ieder werk
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van een schrijver staat op zichzelf en een reeks moet niet verklaard worden door telkens van
eenzelfde persoon uit te gaan, omdat de persoon steeds verandert. 56
Derrida’s woorden moeten gezien worden in de context van een discussie over lezen en
interpretatie. Hij reflecteert op de gedachten van Rousseau. Deze hield taal voor een obstakel om tot
de daadwerkelijke wereld door te dringen en deze te ervaren. Middelijkheid betekent vertekening en
corrumpering in deze. De natuurlijke staat daarentegen zou er een zijn van directe ervaring zonder
interpretatie en een puur weten/kennen. De vraag is echter of er wel sprake is geweest of kan zijn
van een tijd waarin er geen sprake is van interpretatie. Derrida houdt dit voor een naïeve aanname
en stelt dat we nooit achter of voorbij de tekst kunnen geraken. Smith vat hem daarom als volgt
samen: “Down the rabbit hole of our experience it is language all the way down.” 57 Een lezing of
interpretatie kan de tekst nooit overbrengen naar iets anders dan zichzelf, een referentiepunt buiten
zichzelf. Zelfs al lezen we over een object op een tafel en kunnen we ons daar een voorstelling van
maken, dan nog is die voorstelling een interpretatie. We kunnen daarom niet vrijwillig kiezen om
invloed uit te oefenen op onze interpretatieve staat. 58 Derrida bedoelde dat er geen werkelijkheid is
die niet al geïnterpreteerd is door toepassing van de lens van de taal. Alles is tekst. Dat er niets
buiten de tekst is, betekent niet dat alles één groet boek is waar we onderdeel van zijn, maar dat
alles geïnterpreteerd moet worden om het te kunnen ervaren. Iedere ervaring is reeds een
interpretatie. 59 De interpretatie die wij geven is gevormd door een aantal zaken: de context waarin ik
‘het ding’ tegen kom, mijn verzameling vooronderstellingen, mijn eigen geschiedenis etc. Dat dit voor
mij als persoon geldt, maakt dat er per definitie meerdere interpretaties mogelijk zijn bij
verschillende personen. 60
Wat geldt voor teksten geldt volgens postmoderne denkers ook voor mensen. Richard Rorty wordt in
de verband geciteerd door Lindijer met betrekking tot de contigentie van het ‘zelf’. Volgens Rorty
was het Freud die ons hielp de mens te verstaan als een weefsel van contingenties tegenover de
modernistische idee van de mens als een goed geordend systeem van vermogens. Ook hier geldt
weer dat het in het postmoderne denken – zeker in zijn genuanceerde vorm – niet gaat om
destructie van de mens als subject maar, om met Derrida te spreken, over het geven van de juiste
plaats aan het subject. 61 Dit subject is van zijn modernistische troon gestoten en sindsdien
gefragmenteerd. 62 In de ogen van metafysische filosofen sinds Plato is deze fragmentering
ongewenst omdat ze de mens vooral graag zien als een eenduidig wezen waaraan ambiguïteit slechts
afbreuk kan doen. 63 De meervoudigheid van het subject maakt hem een onoverzichtelijk geheel.
Veranderingen en twijfels horen niet thuis in dit filosofisch denken, dat ook grote invloed had op het
christendom. 64
Deconstructie zoals hier beschreven heeft ook ethische consequenties. Elke gebeurtenis staat op
zichzelf omdat de toevallige invloeden de geldigheid ontnemen aan iedere metafysische bewering.
Dit leidt ertoe dat Derrida niet van ethiek maar van verantwoordelijkheid spreekt. 65 Niet een
algemeen geldende ethiek staat dan op de voorgrond maar het aanvaarden van de
verantwoordelijkheid in iedere nieuwe contingente situatie, hoe onmogelijk dit ook mag zijn of
voelen. 66 Over de invloed van dat gevoel gaat het onder andere in het nu volgende deel.
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2.4.3 Postmodern levensgevoel

Lindijer omschrijft levensgevoel als de wijze waarop mensen hun bestaan ervaren en het gevoel dat
daarbij domineert. Met betrekking tot de postmoderne mens stelt hij: “Een postmoderne mens voelt
zich geen geheel, geen mens uit één stuk met een duidelijke identiteit, maar eerder verdeeld en
gefragmenteerd.”67 Het door Derrida geschetste beeld van de huidige mens als een huis met
onderling verschillende verdiepingen, brengt hij hiermee in verband. Er wordt ook wel gesproken
van leven in stukken en brokken. Dit heeft deels te maken met de neiging van de postmoderne mens
om alles te betwijfelen en te bevragen. “Deconstrueren ligt de postmoderne mens wel, het
ontrafelen en ontmaskeren van programma’s, ideologieën (…) en machtige structuren.” 68
Postmodernen voelen zich daarbij volgens Lindijer meer op hun gemak in het lokale dan in het
globale verband. 69
Een ander belangrijk kenmerk betreft ironie, hetgeen hij duidt als “fijne, lichte spot over zekerheid
van mensen en instellingen; door gewichtigheid heen prikken (…)”70 Deze ironie gaat niet zelden
gepaard speelsheid. Een contrast wordt hierbij gecreëerd door sombere trekken van de postmoderne
mens, welke het gevolg zouden zijn van het loslaten/verliezen van het positivisme. Er is tevens
duidelijk sprake van ethisch besef, dit alleen niet langs de oude lijnen van vaststaande zedelijke
regels. Het gaat eerder om een persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het
welbevinden van degene(n) met wie men zich verbonden voelt. 71
Lindijer vermoed op religieus gebied de volgende trends: gevoel van contingentie, ongeborgenheid,
verwondering en hertovering tegenover onttovering. Men is gevoelig voor ‘het gebeuren’ 72 en voelt
zich eerder thuis bij het transcendente dan bij het metafysische. Daarnaast is heel duidelijk sprake
van eclecticisme, waarover Lyotard sprak als ‘het nulpunt van de hedendaagse cultuur.’ Ook de meer
serieuze mensen van deze tijd kunnen eclectisch te werk gaan. Lindijer citeert Bauman in zijn
beschrijving van de postmoderne mens waar deze hem schets als flaneur, vagebond, toerist en
speler. Deze samengestelde postmoderne mens is de opvolger voor moderne pelgrim, voor wie
waarheid altijd verderop en in de toekomst 73 lag. 74 Het postmoderne levensgevoel zou meer in de
hogere middenklasse van de maatschappij voorkomen en meer in de stad dan op het platteland 75
Met betrekking tot het kerkelijke deel van Nederland vermoed Lindijer vooral postmoderne trekken
bij progressieve katholieken en diverse protestantse kerken. In orthodoxere kringen zal er niet snel
sprake zijn van postmodern denken en voelen, tenzij onder jongeren waar het sluimert.
De Nederlandse theoloog Heitink noemt het postmoderne levensgevoel ‘’volstrekt geïndividualiseerd
en gefragmenteerd.”76 Postmodernen zien zichzelf niet als autonome subjecten, maar weten zich
geconfronteerd met verschillende waarheden en spreken vooral in termen als “ik denk van niet” en
“ik vind van wel.” “Of zo” ligt op de lippen van jongeren. “De waarheidsvraag is slechts te
beantwoorden op het persoonlijke niveau, aan de hand van de eigen biografie.” Binnen het
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postmoderne levensgevoel is meer openheid voor religie dan onder het moderne. Hij lijkt hierbij in
de eerste plaats te denken aan het aandragen van (hernieuwde) denkkaders die weggevallen zijn
onder invloed van het relativisme. 77
De Amerikaanse theoloog Grenz spreekt van ‘the postmodern mood’ en stelt daarover dat de verder
bijzonder diverse vertakkingen van het postmodernisme zich verenigen in de bevraging van de
epistemologische aannames van de Verlichting. 78 Men heeft er geen vertrouwen meer in dat de
mensheid (zondermeer) in staat zal zijn de wereldproblematiek het hoofd te bieden. Er is sprake van
een ‘knagend pessimisme’. Men ziet het leven als breekbaar en gelooft dat het voortbestaan van de
mens alleen mogelijk is vanuit samenwerking i.p.v. verovering. De postmodernen hebben een
holistische inslag hetgeen voortkomt uit de verwerping van het ideaal van de Verlichting dat kennis
zeker en puur rationeel is. Het menselijke intellect is onttroont als enige scheidrechter aangaande de
waarheid. Naast de ratio hebben emoties en intuïtie hun plek ingenomen. Het universum wordt
historisch, relationeel en persoonlijk bekeken. Dit tegenover de modernistische kijk erop:
mechanistisch en dualistisch. 79 Een belangrijke plaats wordt ingenomen door de gemeenschap waar
men onderdeel vanuit maakt. Deze bepaalt in hoge mate de identiteit en de perceptie van de wereld.
De gemeenschap is van grote invloed op hetgeen als ‘waarheid’ wordt gezien. Waarheid is daarmee
altijd relatief en niet objectief. Ook noemt Grenz de spirituele dimensie als een belangrijk onderdeel
van het postmoderne levensgevoel. Deze maakt niet zelden integraal onderdeel uit van het
wereldbeeld, en anders dan in de typisch modernistsiche boedelscheiding bestaat voor de
postmodernist de mogelijkheid dat het bestaan ontspringt aan en plaatsvindt binnen een goddelijke
werkelijkheid. 80
De Engelse theoloog en filosoof Thiselton stelt dat het postmodernisme een “stukbreken (shattering)
van het onschuldige vertrouwen in de capaciteit van het zelf om diens eigen toekomst te bepalen”
impliceert. 81 Ook benoemt hij het verloren vertrouwen in wereldomvattende strategieën en
maatschappelijk planning en het ongeloof aan universele criteria van de rationaliteit. Vaak draagt het
ook emotionele bijproducten met zich mee als vervreemding, vrees (anxiety), racisme en seksisme.
Het postmoderne zelf ziet in lijn met Nietzsche en Freud waarheidsclaims vooral als
machtsinstrumenten. 82 Er is in hoge mate sprake van wantrouwen en achterdocht. 83 Het is pijnlijk
ironisch te noemen dat dit wantrouwen het ontstaan van een bureaucratisch systeem in de hand
werkt en dat dit systeem vervolgens zelf verdacht wordt. De alomtegenwoordigheid van reclame
versterkt het wantrouwen. Dit omdat iedereen eigenlijk heel goed weet dat de waarheidsclaims
hierin slechts het resultaat zijn van de behoefte om aandeel te winnen, hetgeen slechts een andere
vorm van macht is. 84 Deze kritische kijk op macht en discipline treft ook de kerk. 85
2.5 Postmoderne ecclesiologie en religie
Wat heeft dit alles te betekenen voor religie en spiritualiteit in een postmoderne tijd en meer
specifiek voor het kerk-zijn? Ondanks de terugloop in kerkelijke betrokkenheid en de hierboven
beschreven scepsis met betrekking tot ‘grote verhalen’ is er nog heel wat religiositeit overgebleven.
En het heeft ook niet tot gevolg gehad dat mensen zichzelf massaal als ongelovig zijn gaan zien. Zoals
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hiervoor beschreven is hun aantal groeiende, maar nog altijd noemt zo’n 60% van de bevolking zich
in iedere geval in enige mate of op enige wijze gelovig. 86 Het grote aantal spirituele beurzen, boeken
en voorwerpen geeft aan dat de door Weber gedachte secularisering en onttovering op z’n minst
genuanceerd dienen te worden. 87 De Hart spreekt van “een uitgestrekte niemandsland tussen de
oude bastions van het christendom en de verlichte voorposten van het ongeloof.” 88 In dat
niemandsland is religie niet verdwenen maar is de vorm daarvan veranderd en wordt deze
gekenmerkt door een algemenere identiteit, losse verbanden, spiritueel zoekgedrag en “believing
without beloning.”89
Vermeld dient te worden dat er geen algemeen aanvaarde definitie van spiritualiteit is. Het
onderscheid tussen religie en spiritualiteit is eveneens problematisch. Religie en spiritualiteit worden
verschillend geïnterpreteerd waarbij religie vaker een negatieve betekenis lijkt te hebben. Toch is er
ook sprake van een grote mate van overlap. Dit omdat spiritualiteit veelal deel uitmaakt van het
religieuze milieu. Het onderscheid heeft onder andere betrekking op het meer gemeenschappelijke
en maatgevende karakter van religie en het meer persoonlijke en belevingsgerichte karakter van
spiritualiteit. 90 Deze nadruk op de persoonlijke beleving hangt nauw samen wat De Hart een “bijna
sacrale status” van de zelfontplooiing noemt. 91 Paas wijst erop dat hierin individualistisch geloven
niet hetzelfde is als persoonlijk geloven. Binnen een gemeenschap is het heel goed mogelijk op
persoonlijke wijze te geloven, maar individueel geloven is tegengesteld aan de idee van een
gemeenschap van gelovigen. 92
2.5.1 Ecclesiologie

Wat heeft dit te betekenen voor manier waarop tegenwoordig gedacht wordt over kerk-zijn en de
manier waarop daaraan vorm gegeven dient te worden? Want zowel de filosofische ondergrond als
de maatschappelijke praktijk doet opnieuw de vraag stellen: wat of wie is de kerk, wat is haar wezen
en op welke grond stellen we dat vast? Op basis van de zo betwijfelde en multi-interpretabele
Schrift? Op basis van de veranderlijk gebleken en niet altijd bestendige traditie? Vandaar dat we
onze blik nu werpen op het postmodernisme en de ecclesiologie. En omdat we met het
postmodernisme toch ook spreken van tijd en ontwikkeling, doen we dat zoveel mogelijk in
historisch perspectief. We verkennen daarbij eerst de gedachte van Sloterdijk dat het christelijk
geloof zelf in hoge mate de oorzaak is van de (post)moderne toestand.
2.5.2 De kerk als kiem van het postmodernisme?

Van den Brink en Van der Kooi merken op dat de ecclesiologie een relatief late verschijning kent in
het palet van de dogmatiek. Pas in de negentiende eeuw wordt het noodzakelijk afzonderlijk te
spreken over de kerk. Dit omdat zij in de moderniserende wereld een instituut wordt naast
anderen.93 Zo bezien is ecclesiologie een typisch moderne en wellicht postmoderne aangelegenheid.
De postmoderne toestand dwingt tot doordenken van het wezen van de kerk. 94 Dat neemt echter
niet weg dat de lange weg hier naartoe van grote invloed is geweest. Het begin is volgens Sloterdijk
zelfs gelegen in ‘de mensen van de Weg’ en zelfs in de persoon van Jezus Christus. Hij ziet de eerste
volgelingen van Jezus Christus maar ook Hemzelf dan ook als aanstichters van de (post)moderne
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toestand. 95 In zekere zin gaat het volgens hem om een nog ouder verhaal, dat van het paradijs, zij het
dat dit verhaal z’n krachtige uitwerking op de Europese psyche pas kreeg via Augustinus. 96 De voor
het (post)modernisme zo kenmerkende emancipatie is volgens Sloterdijk nauw verbonden met het
loslaten van de leer van de erfzonde. 97 Maar meer nog dan dat vraagt hij aandacht voor de kiem van
de huidige tijd in de verhalen over en de leer van Jezus van Nazareth. Met Christus als de centrale
figuur van de westerse beschaving, werd de problematische filiatie tot de kern van de culturele
voortgang. 98 Of het nu de ‘uitsluiting’ is van vader Jozef in de ontvouwing van het heil, de
twaalfjarige Jezus die zijn Vader in de hemel aanwijst als enige die recht heeft op zijn toewijding, de
bevestiging in de Jordaan, de vraag wat Jezus met zijn moeder van doen heeft, de verkondiging dat
een ieder die de wil van de vader doet tot zijn familie behoort (terwijl zijn verwanten buiten blijven
staan!) of zijn volgelingen die hem pas waard zijn als zij hun ouderlijk huis ‘haten’ - vanaf nu kan
iedere aanhanger van dit geloof dat zo kritisch staat tegenover de overlevering van de vaderen, zich
beroepen op dezelfde hemelse afstamming als Jezus. Immers, hen is de macht gegeven zonen en
dochters van God te worden. En daarbij, het is hen zelfs niet langer toegestaan iemand op aarde hun
vader te noemen. 99 Natuurlijk zijn deze fragmenten uit hun directe context gelicht, maar het
problematische van deze leer voor wie een traditie wenst voort te zetten van ouder op kind, kan
moeilijk ontkent worden, ook als deze traditie kerkelijk is! Dit ondanks het feit dat bij Matteüs en
Lucas genealogieën juist een legitimerende functie hebben. 100 In het verloop van de geschiedenis
noemt Sloterdijk de cesuur tussen Franciscus van Assisi en diens vader zowel als constitutief als
tekenend voorbeeld van de verdere uitwerking van deze ‘Jezus-cesuur’ op de moderne mens. De
woorden van Franciscus: “tot vandaag heb ik u mijn vader genoemd op deze aarde, vanaf nu wil ik
zeggen: Onze vader die in de hemel zijt”, noemt Sloterdijk “de zelfuitvinding van het moderne, van
de afstamming afwijkende en juist daardoor pas echt geïndividualiseerde individu (…).”101
2.5.3 De kerk van de toekomst is een kerk met afkomst

Het is de katholieke kerk lange tijd gelukt om dergelijke energieën te kanaliseren door verschillende
ordes toe te staan en een eigen plek te laten vinden. Maar de kerkelijke macht en de nadruk op het
collectief werden ingehaald door de renaissance, het humanisme en de reformatie met hun nadruk
op het individu. De persoonlijke verhouding tot God kwam, zeker in de nadere reformatie, steeds
meer op de voorgrond te staan. 102
Grenz stelt dat juist het groeiende ongeloof aan individualisatie103 van belang is voor het zelfverstaan
van de kerk in een postmoderne context. De herwaardering van de gemeenschap en relaties zou
volgens hem dan ook toegejuicht moeten worden door de kerk. Kenmerken van ‘gemeenschap’ zijn:
een gemeenschappelijk referentiekader waardoor ze ertoe gedrongen worden de wereld op dezelfde
manier te ‘lezen’ en een gedeelde (beeld)taal. Daarnaast is er een gedeelde focus of doel. Juist dit
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gedeelde doel maakt dat de groepsrelatie versterkt wordt. 104 Grenz stelt dat het er niet om gaat dat
men unanimiteit in de overtuiging veilig stelt, maar dat een gemeenschap altijd in gesprek blijft over
wat het betekent een gemeenschap te vormen. De nadruk op dit gesprek is ook terug zien in de
voorrang die ‘narrativiteit’ zou moeten hebben in postmoderne geloofsgemeenschappen. Niet alleen
komt de kerk voort uit het verhaal dat zijzelf vertelt, binnen dat verhaal kunnen de afzonderlijke
leden hun eigen verhaal invoegen. 105 Deze gezamenlijkheid staat op gespannen voet met de
individuele benadering in veel kerken. De kerk is vaak een gemeenschap van gelovigen die ieder voor
zich een relatie met God te onderhouden hebben. De kerk komt daarna. 106
Lindijer stelt juist voor dat een postmodern kenmerk van de huidige kerk zou moeten zijn dat deze
ruimte biedt vanwege de (h)erkenning van de grote diversiteit van haar leden. Men kan niet langer
uitgaan van een eenheid van geloof (belijden) en geloofsbeleving. Men is ook in deze zin als
gemeenschap gefragmenteerd en met al die fragmenten wordt weer op diverse manieren
omgesprongen. Maar niet alleen geloofsinhoudelijk is men gefragmenteerd, ook wat betreft de
participatie. Tijden van betrokkenheid worden afgewisseld met tijden van absentie. 107 Naast
samenwerking moet er daarom ruimte zijn voor dissensus en stellingname. Ruimte voor het
experiment en de mogelijkheid tijdelijke verbanden aan te gaan zijn duidelijke postmoderne trekken.
Dit staat niet tegen dat er intense contacten kunnen bestaan en ontstaan. Het roept wel de vraag op
in hoeverre men van een gemeenschap kan spreken. 108
Heitink stelt dat voor een fundamentele herbezinning in de huidige tijd begonnen moet worden bij
het begin. Hij stelt de vraag: “Wat heet kerk?” 109 Voor het antwoord op deze vraag gaat hij
etymologisch te werk en stelt dat vanuit het spreken van ‘Kuriake’ volgt dat de kerk niet van ons is
maar van de Heer Jezus Christus. Ook voor de verdere duiding van ‘kerk-zijn’ wenst hij terug te gaan
tot de bronnen. Hij noemt vier metaforen uit de Bijbel en leidt uit elk beeld enkele eigenschappen af:
Gods volk onderweg, met als voornaamste eigenschap het (in) beweging zijn; Lichaam van Christus,
met als voornaamste eigenschap de veelkleurigheid van diensten, gaven en leden; Tempel van de
Geest, met als eigenschap dat het gaat om (op)bouwen van de afzonderlijke gelovigen en de
gemeente als geheel; Bruid van Christus, met als voornaamste eigenschap de mystieke/intieme band
met de Heer der Kerk. Heitink richt zich op deze fundamentele kenmerken omdat hij ook hier de
oorzaken van de kerkelijke stagnatie 110 in de huidige tijd lokaliseert. Hiervan stelt hij dat ze
betrekking hebben op de kern van het geloof en de ziel van de geloofsgemeenschap, en dat ze
daarom zo van belang zijn. 111
Heitink duidt de huidige tijd als postchristelijk en stelt dat deze omstreek 1960 is ingetreden. Met het
oog hierop citeert hij Berkhof: “De weerloosheid waarin de gemeente van Jezus Christus overal in de
wereld te leven heeft, strookt meer met haar aard dan gemakkelijke staatsteun of volksgunst.” 112 De
vele uitgebreide ecclesiologiën die na de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen laten zien dat
theologen aansluiting proberen te vinden bij nieuwe tijd. 113 Het zoeken van deze aansluiting is
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ecclesiologisch van groot belang omdat de relatie met de omliggende (dominante) cultuur alles te
maken heeft met het zelfverstaan van de kerk. Hoe verhoudt zij zich (in en vanuit haar wezen) tot de
omliggende cultuur. Heitink pleit daarom voor het blijven aangaan van het leerproces van de
inculturatie, oftewel het integreren in een vreemde cultuur. 114 Hierin lijkt hij niet mee te gaan in de
kerkelijke stromingen gekenschetst als tegendraads en voorstanders van een tegencultuur. 115
De Nederlandse theoloog Doornenbal heeft in kaart gebracht hoe in de missionare kerken en de
emerging church, beiden duidelijk beïnvloed of in gesprek met het postmodernisme, ecclesiologie
vorm krijgt. 116 Hierbij valt een aantal zaken op: in lijn met de herwaardering van de gemeenschap
wordt de kerk voornamelijk gezien als een ‘community’. De gedachte aan de kerk als een gebouw is
in de ogen van ‘emergers’ een verschrikking. Relaties vormen het hart van het gemeente zijn.
Sommigen zien ze als fundamenteel voor het wezen van de kerk omdat ook God een God in een drieenige relatie is. Het is daarom niet vreemd dat emergers vaak te rade gaan bij theologen als Miroslav
Volf en Stanley Grenz. Er is eerder sprake van een ecclesiologie van beneden dan van boven, hetgeen
wil zeggen dat er weinig tot geen plaats is voor normatieve Bijbelse of traditionele modellen, vooral
waar het hiërarchie betreft. Opmerkelijk hierbij is wel dat de genoemde theologen zelf vaak juist een
ecclesiologie voorstaan waarin het horizontale en het verticale aspect van kerk-zijn tot uitdrukking
komen. 117 De Bijbel dient vooral binnen de gemeenschap gelezen en uitgelegd te worden. Hierin is
duidelijk het denken van Derrida terug te vinden en zijn nadruk op het belang van de interpretatieve
gemeenschap. 118 Smith benadrukt met betrekking tot deze recentralisering van de schrift dat
deconstructie zich hier een radicale vertaling van het Sola Scriptura betoont. 119 De schrift dient door
de gemeenschap gelezen, herlezen en geactualiseerd te worden. 120
Smith merkt aangaande de door emergers afgewezen hiërarchie121 juist op dat er weinig meer
postmodern is dan hiërarchie en traditie: “Wie de goedheid van de schepping beaamt, beaamt ook
het goede van de tijd. De tijd waarin geschapen en meegeschapen wordt (co-creation). Het tot stand
komen van een cultuur is niet ‘maar een aardse’ aangelegenheid, maar het deelnemen aan de
transcendentie van God.” 122 Mens zijn betekent, temporair zijn, temporair zijn betekent
‘getraditioneerd’ zijn. Dat wil niets anders zeggen dan dat we altijd temporair zijn op een sociale of
communale manier. Dit houdt echter geen traditionalisme in! We worden niet bepaald door
zogenaamde tijdloze humanistische waarden, noch door pre-existente waarden en al evenmin door
“fetisj aangaande de traditie.”123 Smith stelt verder: “De katholiciteit van de kerk houdt in dat ze
naast een ‘lichaam’ en manier van leven, ook een zienswijze (optic) is. Hierin speelt de traditie een
belangrijke rol. Het betekent dat we te maken hebben met een gemeenschap die zich herinnert waar
ze vandaan komt en die tegenwicht biedt aan romantische voorstellingen en tijdgebonden overmoed
waarmee al het eerdere wordt afgewezen.” 124 En verderop: “We zijn van nature traditionele wezens
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die hun identiteit het beste vinden door op een goede manier meegenomen te worden in de
traditie.”125
Heitink wijst hierin op het pedagogische belang van de traditie voor de kerk als hij stelt dat de vraag
waartoe we willen dat onze kinderen opgroeien normatief van aard is. Hierbij zijn ontwerpkaders en
zelfs utopieën van belang. Volgens Heitink dient de kerk een leerklimaat te scheppen waarin
volwassenen en jongeren elkaar weer serieus nemen. 126 Gebeurt dit niet dan sterft de kerk langzaam
maar zeker uit. 127 De traditionele verhoudingen tussen gezagsdragers en onder-gezag-staanden zijn
overal in het westen in hoog tempo veranderd. Ook binnen de kerk heeft het egalitarisme veel
invloed gehad en een van de meeste direct merkbare gevolgen naast het afnemen van het gezag van
ambtsdragers is de moeite die men tegenwoordig ervaart in de geloofsoverdracht. Werd deze
vroeger vooral gekenmerkt door het gezag waarop men zich beriep, sinds de jaren ’60 bewoog men
meer richting het kind. Hieruit volgden zaken als de kindernevendienst en de gang van kinderen aan
het avondmaal. Deze beweging naar het kind toe heeft duidelijk niet geleid tot een hechtere band
met de kerk. In orthodoxe en evangelische kringen lijkt deze kaalslag niet of minder het geval te zijn,
hetgeen daar wordt gezien als gevolg van het feit dat men ‘de waarheid’ verkondigt en het evangelie
aansprekend brengt. Heitink houdt het erop dat de aandacht voor jongeren hier simpelweg meer
bepaald werd door een oriëntatie op de wereld van de volwassenen. 128
In het geheel is het goed weer hernieuwde aandacht te hebben voor het geloofsonderricht. Of dit nu
gaat om catechisatie of de ondersteuning van ouders in het gelovig opvoeden van hun kinderen. 129
Heitink lijkt zo te pleiten voor een reactie op het individualisme die niet getekend wordt door een
voortdurende behoefte het individu met al zijn keuzevrijheid en autonomie tevreden te stellen en
naar binnen te lokken. 130
In diezelfde lijn zet Stefan Paas vraagtekens bij de volkskerkelijke behoefte zoveel mogelijk mensen
tot hun leden te kunnen rekenen of te blijven rekenen. Hetzelfde geldt voor de op gemeentegroei
gerichte stromingen die ieder middel wel aan willen grijpen om tot restauratie van de ‘volle kerk’ te
komen. 131 Met het oog op de volkskerk vergelijkt hij deze poging met het zo wijd mogelijk maken van
de kruiwagen waarin de kikkers alle kanten uit kunnen springen. Waar ze ook heen gaan ze bevinden
zich altijd binnen de kruiwagen, of ze nou willen of niet. Volgens Paas is het tegen wil en dank kerklid
zijn iets waar kerken hun aandacht aan dienen te schenken. De vraag of we hier wel met een
nieuwtestamentische praktijk te maken hebben lijkt ten grondslag te liggen aan deze gevraagde
aandacht. 132 Hij vermoedt tevens dat de behoefte zo veel mogelijk mensen binnen dezelfde
levensbeschouwelijke kring te houden te maken heeft met het moeizame afscheid van de oude
volkskerk. Daarnaast stelt hij dat een meer begrensde kerkopvatting meer recht doet aan mensen in
een plurale en geseculariseerde samenleving. 133 Het paradoxale verband tussen antisektarisme (zoals
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veelal aanwezig in volkskerken) en het hebben van eenzelfde neiging om mensen ‘binnen’ te houden
stemt eveneens tot nadenken. Hij meent de behoefte begrippen als religie, christelijk en geloof zo
breed mogelijk te interpreteren juist waar te nemen bij ‘laatmoderne’ theologen. De volkskerk weet
bij uitstek dat ze ook kerk vóór het volk is, en dat maakt dat een kleinere groep kernleden altijd ten
dienste zal staan van wijdere concentrische cirkels van leden, betrokkenen en geïnteresseerden. 134
Wel kent hij veel waarde toe aan de gedachte dat juist in een postchristelijke tijdperk ‘het zaad breed
gezaaid mag worden’ zonder dat daar een enorme opbrengst van verwacht wordt. 135
2.6 Samenvatting en conclusies
Postmodernisme of postmoderniteit is niet zozeer een periode na het modernisme, maar een
toestand waarin de cultuur zich bevindt nu de claims van het modernisme geen stand hebben
gehouden. Desondanks wordt de cultuur nog in hoge mate gekenmerkt door een modernistisch
individualisme en autonomie. Dat zien we ook terug in de vormgeving van religie en geloof. Aalten
vertoont in hoge mate overeenkomsten met het landelijke beeld. Het is echter de vraag in hoeverre
sprake is van een daadwerkelijk postmoderne situatie of levensgevoel, onder andere omdat dit in
niet-stedelijke gebieden minder aan de orde is. Wel doet ook de Aaltense situatie vermoeden dat het
geloof aan ‘grote verhalen’ minder groot zal zijn dan voorheen en dat ook hier in hoge mate sprake is
van individualisering. Postmodernisten wijzen daarom op het belang van de vormende en
interpretatieve eigenschappen van gemeenschappen en weten deze vaak opnieuw te waarderen.
Grote verhalen worden daarin nog altijd verteld, maar zij worden niet langer gelegitimeerd door
daaraan inherente claims. Juist als gemeenschap kan de kerk daarom met vertrouwen deze tijd
tegemoet treden, maar dan dient zij zichzelf wel te ontdoen van haar eigen modernistische
neigingen. Ook dient zij zich bewust te zijn van de ‘breuk’ met het verleden in Christus die inherent is
aan haar eigen ontstaan en voortbestaan. De kritisch-cynische toon die Sloterdijk hierbij aanslaat
hoeft de kerk niet over te nemen. Wel kan een zekere mate van postmoderne ironie helpen in de
zelfgezochte deconstructie van een gemeente die zoekt naar haar eigen identiteit als ‘Kuriake’. De
kerk mag in het postmodernisme een aanmoediging horen zonder verlegenheid met haar eigen
verhaal overtuigd kerk te zijn en haar traditie en identiteit op waarde te schatten en te evalueren.
Dat zal tevens nodig zijn wil zij deze duurzaam overdragen op volgende generaties.
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3. Bouwen, maar met wie?
Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep
Bouwers aangaande zingeving en spiritualiteit, is het allereerst van belang in kaart te brengen wat de
samenstelling is van de doelgroep. In het nu volgende deel zoeken we naar antwoorden op de vraag:
Wat zijn de kenmerken van de pastoraatsgroep Bouwers?
3.1 Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat van de doelgroep
We kijken eerst naar de leeftijdsopbouw en het aantal mannen en vrouwen. Op 15 november 2015
telt de Protestantse Gemeente Aalten 6876 leden. Deze groep bestaat uit belijdende leden en
doopleden. Van deze leden behoren er 1250 tot de doelgroep Bouwers wanneer we een strikte
leeftijdsgrens hanteren van 25 tot 45 jaar. Het aantal vrouwen bedraagt 601 tegenover 649 mannen.
Van deze groep zijn 525 personen gehuwd en in 11 gevallen is sprake van een geregistreerd
partnerschap. 670 personen zijn ongehuwd.
Leeftijdsopbouw doelgroep (ledenadministratie)
261 personen zijn tussen de 25 en 30 jaar
271 personen zijn tussen de 30 en 35 jaar
260 personen zijn tussen de 35 en 40 jaar
365 personen zijn tussen de 40 en 45 jaar
93 personen zijn 45 jaar

% v.d. totale doelgroep
20,88
21,68
20,08
29,20
7,44

Fig. 1.1

Uiteindelijk hebben 1234 personen een enquête toegestuurd gekregen. In zestien gevallen was
bekend dat de persoon in kwestie niet in staat was zelfstandig de enquête in te vullen. In de meeste
gevallen betrof het iemand met een verstandelijke beperking. Dit aantal bleek later nog groter te zijn
al is niet exact bekend hoe groot. In twee gevallen kregen we een (gedeeltelijk) ingevulde enquête
terug, met daarin de vermelding dat deze door ouders/verzorgers was ingevuld.
3.2 Kenmerken van de geënquêteerden
Het aantal ingevulde enquêtes betreft 330 136, oftewel 26,4% van de totale doelgroep. Gezien het
streefcijfer van 30% kunnen we niet spreken van een representatie, maar wel alleszins van een
stevige indicatie. Daarbij dient meegewogen te worden dat de algehele betrokkenheid van de
doelgroep erg laag is. De schattingen variëren van 100 tot 200 betrokken leden binnen de doelgroep.
Kijkend naar deze schattingen kunnen we misschien zelfs spreken van een vrij hoge respons.
3.2.1 Leeftijdsopbouw van de respondenten

Leeftijdsopbouw respondenten
2 personen zijn jonger dan 25 jaar
41 personen zijn tussen de 25 en 30 jaar
62 personen zijn tussen de 30 en 35 jaar
68 personen zijn tussen de 35 en 40 jaar
102 personen zijn tussen de 40 en 45 jaar
19 personen zijn 45 jaar
34 personen zijn ouder dan vijfenveertig jaar
Van 2 personen is de leeftijd onbekend

Enquête
0,6%
12,42%
18,78%
18,88%
30,90%
5,75%
10,3%
0,6%

Totale doelgroep
20,88%
21,68%
20,08%
29,20%
7,44%

Fig. 1.2
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Het totale aantal ligt op 334. Drie waren echter te laat ingevuld om nog geanalyseerd te worden. Twee digitaal
retourneerde enquêtes lieten exact dezelfde antwoorden zien, hiervan is er slechts 1 opgenomen.
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We zien hier een aanzienlijke ondervertegenwoordiging van de jongste groep en lichte
ondervertegenwoordiging van de twee categorieën daarboven en een lichte oververtegenwoordiging
van de groep 40-44 en lichte ondervertegenwoordiging van de groep vijfenveertigjarigen (Fig. 1.2).
3.2.2 Geslacht

Van de respondenten van 25 t/m 45 jaar zijn er 185 vrouw (64%) en 106 man (36%) . Gezien het feit
dat van de totale doelgroep slechts een ruime 48% vrouw is, kunnen we spreken van een aanzienlijke
oververtegenwoordiging van het aantal vrouwen. 137
3.2.3 Burgerlijke staat

191 personen geven aan getrouwd te zijn. Dat betekent 58% de geënquêteerden. Van de totale
doelgroep is slechts 42% getrouwd. Dat houdt dus een aanzienlijke oververtegenwoordiging in van
getrouwden. Het overgrote deel van de gehuwden geeft aan dat er ook sprake is van een kerkelijk
huwelijk (88%). 138 Ten aanzien van het aantal respondenten met een samenlevingscontract dan wel
een geregistreerd partnerschap is enige onduidelijkheid ontstaan. In de enquête was enkel de term
samenlevingscontract opgenomen. In totaal hebben 56 personen aangegeven dat hier sprake van is.
Binnen de gehele doelgroep is in elf gevallen sprake van een geregistreerd partnerschap. Er zijn
daarmee relatief veel doelgroepsleden waarbij - hoewel zij ongehuwd zijn en geen geregistreerd
partnerschap hebben - toch sprake is van een intensieve manier van samenleven
3.2.4 Kinderen

Van de respondenten geeft 69% aan kinderen te hebben. 139 Dit lijkt wederom te duiden op een
oververtegenwoordiging van deze groep. Een plausibele verklaring is gelegen in het feit dat de groep
<30 jaar, ook ondervertegenwoordigd is zoals hierboven gesteld. De gemiddelde leeftijd waarop
moeders hun eerste kind krijgen ligt op ongeveer 29 jaar. 140 Veel respondenten hebben kinderen in
de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) , 47%. 27% heeft kinderen van 0-3 jaar oud. 16% heeft kinderen van
13-17 jaar oud en 10% heeft kinderen van 18 jaar of ouder. Let wel, een deel van de respondenten is
ouder dan 45 jaar. Zij nemen 25 van de 30 kinderen van 18 jaar of ouder voor hun rekening.
De leeftijdscategorieën zijn vanwege het onderzoeksonderwerp niet ingedeeld in gelijke grootheden,
maar naar schoolindeling, omdat het jeugdwerk in de kerk ook grofweg op die manier is ingedeeld:
kinderoppas, kindernevendienst en tieners.
3.3 Opleidingsniveau en arbeidssituatie
Qua opleidingsniveau zien we dat het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs sterk
vertegenwoordigd zijn met respectievelijk 39,7% en 37,6%. Het wetenschappelijk onderwijs volgt
met 10,6%. Ongeveer 5,5% heeft enkel een afgeronde havo- of vwo-opleiding tegenover ongeveer
4% lbo of mavo.
Van de respondenten heeft het merendeel een vaste aanstelling. 39% heeft een vaste aanstelling in
parttime verband en ongeveer 32,5% heeft een fulltime aanstelling. 9,4% is zelfstandig ondernemer.
In de grafiek hieronder zijn zij opgenomen onder de categorie ZZP. 8% geeft aan een tijdelijk contract
te hebben, waarbinnen de verhouding full- en parttime ongeveer gelijk is. Slechts 1% is
gepensioneerd, en iets meer dan 2% is (deels) arbeidsongeschikt. Ook geeft slechts <2% aan
werkzoekend te zijn. 141
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3.4 Wijk
We zien dat de respondenten een goede representatie geven van de kerkleden (25-45 jaar) in de
kerkelijke wijken. In orde van grote is de wijkverdeling als volgt met betrekking tot de totale
doelgroep (van groot naar klein): Barlo-Dale 32,48% = in de enquête 27,55%, Lintelo 26,48% = in de
enquête 20,4%, Haart-Heurne 17,60% = in de enquête 12,92%, voorkeursleden buiten Aalten 0,88% =
in de enquête 2,04%.
Opvallend is het percentage doelgroepsleden dat aangeeft niet te weten tot welke kerkelijke wijk
men behoort: 17,6%! 2,72% heeft geen antwoord gegeven op de vraag. 142
3.5 Samenvatting
We zien een aanzienlijke ondervertegenwoordiging in de enquête van de jongste groep, een lichte
ondervertegenwoordiging van de twee categorieën daarboven en een lichte oververtegenwoordiging
van de groep 40-44 jaar en lichte ondervertegenwoordiging van de groep vijfenveertigjarigen. Dat de
categorie 45 en ouder ruim 10% van de respondenten uitmaakt, geeft aan dat de openheid naar
boven toe voor deze doelgroep zeker geldt.
Omdat van de totale doelgroep minder dan 50% vrouw is, kunnen we spreken van een aanzienlijke
oververtegenwoordiging van het aantal vrouwen.
191 personen geven aan getrouwd te zijn. Dat betekent 58% van de respondenten. Van de totale
doelgroep is slechts 42% getrouwd. Dat houdt dus een aanzienlijke oververtegenwoordiging in van
getrouwden.
De grootste groep respondenten heeft kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) , 47%. 27% heeft
kinderen van 0-3 jaar oud. 16% geeft aan kinderen in de middelbare schoolleeftijd te hebben en 10%
heeft kinderen van 18 jaar of ouder. Gezien de totale leeftijdsopbouw van de jeugd binnen de
gemeente zou er sprake kunnen zijn van een oververtegenwoordiging van ouders met kinderen in de
leeftijd van 0-3 jaar en een ondervertegenwoordiging in de leeftijd 13-17 jaar. Aangezien de
vergelijking echter niet te maken is op basis van de gegevens kan hier niet met zekerheid gesproken
worden.
Met betrekking tot de werksituatie geeft slechts <2% aan werkzoekend te zijn. Mogelijk is er sprake
van een (lichte) ondervertegenwoordiging van werkzoekenden.
3.6 Mentality milieus
Tot nu toe zijn we steeds uitgegaan van de kerkelijke administratie (Scipio) en de beschikbare
demografische gegevens. Er speelt echter nog een ander belangrijk punt. Het is namelijk de vraag in
hoeverre de gemeenteleden de ‘gemiddelde’ bevolking representeren. Uit onderzoek door
onderzoeksbureau Motivaction in 2009 is gebleken dat de PKN vooral aansluiting vindt bij twee
zogeheten ‘mentality milieus’. Te weten de traditionele burgerij en de postmaterialisten. Dit terwijl
een groot deel van haar ledenbestand bestaat uit mensen die vallen onder het milieu van de
moderne burgerij. 143 Het is daarom van belang te kijken welke kenmerken van deze milieus terug te
vinden zijn bij de doelgroep. Dit is om drie redenen van belang: 1) het inzichtelijk maken van ‘de
aard’ van de onderzochte doelgroep, 2) het mogelijk bieden van een verklaring voor de verminderde
betrokkenheid van de doelgroep en 3) het verkennen van aansluitingsmogelijkheden.

142

Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 9.1
Jobsen, p., & Metaal, S. (2009). Analyse Mentality-milieus: zingevingsprofielen en relatie tot de PKN (Motivaction
M4873). p.89. Geraadpleegd via: http://www.pga-b.nl/index.php/component/docman/doc_download/20-rapportmentality-en-zingeving?Itemid=
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In de enquête is een aantal vragen opgenomen waarin navraag werd gedaan naar de inhoudelijke
kant van het dagelijks leven van de doelgroep.
3.6.1 Gesetteld

Een eerste vraag die hier van belang is, betreft de vraag of de geënquêteerden denken in Aalten te
blijven wonen. Wie zien dat dit in grote meerderheid van de gevallen zo is. Van de 330 respondenten
geven er 239 aan zeker in Aalten te (willen) blijven wonen de komende tien jaar. Nog eens 58
personen geven aan dat dit waarschijnlijk het geval zal zijn. 144 De respondenten blijken daarmee in
hoge mate ‘gesetteld’. In zoverre het mogelijk is deze gegevens te veralgemeniseren kan de
Protestantse Gemeente Aalten dus rekenen op een relatief vaste populatie. De investeringen in de
doelgroep zullen zogezegd niet snel ‘meeverhuizen’ met de leden. Het is te verwachten dat onder
het jongere deel van de doelgroep meer potentiële verhuizers zullen zitten. Dat blijkt ook uit de
enquête. Maar ook hier komt het beeld in hoge mate overeen met dat van het alle respondenten
samen. Van de 43 respondenten jonger dan 30 jaar geeft 50% aan zeker in Aalten te willen blijven
wonen. Een kleine 25% geeft aan dat dit waarschijnlijk zo zal zijn.
Van de respondenten geeft maarliefst 81% aan dat hij of zij momenteel samenwoont met partner.
Dit betreft zowel samenwonenden als gehuwden. 12% woont zelfstandig en 6% woont bij hun
ouders. 145 In 7 gevallen (2%) geeft de persoon aan wel kinderen te hebben maar niet samen te
wonen met een partner. Dit is geen opvallend beeld gezien de eerder genoemde
oververtegenwoordiging van gehuwden en ouders met kinderen.
3.6.2 Dagelijks leven in Aalten

We zien dat de woonomgeving voorziet op tal van levensgebieden. Men hoeft kennelijk voor de
belangrijkste dagelijkse zaken niet uit de te wijken naar andere plaatsen. Een uitzondering hierin
wordt gevormd door de werksituatie. Van de 300 werkende respondenten geeft minder dan helft
(124) aan dat dit in Aalten plaatsvindt. We kunnen concluderen dat een grootdeel van het dagelijks
leven in of rondom Aalten plaatsvindt. 146
3.6.3 Zaken die belangrijk zijn voor de doelgroep

Buiten de praktische invulling van het dagelijks leven hebben we gevraagd welke zaken belangrijk
worden gevonden. Er is een aantal zaken dat duidelijk de boventoon voort: de familie/het gezin,
gezondheid, vrienden, vrije tijd en werk. Minder vaak genoemd maar ook duidelijk van belang zijn,
zaken als amusement, milieu/duurzaamheid, natuur, muziek en sport. Kerk en spiritualiteit zitten in
hetzelfde bereik. 147 Dit lijkt het beeld te bevestigen dat ‘kerk en geloof’ om aandacht moeten strijden
met andere ‘belangrijke bijzaken.’ Er zijn hierin geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen
(Fig. 2.0).
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 10.2
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 8.1 en 8.2
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 10.1
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 11.0
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3.6.4 Interesses

Het gezin is dus belangrijk voor een groot deel van de respondenten. Dit zien we eveneens
terugkomen in de interesses. Alleen gezondheid scoort hoger dan gezin/opvoeding. 148 Daarnaast
blijkt er in redelijke mate sprake van maatschappelijke interesse, al kan hieruit niet vastgesteld
worden of dit ook een praktisch engagement betreft. Al te idealistisch lijkt deze groep niet te zijn, in
ieder geval wanneer we dit af willen lezen aan de politieke interesse. Het in de paragrafen 2.4.2-3
geschetste beeld lijkt bevestigd dat de betrokkenheid op anderen vooral lokaal en in de relationele
sfeer plaatsvindt. 149 Dit laatste correspondeert met het zojuist genoemde belang van het gezin en
vriendschappen. Wel zien we enige verschillen tussen mannen en vrouwen (Fig. 3.0).
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Er tekent zich slechts een licht verschil af tussen religie en spiritualiteit, in het voordeel van het
laatste. Opmerkelijk hierbij is dat ‘kerk’ en ‘spiritualiteit’ vaker belangrijk worden genoemd dan dat
religie en spiritualiteit tot de interesses worden gerekend. 150 Dit zou erop kunnen wijzen dat kerk en
spiritualiteit vooral persoonlijk relevant gevonden worden, en dat de aandacht daarvoor zich hier in
veel gevallen ook zal beperken tot de individuele geloofsbeleving of de kleine kring rondom het
individu.

3.7 Religie, spiritualiteit en zingeving

geloof/spiritualiteit belangrijk
in het dagelijks leven

Fig. 4.0
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Dat spiritualiteit/geloof wel degelijk een
rol speelt blijkt wel uit de antwoorden op de
vragen betreffende de rol van geloof in het
dagelijks leven. Wel zien we dat het aandeel
het kleinst is (7%) van hen die zeggen dat
geloof/spiritualiteit een heel belangrijk
onderdeel van hun dagelijks leven vormt.
Maar bij elkaar opgeteld geeft iets meer dan
de helft van de respondenten aan dat het
een enigszins tot heel belangrijke rol in hun
dagelijks leven speelt (Fig. 4.0).
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 12.0
Vgl. Jobsen, p., & Metaal, S. Analyse Mentality-milieus: zingevingsprofielen en relatie tot de PKN. p.43-45 en 93
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 11.0 en 12.0
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3.7.1 Invloed van geloof op het dagelijks leven

Een in hoge mate vergelijkbaar beeld zien we bij de vraag in hoeverre het geloof invloed heeft op de
manier van leven. Op de vraag in hoeverre de stelling ‘Mijn geloof bepaalt hoe ik leef’ op hen van
toepassing is, antwoordt een zeer klein deel (4%) ‘helemaal’, maar voor bijna 60% geldt dat dit
enigszins of in hoge mate geval is. 152 Het is in deze wel de vraag hoe men deze vraag interpreteert.
Het is heel goed mogelijk dat mensen die een sterke intrinsiek bepaalde ethiek volgen, hier
ontkennend hebben geantwoord terwijl hun normen, waarden en daarmee verbonden handelingen
wel degelijk religieus geïnspireerd en zelfs gemotiveerd kunnen zijn. Ook is het niet ondenkbaar dat
het negatieve imago van een door geloof dan wel religie gekleurde levensstijl, leidt tot een ‘lagere’
score. De Aaltense context is er namelijk van oudsher een met een duidelijk onderscheid tussen
‘vrijen’ en orthodoxe en conservatieve ‘fijnen’ (fienen). Ook in de regio is het nog altijd een
veelvoorkomende typering voor Aaltenaren (Fie-nen uut Aalt’n). Toch is het beeld in zo’n hoge mate
in overstemming met het beeld in paragraaf 3.7 dat het betrouwbaar geacht kan worden.
Eventuele sociaalwenselijkheid in de antwoorden zou hier wel mee kunnen spelen. Een meer voor de
hand liggende verklaring van het positieve verschil tussen het plek van spiritualiteit in het dagelijks
leven en de mate waarin geloof de levenswijze beïnvloedt, is gelegen in het feit dat men de
intrinsieke motivatie wel degelijk als ‘christelijk’ herkent. Dit blijkt ook uit sommige open
antwoorden. Daarin werd meerdere malen gewezen op de (positieve) invloed die de christelijke
opvoeding op de persoonsvorming heeft gehad ook wanneer men het geloof of de kerkgang nadien
heeft losgelaten. Zo stelt een van de respondenten: “Ik ben Bijbels opgevoed. Dat vind ik een
verrijking van mijn opvoeding. Na verdere bewustwording heb ik besloten dat ik niet gelovig ben en
niet bij een kerkgenootschap/religie wil horen.” En iemand anders: “Ik merk zelf dat ik steeds meer
moeite krijg met het overbrengen van het christelijke geloof. Vooral het opleggen van ‘God zegt en
God vindt’. De gedachtegangen, waarden en normen van het christelijk geloof blijven interessant. (…)
Maar dat hebben andere geloven/gedachtegangen ook.” 153 En weer iemand anders: “In Aalten is het
geloof iets dat voor veel mensen bij de opvoeding in zit. Zo ook bij (mij). Naarmate ik ouder word en
meer contacten krijg met mensen zonder geloofsovertuiging, is voor mij het geloof geen vast
gegeven meer. Ik ben niet iemand die blind vaart op de Bijbel. Ik denk wel dat je uit de verhalen
lessen kunt halen voor nu. De normen en waarden vind ik belangrijk. Dat is dan ook wat ik uit het
geloof haal. De omgang met en het omzien naar elkaar. Hiervoor heb ik geen kerkdienst nodig.” 154
3.7.2 Spirituele zelfperceptie

Naast de plek die geloof en kerk innemen in het dagelijks leven hebben we navraag gedaan naar de
spirituele zelfperceptie. Dit aan de hand van de volgende twee stellingen: ‘Ik zie mijzelf als een
religieus/spiritueel persoon’ en ‘ik ben een christen’. Ook op deze vraag kon geantwoord worden
door een score tussen 1 (helemaal niet) en 5 (helemaal). Er is bij deze vraag gekozen voor de
formulering ‘religieus/spiritueel’ omdat er in de Aaltense context in hoge mate van uitgegaan kan
worden dat deze woorden in hoge mate met elkaar in verband worden gebracht. 155 Dit omdat
spiritualiteit binnen deze context in hoge mate verbonden lijkt met de kerkelijke traditie. Daarnaast
was de verwachting dat veel gemeenteleden, zich niet a priori spiritueel zouden noemen. Dit omdat
‘de Aaltenaar’ zichzelf graag ziet als nuchter en niet al te veel op heeft met zweverig en dweperig
aandoende geloofsbeleving en bewoording. 156
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 23.2
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 28.1-#30 en 22.1-#7
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 32.0-#52
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De Hart, Zwevende gelovigen p.23
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Wel is bij de vragen naar de interesses onderscheid gemaakt in religie en spiritualiteit. Daaruit komt wel in eniger mate
een verschil naar voren evenals bij de vraag naar wat belangrijk wordt gevonden. Daar betrof het onderscheid kerk en
spiritualiteit
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Op de vraag of men zichzelf ziet als een religieus dan wel spiritueel persoon antwoordt ruim 65% dat
dit enigszins (35%), in hoge mate (24%) of zelfs helemaal (7%) het geval is. Een minderheid van zo’n
32% geeft aan dat dit slechts een klein beetje (25%) of helemaal niet (7%) het geval is. Er bestaat
daarmee een opmerkelijk evenwicht tussen de ‘linker’ en de ‘rechter’ vleugel en het ‘midden’. 157
Ook waren we benieuwd in hoeverre men zichzelf als ‘christen’ zou typeren naast de meer abstracte
definiëring religieus en spiritueel. Hier zien we een opmerkelijk verschil ontstaan. Men noemt zich
gemiddeld in hogere mate ‘christen’ dan dat men zichzelf ziet als ‘religieus/spiritueel’. 158 Dat geldt
over de hele linie van antwoordmogelijkheden. Respondenten die zich in hoge mate (score 4) of
helemaal (score 5) christen noemen, noemen zich in mindere mate spiritueel dan dat zij die zich in
dezelfde mate als religieus/spiritueel zien zichzelf christen noemen (Fig. 5.0 ). Een plausibele
verklaringen hiervoor zou kunnen zijn dat de woorden ‘religieus’ en ‘spiritueel’ een meer negatieve
betekenis toegekend krijgen dan het woord ‘christen’ of dat men het christen-zijn eerder sociaalcultureel interpreteert dan (strikt) religieus. Iets dat gezien het volkskerkse karakter van de
Protestantse Gemeente Aalten niet ondenkbaar is. 159
Fig. 5.0

mate waarin zij die zich christen noemen (4-5)
zichzelf zien als religieus/spiritueel

mate waarin zij die zich zien als
religieus/spiritueel (4-5) zich christen noemen

70

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

60
50
40
30
20
10
0
helemaal niet (1)

gem. 3.4
4

helemaal niet (1)

gem. 4.14
1

een klein beetje

21

een klein beetje

3

enigszins

67

enigszins

12

in hoge mate

66

in hoge mate

50

helemaal (5)

20

helemaal (5)

36

3.7.3 Oecumene, eclecticisme en geloofstwijfel

Hoewel er slechts in geringe mate sprake is van samenwerking tussen de verschillende
kerkgemeenten in Aalten, leven de gelovigen van allerlei gemeenten zeker niet langs elkaar heen en
bestaan er vooral op persoonlijk niveau en binnen het vrijwilligerswerk contacten. De evangelische
boekwinkel en de kringloopwinkel van stichting Dorcas zijn daar duidelijke voorbeelden van. Ook is
de oecumenische evangelisatie onlangs begonnen de activiteiten nieuw leven in te blazen die
voorheen plaatsvonden onder de naam ‘Ichtusavonden’. We hebben daarom de vraag gesteld of
men naast diensten van de Protestantse Gemeente Aalten, ook diensten en activiteiten van andere
gemeenten bezoekt. Een kleine tweederde meerderheid geeft aan dat dit niet het geval is. Voor 35%
157

Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 14.1
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 14.2
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Zie: literatuurstudie 2.1.2 11N en Paas, Vreemdelingen en Priesters: p.62-72
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is dit echter wel het geval. 160 Opmerkelijk daarbij is dat oecumenische activiteiten weinig voorkeur
genieten (zie 4.4).
Religie, maar vooral spiritualiteit - we scheiden ze hier voor het gemak toch maar even – vinden
echter ook steeds meer buiten de kerkelijke en christelijke context plaats. Voor een uitgebreide
beschrijvingen zie: 2.4.3 en 2.5. Niet zelden bestaan verschillende vormen van spiritualiteit naast
elkaar en daarbij is een combinatie van verschillende geloven ook geen uitzondering meer.
Postmoderne spiritualiteit wordt daarom vaak ‘eclectisch’ genoemd. Een samenstelling van niet bij
elkaar horende of aan elkaar verwante symbolen, overtuigingen en geloofsuitingen. 161 We hebben
geprobeerd na te gaan in hoeverre bij de doelgroep ook sprake is van deze vorm van spiritualiteit en
zingeving en of christelijke spiritualiteit ‘buiten de kerk’ ook een plek heeft.
Zowel uit de antwoorden op de vraag “Houd jij jezelf buiten kerkdiensten en/of andere kerkelijke
activiteiten om, bezig met zingeving en/of spiritualiteit?” als uit de vraag “Geef in je eigen woorden
aan wat jou aantrekt in deze kerkdiensten of activiteiten van kerkgemeenten anders dan de PGA, of
in niet-kerkelijke/christelijke spiritualiteit.” ontstaat het beeld dat hier in enige mate sprake van is.
Toch lijkt het erop dat spiritualiteit en zingeving vooral binnen de christelijke context een plek
krijgen. Slechts 8 van alle respondenten geven hier blijk van een eclectische geloofsopvatting en/of
praktijk. 162 Hoewel het om relatief kleine aantallen gaat, werd hier in verhouding het vaakst iets
gezegd dat blijk geeft van een postmodern levensgevoel. Zo stelt iemand: “Ik hoef niet naar de kerk
te gaan om te kunnen geloven. Geloof zit in jezelf, en hangt niet vast aan een gebouw.” Ook bij
andere vrije antwoorden 163 is slechts in zeer beperkte mate sprake van een ‘bricolage’. 164
Ook hebben we navraag gedaan naar wat samengevat kan worden als geloofstwijfel. Dit is niet
gedaan in de vorm van directe vragen over twijfel en/of zekerheid, maar aan de hand van de
stellingen ‘Er is meer tussen hemel en aarde maar ik weet niet wat’ en ‘ik weet niet wat ik geloof’.
De eerste vraagt peilt de mate waarin mensen een duidelijk beeld hebben van de geestelijke wereld.
De tweede vraag peilt de mate waarin men helder heeft wat men daarover zelf wel gelooft, ongeacht
de mate waarin het beeld helder is.’ We zien hier duidelijk het beeld dat men zich weinig aanmatigt
over wat men weet of meent te kunnen weten. Maarliefst 57% geeft aan dat de eerste stelling in
hoge mate (41%) of helemaal (16%) op hen van toepassing is. Zij kunnen in hoge mate tot de groep
agnosten 165 worden gerekend. Slechts een heel klein deel lijkt bijzonder overtuigd van de eigen
opvattingen. 166 Bij de tweede vraag zien we echter een iets ander beeld ontstaan. Daar is juist de
groep die weinig tot geen zicht heeft op de eigen daadwerkelijke overtuiging juist het kleinst al is ook
daar in redelijke mate sprake van onzekerheid. 167 Hieruit concluderen wij dat er binnen de doelgroep
in relatief hoge mate sprake is van agnosticisme, maar dat men wel enig zicht heeft op de eigen
overtuiging.
3.8 Conclusies met betrekking tot de kenmerken in relatie tot de mentality milieus
Wanneer we bovengenoemde resultaten leggen naast de eerdere conclusies aangaande de
kenmerken van de doelgroep kunnen we het volgende stellen: De doelgroep heeft veel kenmerken
van het mentality milieu ´moderne burgerij´, zoals omschreven in het rapport van Motivaction uit
2009. Deze groep wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op het gezinsverband en de directe
omgeving, is slechts in beperkte mate maatschappelijk geëngageerd en hecht veel waarde aan vrije
160

Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 21.0
Hoewel dit vaak als typisch postmodern wordt gezien was Lyotard juist bijzonder kritisch over eclecticisme. Zie: Lindijer,
Postmodern bestaan. p.72
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 22.2
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 18.1, 28.1 en 32.1
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Spiritueel/tekstueel ‘knip en plakwerk’. Zie Zwiep, Tussen tekst en lezer II. p.385
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Hier eerder ‘praktisch’ en ‘oppervlakkig’ bedoeld dan als een intellectuele positie.
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 14.3.
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 23.1
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tijd en in iets mindere doch duidelijke mate aan amusement. Carrière maken speelt geen (grote) rol
en het opleidingsniveau is gemiddeld te noemen. Het contact met de kerk is vaak losjes of afwezig,
en zingeving speelt geen dominante rol in het dagelijks leven. 168 Al deze kenmerken zien we
terugkeren bij een groot deel van de respondenten. Het opleidingsniveau zou hierop een
uitzondering kunnen vormen gezien het grote aantal mensen met een hbo of universitaire studie.
Met betrekking tot zingeving en spiritualiteit is deze groep niet bijzonder (onder)zoekend en men is
afwachtend/kritisch aangaande gemeenschappelijke geloofsbeleving. De hang naar
zingeving/spiritualiteit is echter zeker niet afwezig. Wat deze vraag voor hen inhoudt proberen we in
het volgende deel te beantwoorden. We zullen dit doen door de hierboven besproken kenmerken
van de doelgroep te combineren met de inhoudelijke vragen aangaande zingeving en spiritualiteit. 169
3.9 Behoeften aangaande spiritualiteit en zingeving
We zagen al dat kerk en spiritualiteit voor ongeveer een derde van de respondenten belangrijk zijn,
respectievelijk 35% en 41% (zie 3.6.3).We hebben ook gekeken naar de samenhang tussen deze
twee (Fig. 6.0). Hieruit blijkt dat 23% van de respondenten aangeeft dat zowel de kerk als
spiritualiteit/geloof belangrijk zijn. in totaal geeft
18,5% aan spiritualiteit wel belangrijk te vinden maar
belangrijk: spiritualiteit en/of kerk
de kerk niet en 13% geeft aan dat de kerk voor hen
belangrijk is maar spiritualiteit niet. Bijna de helft
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3.9.1 Behoefte aan verdieping

Allereerst kijken we naar de uitkomsten van de vraag
of men wilde aangeven in hoeverre men zich
herkende in de volgende uitspraak: ‘ik zou me graag
verder verdiepen in zaken als spiritualiteit, zingeving
Fig. 6.0
en/of levensvragen.’ We nemen deze vraag als
uitgangspunt, omdat de haalbaarheid van het
uitbreiden en bestendigen van relaties met de doelgroep en het van betekenis zijn aangaande
zingeving en geloof in zekere zin staat of valt met het wel of niet aanwezig zijn van deze behoefte.
Hoewel ook hier weer een redelijk aantal mensen sterk bevestigend antwoordt, vormen zij niet de
meerderheid. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat ook zij die aangeven dat dit ‘een klein beetje’
(score 2) op hen van toepassing is, dus toch een lichte mate van verdere verdieping zouden
waarderen. Zo bekeken is de groep die hier geen behoefte aan zegt te hebben met 14,5% veruit in de
minderheid. Ongeveer 85% heeft dus in geringe, enige of (zeer) hoge mate behoefte aan verdere
verdieping!170 Let wel: er is gevraagd naar ‘verdere verdieping’. Dit zou kunnen inhouden dat mensen
hier ontkennend hebben geantwoord omdat zij tevreden zijn met de huidig mate van verdieping. Dit
lijkt enigszins bevestigd te worden doordat van 48 personen die aangeven zich hierin helemaal niet
herkennen, er maar 14 aangeven zich helemaal niet als religieus of spiritueel te zien. Het grootste
deel van de groep die zegt geen behoefte aan verdere verdieping te hebben, bestaat daarmee uit
mensen die zichzelf op z’n minst een klein beetje ziet als religieus of spiritueel maar geen behoefte
hebben aan verdere verdieping. Wel is het zo dat van de 135 mensen die zeggen dat spiritualiteit
168
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belangrijk voor hen is, slechts 4 personen aangeven geen behoefte te hebben aan verdere
verdieping. Hetzelfde geldt voor 3 van de 116 personen voor wie de kerk belangrijk is. Deze groepen
stellen dus in overgrote meerderheid dat zij de behoefte aan verdere verdieping op z’n minst een
klein beetje bij zichzelf herkennen.
3.9.2 Verdieping waarin?
De vraag of men zich verder zou willen verdiepen in spiritualiteit en/of zingeving is een redelijk
algemene vraag. Er is daarmee nog niets gezegd over de wijze waarop, de thema’s waarin of de plek
waar men die verdere verdieping zoekt. We hebben echter geen navraag gedaan naar specifieke
deelgebieden waarin die verdieping gewenst is. Dit omdat deze deelgebieden moeilijk te vatten zijn
in termen die op zo’n manier te operationaliseren zijn dat ze betrouwbare uitkomsten genereren.
Zoals bij de kenmerken van de doelgroep (3.6.3-4) beschreven, hebben we wel navraag gedaan naar
specifieke interesses en belanghebbende zaken voor de doelgroep. De verwachting was/is dat op de
gebieden die daar benoemd worden ook een behoefte aan verdere spirituele/zingevende verdieping
bestaat. We komen hier inhoudelijk op terug in 4.3 (deelgebieden en onderwerpen).
3.9.3 Redenen van betrokkenheid en kerkbezoek
Verdere behoeften hebben we onder andere geprobeerd te destilleren door navraag te doen naar
motieven om betrokken te zijn/raken bij de Protestantse Gemeente Aalten of de redenen waarom
men naar een kerkdienst gaat/zou gaan. Het beeld dat hieruit ontstaat zullen wij in de volgende
paragrafen schetsen.
Het eerste dat opvalt is dat het bekend maken van kinderen met geloof en kerk het vaakst genoemd
wordt als reden om betrokken te zijn bij de PGA (Fig. 7.0). Dit zou men ook kunnen vertalen als de
behoefte om geloof en/of geloofstraditie over te dragen op het nageslacht, in ieder geval in die mate
dat het nageslacht hier bekend mee raakt. Hierin bestaat een opmerkelijk verschil tussen mannen en
vrouwen. Iets meer dan 43% van de vrouwen geeft aan dit dit een reden is om betrokken te zijn,
tegenover iets minder dan 27% van de mannen. Vooralsnog volstaan we hier met de constatering dat
dit kennelijk belangrijk wordt gevonden. In een later stadium zullen we terugkomen op de implicaties
en consequenties.
Redenen om betrokken te zijn
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Daarnaast worden gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid vaak genoemd. Het ligt misschien
niet voor de hand, maar ‘gezelligheid’ zou men in deze toch kunnen vertalen naar een behoefte
aangaande zingeving en spiritualiteit. Deze behoefte is te vatten onder de noemer: saamhorigheid.
Deze speelt ook in de verdere bespreking van de behoeften een belangrijke rol.
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Persoonlijke geloofsontwikkeling en de gezamenlijke geloofsbeleving in het gezin worden eveneens
regelmatig genoemd. Daarnaast: het zoeken naar inspiratie en het vinden van houvast/richting in
het leven, bezinning en rust en stilte alsmede een algemene interesse in religie/kerk. Aan deze zaken
is dus ook zeker behoefte al blijven ze sterk achter bij wat hier boven genoemd werd.
Opmerkelijk weinig worden als redenen genoemd ‘andersdenkenden onmoeten’ en ‘(mijn) geloof
uitdragen naar anderen’. Dit zou twee dingen kunnen betekenen: of men heeft deze behoeften wel
maar vervult deze buiten de Protestantse Gemeente Aalten, of – en dat lijkt meer aannemelijk – men
heeft de behoefte niet of in zeer geringe mate. Dit laatste zou overeenstemmen met een aantal
zaken. Ten eerste het karakter van de volkskerk waarin men eerder ‘inclusief’ denkt waardoor
evangelisatie slechts in geringe mate nodig wordt geacht. Ten tweede, de aard van ‘de moderne
burgerij’ zoals omschreven in het rapport van Motivaction, houdt onder andere in dat men niet
(echt) de behoefte heeft mensen buiten de eigen kring te bereiken of te leren kennen. Hetgeen ook
zou kunnen blijken uit het feit dat ‘nieuwe mensen leren kennen’ ook slechts in geringe mate
genoemd wordt als motief.
De behoefte gelijkgestemden te ontmoeten is iets duidelijker aanwezig dan de behoefte
andersdenkenden te ontmoeten. Maar ook dit geldt slechts voor een kleine groep. Uit het onderzoek
van Motivaction blijkt ook dat deze groep in geringe mate waarde hecht aan zelfontplooiing. Dit
stemt overeen met de geringe mate waarin het ontwikkelen van talenten of het inzetten daarvan
wordt genoemd. Al moet natuurlijk ook hier weer gerekend worden met de mogelijkheid dat men de
kerk gewoonweg niet ziet als een plek om zichzelf te ontplooien. 171
Redenen om betrokken te zijn naar frequentie kerkgang
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Naast de ‘zelfgerichte’ zingevingsmotieven is er voor een kleine groep ook sprake van de behoefte
om door hun betrokkenheid bij de PGA van betekenis te zijn voor anderen. Het is echter aannemelijk
dat deze behoefte in het algemeen groter is, maar dat velen dit niet proberen te vervullen door
betrokken te zijn op de PGA. Wel zien respondenten in de PGA een (potentieel) middel op
maatschappelijk betrokken te zijn.
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In het rapport kerk-en-dertigers 2.0 wordt gesteld dat loyaliteit en de uitnodiging tot ontwikkeling nauw samen hangen.
De verminderde binding/loyaliteit zou dan het gevolg zijn van een gebrek aan uitdaging. Mocht dit het geval zijn dan zou de
zeer beperkte mate waarin deze behoefte naar voren komt ook het gevolg kunnen zijn van een langdurig gebrek aan
uitdaging. Hierden, N. van, & Bikker, M. (2012). Kerk-en-dertigers 2.0: een verkennend onderzoek (PKN). p.19
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Van al deze motieven kan gezegd worden dat ze in vergelijkbare mate voorkomen bij zowel hen die
een laagfrequente kerkgang (1x p/jaar tot <1x p/mnd) laten zien als bij hen die regelmatig (1x
p/2wkn tot 2x p/week) de diensten bezoeken. In fig. 8.0 is te zien dat de antwoorden van deze
groepen een vergelijkbaar beeld geven.
3.9.4 Geloof op wieltjes
In lijn met de verminderde betrokkenheid en
voelt zich verbonden met PGA
sterk wisselende invloed van het geloof op het
dagelijks leven, lijkt in hoge mate sprake van
helemaal niet
7% 1% 11%
wat wel eens ‘geloof op wieltjes’ wordt
een klein beetje
genoemd172 oftewel het teruggrijpen op geloof
29%
23%
enigszins
en rituelen op kruispunten in het leven. 173
Daarom is gevraagd naar de situaties waarin
29%
redelijk
men een beroep zou doen op de PGA. Men kon
helemaal
meerdere antwoorden geven. Iets minder dan
tweederde van de respondenten geeft aan bij
onbekend
geboorte of huwelijk een beroep te doen op de
PGA en ruim 80% zegt dat te doen in geval van
Fig. 9.0
overlijden. 174 Van de getrouwde respondenten
geeft 88% aan in de kerk getrouwd te zijn. Hier is echter in niet te bepalen mate sprake van
dubbeling doordat echtparen beide de enquête kunnen hebben ingevuld. Van de respondenten die
niet getrouwd zijn geeft ongeveer de helft aan een beroep op de PGA te doen als hier wel sprake van
zou zijn. 85% van de ouders geeft aan dat zijn/haar kinderen gedoopt zijn, waarvan het grootste deel
binnen de PGA zelf. 175 Van hen die nog geen kinderen hebben zou iets meer dan de helft hun
kinderen laten dopen. Iets minder dan een derde zou een beroep op de PGA doen bij ingrijpende
Fig. 10.0
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maatschappelijke gebeurtenissen. Er werden opmerkelijk weinig vrije antwoorden gegeven. Dit zou
kunnen betekenen dat er geen verdere behoeften bestaan op dit punt, maar ook dat men niet weet
waarin men verder een beroep zou kunnen doen op de PGA. Het bewust niet voorgegeven
antwoord ‘bij ziekte’ wordt slechts 7x genoemd. Dit lijkt er op wijzen dat dit onderdeel van het
traditionele pastoraat niet in beeld is bij de doelgroep of dat de PGA hierin voor hen niet relevant is.

172

Paas, Vreemdelingen en Priesters: p.40
Zo noemen predikanten begrafenissen als specifieke momenten waarop er contact ontstaat met de doelgroep. Zie
bijlage 3 Interviews predikanten en pastores. p.10
174
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 17.0
175
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 7.3
173
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Kerkelijk gezien is het doen van belijdenis ook als kruispunt aan te merken. Ruim 80% van de
respondenten heeft belijdenis gedaan. 176 De algehele betrokkenheid ligt daarmee laag in vergelijking
de mate waarin belijdenis is/wordt gedaan. Dit lijkt het cliché te bevestigen dat belijdenis in veel
gevallen een soort eindexamen is geweest waarna men (deels) afzwaaide.

Desondanks voelt men zich vaak nog wel (enigszins!) verbonden met de PGA (Fig. 9.0). Hierbij is ook
gevraagd naar de reden(en) dat men lid is van de PGA (Fig.10.0). Dat men gedoopt is, is de meest
genoemde reden gevolgd door het kunnen beleven van het geloof zoals dat bij de persoon past en
omdat het een prettige gedachte is lid te zijn. Ongeveer 20% geeft aan lid te zijn omdat men zich
thuis voelt in de PGA.
3.10 Behoeften en motieven met betrekking tot de kerkdiensten
Omdat momenteel de kerkdienst de bekendste en voor de gemeente ook de belangrijkste
gezamenlijke activiteit betreft, hebben we gevraagd wat mensen hierin zoeken. Men diende de
Wat motiveert om naar de kerk te gaan
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Fig. 11.0

volgende zin af te maken: ‘Ik zou vaker naar een kerkdienst gaan als…/ik ga naar een kerkdienst
omdat…’ Men kon maximaal vijf antwoorden geven.
Als we kijken naar de redenen om (eventueel) een kerkdienst te bezoeken zien we dat
herkenbaarheid van de onderwerpen het vaakst genoemd wordt (Fig. 11.0). Dit laat zich echter niet
direct vertalen in een behoefte aangaande zingeving en spiritualiteit. Al kan natuurlijk met enige
vanzelfsprekendheid gesteld worden dat wil de PGA middels de dienst beantwoorden aan die
behoeften, inhoudelijke herkenning van groot belang is. In de vrije antwoorden wordt een aantal
keer gesproken over deze herkenbaarheid als aansluiting op het dagelijks leven. Zo spreekt iemand
van: “Aansluiten [bij de] levensfase, in mijn geval [een] gezin met basisschoolkinderen. Geloof in de
praktijk dus. Sinds KiU er is vind ik hier wat ik lange tijd onbewust gemist heb.” 177
176
177
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 13.2
Zie (onder andere) bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 22.1-#9,23 en 28.0-#11,55, 132

Ook met betrekking tot de kerkdiensten zien we de eerder besproken behoefte aan het ‘gezellige
en/of leuke’ terugkomen. Zowel in het algemeen als specifiek voor kinderen. Dit hangt mogelijk nauw
samen met een kennelijke behoefte aan herkenbaarheid als het gaat om het eigentijdse karakter van
muziek en liederen. Hetgeen ook terug te vinden is in de aantrekkingskracht van andere gemeenten
en stromingen. 178 Samen genomen zouden we deze afzonderlijke behoeften kunnen benoemen als
een algehele behoefte spiritualiteit en zingeving vorm te kunnen geven in nauwe aansluiting op het
dagelijks leven.
In veel mindere mate toont zich de behoefte om een kerkdienst spirituele ervaringen op te doen en
het gevoel een plek te kunnen geven. Dat is opmerkelijk gezien er tegenwoordig vaak gesproken
wordt over ervaringsgerichte spiritualiteit. Ook in het adviesrapport ‘Toekomst van het pastoraat’ 179
wordt dit als zodanig benoemd. Kennelijk moeten we deze ervaringen eerder zoeken in het ‘leuke’ en
in de belevenis, het event. Dit stemt overeen met hetgeen we verderop zullen zien met betrekking
tot de voorkeursactiviteiten. Met het oog op de invoering van de Regenboogdiensten – waarin
participatie belangrijk wordt geacht – is het opmerkelijk te zien dat ‘meedenken over de inhoud’ en
‘meedoen’ voor weinig mensen prioriteit hebben. De behoeften aangaande de kerkdienst verschillen
nauwelijks tussen hen die vaak aanwezig zijn en zij die niet of zeer sporadisch komen. Al ontstaat het
beeld dat de amusementswaarde voor sporadische bezoekers van iets groter belang is.
3.10.1 De boodschap
We willen nu expliciet stilstaan bij de kennelijke behoefte aan een duidelijke boodschap en
herkenbare onderwerpen (Fig. 11.0). Het is wellicht goed te vermelden dat deze categorie in de
enquête is opgenomen naar aanleiding van de eerste verkennende gesprekken met leden van de
verschillende werkgroepen. De uitspraak ‘zeg maar waar het op staat’ was voor belangrijk deel van
hen herkenbaar en sommigen meenden ook dat dit gold voor hun omgeving. Dat beeld zien we
bevestigd aan de hand van de vraag naar eventuele motieven. We zien het echter ook weer
terugkomen bij antwoorden op de vraag op welke manier de PGA voor de doelgroepsleden van
betekenis kan zijn. 31 keer wordt hier op de een of andere manier gesproken over het belang van de
‘boodschap’. Sommigen verwoorden dat op krachtige toon. Zo stelt een respondent dat de PGA voor
hem van betekenis kan zijn “Door op de zondagavond eens 'normale' diensten te houden met een
dominee die niet bang is zijn eigen mening over bepaalde onderwerpen te geven.” En weer een
ander stelt met betrekking tot de boodschap: “(…) een helder, zeker geen langdradig, verhaal met
dominees die eens zeggen wat ze denken. Vaak wordt er teveel omheen gedraaid, dan ben ik het
spoor al bijster.” Anderen verwoorden het milder maar wijzen op dezelfde behoefte. Zo spreekt
iemand van “een pakkende boodschap waarbij de Bijbel duidelijk uitgelegd wordt en waar ik in de
week nog eens aan terugdenk en dit kan delen.” 180
Mogelijkerwijs hangt deze behoefte samen met de duidelijk aanwezige behoefte naar ‘inspiratie’. Als
we deze twee samen bezien zouden we de stelling aan kunnen gaan dat men ‘geïnspireerd wil
worden door een (duidelijke) boodschap.’ Nu is inspiratie een breed begrip181 dat voor veel mensen
verschillende betekenissen kan hebben. In het algemeen zouden we hier echter willen stellen dat
inspiratie wordt gezien als iets dat ‘van buiten’ komt of ontstaat door contact met iets of iemand
buiten onszelf, om vervolgens in onszelf gestalte te krijgen. De letterlijke betekenis is dan ook
‘inblazing’ en Van Dale spreekt van ‘bezieling’. Waarin men ook zoekt geïnspireerd te worden, dat
wat ‘naar binnen’ (in) moet, komt doorgaans ‘van buiten’. We zullen verderop bespreken welke
consequenties deze behoefte kan hebben voor de PGA (zie: 5.2.8 t/m 5.3.3).
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Zie (onder andere) bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 22.0 en 22.1-#25,39,49,51,74
Zie Adviesrapport ‘Toekomst voor het pastoraat’, PGA 2014, 4.3.1.1
180
Zie (onder andere) bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 28.0-#13,37,106
181
Zie bijlage 3 interviews predikanten en pastores p.9. De hier genoemde vormen van inspiratie zouden samengevat
kunnen worden als inspiratie om gesterkt te worden en inspiratie om zich uit te strekken (naar anderen).
179
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De waarde die men hecht aan de (duidelijke) boodschap zien we ook terugkomen als we kijken naar
de aantrekkingskracht van andere geloofsgemeenschappen en stromingen. Een veel genoemde
reden om andere diensten en stromingen te bezoeken is ook daar te vatten onder de noemer ‘de
boodschap.’ Van de 86 gegeven vrije antwoorden is hierin in 25 gevallen sprake van (Fig. 12.0). In 8
gevallen gaat dit gepaard met de aantrekkelijkheid van een sterke/duidelijke overtuiging, waarvan in
totaal 9 keer gesproken wordt. Zo spreekt iemand over “inhoudelijke diensten waar je echt wat leert,
vanuit de Bijbel” en een ander van “de duidelijke overtuiging dat Jezus centraal staat. Niet eromheen
draaien, maar overtuigend dat Jezus het middelpunt is van jouw leven.”
3.11 Saamhorigheid
Hierboven bespraken we al dat het wellicht wat vreemd is om ‘gezelligheid/leuk’ te vertalen in een
behoefte aangaande zingeving en spiritualiteit, maar dat deze onder te brengen is bij saamhorigheid.
Als het gaat om de aantrekkingskracht van andere gemeenten en stromingen is deze hang naar
saamhorigheid ook terug te vinden (Fig.12.0).
Van de 86 antwoorden wordt in 33 afzonderlijke antwoorden gesproken over zaken die samengevat
kunnen worden onder de noemer saamhorigheid. Vaak werd hier in algemene zin iets over gezegd
maar soms sprak men ook specifiek over onderlinge betrokkenheid. Zo valt te lezen: “Wij gaan af en
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toe naar de CGK (…) En wat mij aanspreekt aan deze gemeente is dat er veel betrokkenheid is en
mensen elkaar kennen.” En elders: “De Wingerd (…) is een evangelische gemeente. Hierin staat de
saamhorigheid nog meer centraal. De groep is kleiner maar ook veel hechter, iedereen respecteert
elkaar.”182
Zien we dit beeld ook terugkeren bij de antwoorden op de vraag hoe de PGA voor de doelgroep van
betekenis kan zijn? Het antwoord is ja. in 64 (op een totaal van 187) afzonderlijke antwoorden heeft
men het 36 keer over betrokkenheid en in 33 gevallen word in algemene zin gesproken over
saamhorigheid (Fig. 13.0) Daarnaast nog 3 maal over een gezamenlijke identiteit en in 4 gevallen zegt
men iets over de relationele sfeer/persoonlijke relaties. Al met al wordt hier dus bijzonder vaak over
gesproken. Soms benoemt men wat men hierin mist binnen de PGA, maar er zijn ook duidelijk
positief geformuleerde wensen: “Ik zou willen dat de PGA een soort haven is, waar ik mijn geloof kan
delen en beleven. Een plek om tot rust te komen of dankbaar te zijn. Een thuis, waar ik me gekend
weet, niet alleen door God maar juist ook door de mensen uit de gemeente. Een wij-gevoel!”183 Een
andere vraag die betrekking had op de saamhorigheid was de vraag in hoeverre de uitspraak ‘Ik vind
182
183
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 22.1-#32,47
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 28.0-#6

het belangrijk mijn geloof samen met anderen te beleven’ op de doelgroepsleden van toepassing is.
Hoewel het beeld niet heel overtuigend is, zien we hier hetzelfde ontstaan als bij de vragen rondom
de behoefte vaker met anderen te spreken over geloof en spiritualiteit en de wens tot verdere
verdieping. Bij een minderheid is sprake van een heel duidelijke behoefte (<16% in hoge mate en
<3% helemaal) , maar de groep voor wie dit in het geheel niet het geval is blijft ook relatief klein. In
dit geval geven 69 respondenten (21%) aan dat dit helemaal niet op hen van toepassing is. Voor
hoe kan de PGA van betekenis zijn?
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ongeveer driekwart van de respondenten is gezamenlijke geloofsbeleving dus in enigermate van
belang, zij het dat de grootste afzonderlijke groep (32%) bestaat uit hen voor wie dit slechts in
geringe mate (score 2) het geval is. 184
3.12 Samenvattende conclusies met betrekking tot de behoeften aangaande zingeving en
spiritualiteit
Zoals in paragraaf 3.8 gesteld vertoont de doelgroep de meeste overkomsten met het mentality
milieu van de moderne burgerij. Dat gaf al aan dat er niet direct sprake is van een duidelijk
postmoderne levensstijl en visie. Toch zijn er duidelijke postmoderne trekken aan te wijzen als het
gaat om de ‘eventmatige’ betrokkenheid en de vrijheid die men neemt en ervaart in het invullen van
de eigen spiritualiteit. Dit zien we onder andere terug in het feit dat nauwe betrokkenheid kennelijk
niet nodig is om op kruispunten in het leven toch een beroep op de kerk te doen. Daarnaast is het
evident dat er weinig uitgesproken spirituele zekerheid bestaat binnen de doelgroep. Dit gaat echter
maar in geringe mate gepaard met een uitgesproken eclectische geloofsbeleving en spiritualiteit.
Ook is gemeenschappelijkheid/saamhorigheid van belang en is men opzoek naar een toegankelijke
en persoonlijke manier om invulling te geven aan zingeving en spiritualiteit. Kerk diensten dienen
zowel ‘leuk’ als ‘inhoudelijk’ zijn. Betrokkenheid ontstaat vanuit de behoefte het geloof over te
dragen, voor anderen van betekenis/maatschappelijk betrokken te zijn en het eigen geloof te
ontwikkelen. Welke rol de PGA hierin zou kunnen spelen is het onderwerp van het volgende
hoofdstuk.

184
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 23.3

4. Bouwen, maar waaraan en waarmee? De (mogelijke) rol van de PGA
Alleen al uit het feit dat mensen veel verschillende antwoorden geven op de vraag waarin de PGA
voor hen van betekenis kan zijn, valt op te maken dat er een rol voor de PGA is weggelegd. In het nu
volgende deel zullen we kijken wat die rol in kan houden. We drukken daarbij eerst de vreugde door
te wijzen op het feit dat de doelgroep momenteel niet een al te hoge pet op lijkt te hebben over
hetgeen de PGA te bieden heeft met betrekking tot zingeving en geloof. Slechts een minderheid van
17% vindt in hoge mate (16%) of helemaal (1%) dat de PGA hierin veel te bieden heeft. 185 Deels heeft
dit te maken met het feit dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden die de PGA hierin
biedt. 186 Mede daarom nu eerst een korte beschrijving van de voornaamste wijze waarop de PGA
momenteel van betekenis probeert te zijn voor de doelgroep: de Regenboogdiensten.
4.1 Op welke wijze probeert de PGA op dit moment aansluiting te vinden bij de doelgroep?

In januari 2015 zijn in de PGA de zogeheten Regenboogdiensten ingevoerd naast de traditioneel
liturgische diensten . Dit naar aanleiding van het advies zoals geformuleerd in het advies rapport
‘Niet beperken maar versterken’. 187 Hieronder vallen de volgende diensten: LeF-diensten, KiU
diensten, Kinderdiensten Gezinsdiensten, Aangepaste diensten, Volkskerstzang,
Kerstnachtjongerendienst en de Startzondagdienst. Deze diensten wijken in vorm af van de
traditionele liturgische diensten. Ze worden daarom als volgt beschreven: (Regenboogdiensten)
kenmerken zich doordat ze voorbereid worden door een vaste of wisselende groep mensen in
samenspraak met de predikant en een kerkmusicus. De gemeenteleden hebben hierbij een belangrijke
stem en de predikant kan en mag bij de uitvoering van de dienst niet om de gespreksafspraken heen.
Muziek, vaak eigentijds, neemt een belangrijke plaats in binnen de liturgie. Er is geen sprake van een
vaste, steeds terugkerende orde van dienst. Benadrukt word dat er sprake is van een gelijkwaardige
plaats van Regenboogdiensten naast de traditioneel liturgische diensten. Er is daarmee sprake van
een tweesporenbeleid, hetgeen ook als zodanig verwoord is. 188 De Regenboogdiensten vinden in
hoofdzaak plaats in de Zuiderkerk te Aalten, het jongste en meest moderne van de drie
kerkgebouwen van de PGA.
4.1.1 De Regenboogdiensten nader bekeken.
Enkele jaren geleden is men begonnen met het organiseren van de hierboven genoemde LeFdiensten. Deze zijn voortgekomen uit de vroegere jeugddiensten maar men richt zich tegenwoordig
op een bredere doelgroep. Wel is de ervaring dat men vooral beoogt jongeren en jongvolwassenen
op aantrekkelijke wijze hun geloof te laten beleven. Over de Lef-diensten valt op de website te lezen:
LeF komt uit het Hebreeuws en betekent ‘hart’. We hebben het lef om ons hart te volgen. We hebben
het lef om anders te zijn. We hebben het lef om stappen te zetten om op een creatieve en levendige
manier een dienst te houden. In de Bijbel is het hart de plaats waar de actie vandaan komt, de bron
van ons doen en laten. Als LeF-commisie willen we proberen om mensen uit Aalten e.o. samen te
brengen rondom Bijbel en geloof op een levendige, flexibele en creatieve manier. Iedereen is van
harte welkom om de LeF-diensten te bezoeken, jong en oud. (…) Onze commissie heeft een open
karakter, waarbij gemeenteleden aan een dienst kunnen meewerken of ideeën en/of suggesties
kunnen aanleveren. 189
Aanvankelijk vonden deze diensten plaats op de 2e zondagavond van de maand. Maar inmiddels
vinden deze ook op de zondagochtend plaats en vallen daarmee deels onder de Regenboogdiensten.
Een groot aandeel in de Regenboogdiensten komt voor rekening van de commissie Kerk in
Uitvoering. Gezegd kan worden dat zij zich in hun oorsprong het meest georiënteerd zijn op de
doelgroep Bouwers. Over Kerk in Uitvoering valt op de website Kerkvenster.nl te lezen:
185

Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 20.2
Zie (onder andere) bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 28.0-#160
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http://www.kerkvenster.nl/joomla/index.php/component/jdownloads/finish/15/41/0?Itemid=922
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Rapport ‘Niet beperken maar versterken’ PGA 2013. p.6
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http://www.kerkvenster.nl/joomla/index.php/component/content/article/110-jongeren/289-levendig-en-flexibel
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De doelstelling van Kerk in Uitvoering ligt in het zoeken naar nieuwe vormen van 'kerk-zijn' (naast
bestaande) die raakvlakken heeft met mensen die vervreemd zijn van de kerk of daarvan vervreemd
dreigen te raken. Belangrijke punten daarbij zijn onder andere: contact, communicatie en omzien
naar elkaar stimuleren. Recht doen aan ‘samen’ en niemand uitsluiten. Geloofs- en levensvragen
bespreken en handvatten aanreiken om dat in eigen leven vorm te geven waarbij er respect en ruimte
is voor verscheidenheid aan geloofsbeleving. De vormen zijn ondergeschikt aan inhoud. Het is flexibel,
met de bedoeling de kerkganger aan te spreken en/of uit te dagen en te participeren.
Bij de uitvoering wordt het accent op ontmoeting tussen mensen gekenmerkt door onder andere
welkom heten bij binnenkomst en koffiedrinken vóór de dienst. Het is laagdrempelig en spontaan
met, vóór de dienst muziek en/of zingen, activiteiten voor kinderen, en een vrije vorm van liturgie.
Voor basisschoolkinderen is er de reguliere kindernevendienst. De inhoud is thema-gericht en wordt
voorbereid en uitgewerkt door de bij de betreffende dienst betrokken (wisselende)
voorbereidingsgroep en de bij de dienst betrokken predikant. Relevante thema's worden aan de hand
van inspirerende (stimulerende, confronterende, troostende...) teksten vanuit de Bijbel en ook uit
andere bronnen aan de orde gesteld. Dit met eigentijds taalgebruik waarbij getracht wordt om
termen, die alleen bij 'kerkelijk ingewijden' bekend zijn, te vermijden. Er is een (korte?) uitwerking die
aansluit bij het be-leven, waarbij diepgang en/of verscheidenheid uitdaagt om er (thuis) verder over
na te denken. Er wordt gebruik gemaakt van moderne communicatievormen als multimedia en
eigentijdse brede muzikale begeleiding met pakkende, spontane liederen; evt. ook aanleren. Daarbij is
er ook ruimte voor meditatieve momenten met stilte of muziek. Er wordt gelegenheid tot napraten
gecreëerd (…).
Van de overige Regenboogdiensten kan gesteld worden dat ze vallen binnen de omschrijvingen van
zowel de LeF- als de KiU-diensten. Zowel de omschrijving van de LeF- als de KiU-diensten kenmerken
zich door een nadruk op flexibiliteit en ‘anders zijn.’ Ook de aandacht voor creativiteit en
eigentijdsheid springt in het oog. Uit het belang dat wordt gehecht aan deze eigentijdsheid zowel in
muziek als in gesproken woord kan opgemaakt worden dat hier een duidelijk verschil zal zijn met de
liturgische diensten. Er wordt zelfs expliciet gesproken over het vermijden van termen die exclusief
kerkelijk zijn.
Uit de omschrijvingen vallen ook enkele verschillen op te maken (waarmee niet gezegd is dat deze in
de praktijk ook aanwezig zijn). De LeF-diensten hebben als doel het samenbrengen van mensen uit
Aalten en omgeving rondom Bijbel en geloof. Voor KiU geldt als doelstelling : het zoeken naar nieuwe
vormen van 'kerk-zijn' die raakvlakken heeft met mensen die vervreemd zijn van de kerk of daarvan
vervreemd dreigen te raken. In de tweede doelstelling klinkt een aanmerkelijk meer missionaire toon,
hetgeen correspondeert met het verlangen geen exclusief taalgebruik toe te passen.
Op het belang en de relevantie van de Regenboogdiensten zelf komen we straks terug. We kiezen er
echter eerst voor te kijken naar een aspect dat in de beschrijvingen van de Regenboogdiensten ook
naar voren komt: de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
4.2 De PGA als stek voor het geloofsgesprek

We hebben de vraag gesteld in hoeverre men zich herkent in de uitspraak ‘ik wissel graag met
anderen van gedachten over mijn geloof.’ Dit om twee redenen: 1) het communale en protestantse
karakter van de gemeente zorgt ervoor dat geloof en zingeving vooral ‘besproken’ worden en 2) dat
in een cultuur die gekenmerkt wordt door persoonlijke geloofsbeleving, snel ‘individualisering’ van
de geloofsbeleving kan ontstaan en deze zelfs in grote anonimiteit plaats kan vinden. Daarbij komt
dat de Aaltense volksaard gekenmerkt wordt door een redelijke mate van geslotenheid. De mate en
wijze waarop het geloof ter sprake komt lijkt daarbij wel sterk te verschillen per kerkgenootschap.
Wie de lokale Christelijk Gereformeerde Kerk, vergadering van Gelovigen of de charismatische
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Euregio Christengemeente bezoekt, zal al snel de indruk krijgen dat het onderlinge ‘geloofsgesprek’
hier meer op de voorgrond staat dan binnen de PGA.
Toch blijkt uit de enquête dat ook leden van de PGA wel degelijk graag van gedachten wisselen over
hun geloof. De balans slaat wel door naar een mindere mate van herkenning, maar ook hier geldt
weer dat ook een geringe mate van herkenning toch de aanwezigheid van een behoefte
weergeeft. 190
53 personen, dat wil zeggen 16% van de respondenten, geven aan zich hier helemaal niet in te
herkennen.191 Van hen geven er slechts 4 aan dat de kerk voor hen wel belangrijk is (op een totaal
van 116). Hetzelfde geldt voor 9 van 135 personen die aangeven spiritualiteit belangrijk te vinden.
Het overgrote deel van deze 53 wordt dus gevormd door mensen voor wie kerk en spiritualiteit niet
belangrijk zijn.
Fig. 14.0

PGA als plek voor spiritualiteit en zingeving

We hebben tevens
gevraagd of men ook vaker
dan nu het geval is, zou
5%
18%
een klein
willen spreken over geloof
21%
beetje
en levensvragen en of men
enigszins
23%
graag ziet dat de PGA een
in hoge mate
plek is voor hen om bezig te
28%
zijn met zingeving en
helemaal
spiritualiteit (Fig. 14.0). Dat
onbekend
blijkt bij veel respondenten
het geval al is de mate
waarin die behoefte
aanwezig is lang niet bij
iedereen even sterk. 192 Slechts 21 van de 239 personen die vaker zouden willen spreken over geloof
en spiritualiteit, geven aan dat zij de wens niet hebben dat de PGA voor hen een plek zou zijn om
bezig te kunnen zijn met dit onderwerp. Daarmee is in ruim 90% van de gevallen mogelijk een rol
weggelegd voor de PGA. We spreken van ‘mogelijk’ omdat niet vaststaat of de rol van de PGA ook die
van ‘gesprekspartner’ zou zijn. Wel doet de PGA er dus goed aan zich te vergewissen dat deze
behoefte wel degelijk aanwezig is. We komen in een later stadium nog terug op wat de PGA hierin
zou kunnen betekenen.
5%

helemaal niet

Er zijn 109 personen die in enige mate vaker zouden willen spreken over hun geloof, en die ook
aangeven dat de kerk voor hen belangrijk is. Van hen geven er 106 aan te willen dat de Protestantse
Gemeente Aalten voor hen een plek is om bezig te zijn met spiritualiteit en zingeving . Hier is dus in
bijna 100% van de gevallen mogelijk een rol weggelegd voor de PGA. Belangrijk hierbij is dat deze
groep zowel bestaat uit mensen die aangeven deze behoefte een klein beetje (score 2) te kennen en
mensen die deze behoefte ‘helemaal’ (score 5) bij zichzelf herkennen.
4.3 Deelgebieden en onderwerpen

Nu we hebben bekeken uit ‘wie’ de doelgroep bestaat, ‘wat’ hen bezighoudt en of zij het wenselijk
achten hierover ‘in gesprek’ te gaan, willen we (opnieuw) kijken naar de thema’s, onderwerpen en
deelgebieden waar de Protestantse Gemeente Aalten inhoudelijk zou kunnen aansluiten.

190

In het rapport van Motivaction wordt eveneens gesteld dat deze behoefte bij de ‘moderne burgerij’ niet op de
voorgrond staat maar zeker aanwezig is.
191
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 23.0
192
Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 23.4 en 23.5
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We doen dat aan de hand van de antwoorden op meerdere vragen in de enquête.
Allereerst kijken we opnieuw naar de interesses van de respondenten en wat voor hen van belang is.
Ook zullen we kijken op welke wijze de voorkeursactiviteiten en behoeften zoals die hiervoor al
besproken zijn aanwijzingen geven voor de gebieden. Daarnaast onderzoeken we opnieuw de
verschillende open antwoorden op aanwijzingen voor inhoudelijke aansluitmogelijkheden. Dit alles
leggen we vervolgens naast de behoeften zoals die hierboven beschreven zijn.
Toen we eerder keken naar de interesses en de zaken die belangrijk zijn voor de doelgroep, hebben
we dit gedaan om een profiel te schetsen. Men zou nu kunnen zeggen dat het eenvoudig een kwestie
van kiezen is om aansluiting te vinden bij de leefwereld van de Bouwers. Dit ligt echter niet zo
eenvoudig. Want we moeten ons afvragen of de verschillende onderwerpen wel binnen de expertise
van de gemeente liggen of zouden moeten liggen. Bij het behandelen van deze vraag gaan we
daarom eerst over tot het selecteren van onderwerpen en (levens)thema’s die dichtbij de ‘eigenheid’
liggen van de christelijke traditie in het algemeen en de Protestantse Gemeente Aalten in het
bijzonder. Kijkend naar dat wat belangrijk is voor de respondenten en waar hun interesses liggen zien
we voor de hand liggende thema’s om bij aan te sluiten in:
Fig. 15.1
Familie/gezin
Kerk
Spiritualiteit
Gezin/opvoeding
Religie
Maatschappij

Bijvoorbeeld met betrekking tot (geloofs)opvoeding, levensvragen,
pastorale thema’s en zorg, rouw en trouw
Bijvoorbeeld met betrekking tot de rol van de kerk, rol in de kerk,
kerk-zijn in deze tijd, traditie, gemeenschapsvorming, zorg, theologie
Bijvoorbeeld geloofsbeleving, verdieping, verkenning, vorming,
meditatie, geloof(stwijfel)
In lijn met ‘familie/gezin’
In lijn met ‘kerk’
Bijvoorbeeld met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken als
vluchtelingen, diaconie, mensvisie, geloof in de publieke ruimte,
secularisatie.
Fig. 15.2

Minder voor de hand liggende MAAR EVENGOED KANSRIJKE thema’s:
Milieu/duurzaamheid/economie Bijvoorbeeld met betrekking tot rentmeesterschap, groene
kerken, eerlijke handel en armoede. Hoewel economie niet erg
vaak genoemd wordt ligt het dichtbij ‘maatschappij’. Hetzelfde
geldt voor politiek.
Gezondheid
Bijvoorbeeld aangaande holistische leefwijzen en mensvisies,
verslaving, maar ook vragen rond zaken als gebedsgenezing en
ziekenzalving.
Muziek
Bijvoorbeeld met betrekking tot kerkmuziek, muziek en
spiritualiteit.
Natuur
Bijvoorbeeld met betrekking tot flora en fauna in de Bijbel, maar
ook praktisch door de natuur te betrekken in de geloofsbeleving
Vrienden
Bijvoorbeeld met betrekking tot het belang van
vriendschapsrelaties, vriendschap en geloof, maar ook pastorale
kwesties als verbroken vriendschappen.
Sport
Bijvoorbeeld door sport en spiritualiteit of sport en diaconale
activiteiten te combineren
Werk/Carrière
Bijvoorbeeld met betrekking tot ethische vraagstukken, je geloof
uitdragen op je werk of ondernemerschap en geloof.
Media
Bijvoorbeeld met betrekking tot geloofsuitingen in de media,
beeldvorming omtrent religie.
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In de vrije antwoorden worden weinig specifieke en aanvullende thema’s genoemd. Wat wel opvalt
is dat onder hen die aangeven ‘de boodschap’ van belang te vinden meerdere malen sprake is van
zaken als: “duidelijk vanuit de Bijbel spreken, onderwijs over de heilige Geest, de catechismus en de
gereformeerde leer.” Als specifiek thema of onderwerp zouden we dan geloofsleer of dogmatiek
kunnen toevoegen. We kunnen dit echter ook weer onderbrengen onder de eerdere genoemde
thema’s ‘kerk’ en ‘spiritualiteit’.
Van de andere genoemde thema’s is natuurlijk niet uitgesloten dat ze een plek zouden kunnen
hebben, integendeel. Men zal echter iedere keer moeten kijken in hoeverre de kerk de plek is om
deze thema’s te behandelen. Daarnaast is er voor sommige thema’s zo weinig duidelijke interesse
dat er waarschijnlijk slechts in zeer geringe mate aansluiting bij de doelgroep door zal ontstaan.
Anderzijds is het legitiem dat de Protestantse Gemeente Aalten zich afvraagt of bepaalde thema’s
niet juist hoger op de agenda zouden moeten staan dan de respondenten lijken te suggereren.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de rol die kunst zou kunnen spelen in het vormgeven
van hedendaagse spiritualiteit. Belangrijk is ook te bedenken dat de onderwerpen niet allemaal
buitengewoon vernieuwend hoeven te zijn, zolang ze maar relevant zijn voor gemeente en
doelgroep. Vernieuwing en originaliteit zullen eerder een plek hebben in de wijze waarop de
aansluiting tot stand komt.
Een laatste opmerking verdient ook nog de constatering dat er, hoewel in geringe mate, toch sprake
is van eclectische spiritualiteit en enige mate van oecumenische kerkgang. Als specifiek thema of
onderwerp zou daarom gedacht kunnen worden aan het verkennen van andere religies en
stromingen. Zoals echter blijkt uit de voorkeursactiviteiten zal daar waarschijnlijk niet al te veel
aandacht voor zijn onder de doelgroep. Toch geldt ook hier weer dat de PGA de vraag dient te stellen
of dit thema niet hoger op de agenda zou moeten staan met het oog op de eigen identiteit en
expertise van de gemeente. Dat gezegd hebbende komen we tot de volgende opsomming van
onderwerpen en thema’s in acht deelgebieden.
•
•
•
•

Gezin en familie,
Kerk/religie/theologie
Spiritualiteit en zingeving
Maatschappij en economie,

•
•
•
•

Milieu/duurzaamheid en natuur,
Gezondheid en sport
Muziek en media
Vriendschappen en relaties

4.4 Voorkeursactiviteiten van de doelgroep

We zijn bewust begonnen met het verkennen van belangen en interesses. Dit om de inhoud leidend
te laten zijn over de vorm. Daarin is al enigszins gekeken naar de wijze waarop de aansluiting
gevonden zou kunnen worden. Nu willen we kijken naar de kansen die de verschillende kerkelijke
activiteiten daartoe lijken te bieden.
We hebben de vraag gesteld welke activiteiten men het liefst in de toekomst zou willen bezoeken.
Hierbij kon men maximaal vijf antwoorden geven zodat een duidelijke voorkeur uitgesproken diende
te worden. Allereerst valt op dat een aantal veel genoemde activiteiten correspondeert met
genoemde interesses en hetgeen belangrijk is voor de doelgroep. Zo vinden we de sterke nadruk op
het gezin terug in de hoge score van de kinderactiviteit in combinatie met de gezinsactiviteit. Samen
worden deze 191 keer genoemd, waarvan 48 keer beide door dezelfde persoon. 143 personen (43%)
sluiten daarmee met hun voorkeursactiviteiten aan bij het gezinsleven. 193

193
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 24.0

In orde van populariteit is de totale top vijf als volgt: Band/koor, kerkdienst, kinderactiviteit, musical,
gezinsactiviteit. Daarnaast worden muziekevenement, goed doel en gespreksgroep geregeld
genoemd. Wat hierin opvalt is dat de ‘event-based’ activiteiten populair zijn, maar de kerkdienst het
nog altijd erg goed doet. De gespreksgroep is de enige activiteit die niet ‘event-based’ is en toch nog
geregeld genoemd wordt. Op dit moment bestaan er daar twee van bestaande uit 10 tot 15
deelnemers. 48 (14,5%) van alle respondenten hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een
gespreksgroep als kerkelijke activiteit om te bezoeken. 41 van hen geven aan ook in enige mate vaker
te willen spreken over geloof en zingeving. Het deelnemen aan een gespreksgroep staat misschien
niet erg hoog op de verlanglijst, toch voorzien deze groepen voor een deel van de gemeenteleden
wel degelijk in een behoefte. Het zou een vergissing zijn activiteiten die weinig genoemd worden niet
mee te wegen. Want hoewel hier misschien relatief weinig mensen toe aangetrokken worden, kan de
kwaliteit van de aansluiting/betrekking erg hoog zijn.
Opnieuw springt hier de grote aandacht voor kinderen in het oog evenals de ‘amusementswaarde’
van de verschillende populaire activiteiten. Niet tegenstaande dat muzikale activiteiten inhoudelijk
sterk kunnen zijn, is het belang dat gehecht wordt aan de ‘vorm’ evident.
Van belang is hier tevens dat er weinig verschil is tussen de groep met en zonder kinderen. Bij de
groep zonder kinderen zijn de kinder- en gezinsactiviteiten niet populair, maar verschillen de
voorkeuren verder nauwelijks. Ook bestaat er in hoge mate overeenstemming in de voorkeuren als
we de mate van kerkgang met elkaar vergelijken (Fig. 16). Regelmatige bezoekers vertonen iets
minder animo voor gezins- kinderactiviteiten, zeker in vergelijking met laagfrequente kerkgang.
Waarschijnlijk komt dit doordat de groep gemiddeld ouder is en hun kinderen al ouder zijn.
Voorkeursactiviteiten naar frequentie kerkgang

Fig. 16.0
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De kerkdienst is en blijft voor veel mensen toch ook de voorkeur houden. Zoals we eerder bespraken
is dit nu ook de voornaamste wijze waarop de PGA de aansluiting zoekt op de doelgroep. Daarom
hebben we uiteraard ook gevraagd hoe men de afzonderlijke diensten binnen het huidige aanbod
waardeert. 194 Telkens is gevraagd aan te gaven in welke mate het type dienst gewaardeerd werd op
een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (in hoge mate). Indien men niet bekend was met het type
dienst is gevraagd geen score in te vullen. We zien hieruit het beeld ontstaan dat de

194

43

Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 16.0 t/m 16.10

Regenboogdiensten het meest aansluiten bij de wensen/behoeften van de doelgroep. De
kerstnachtdienst 195 wordt eveneens erg gewaardeerd (Fig. 17.0).
Waardering en bekendheid diensten
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Fig. 17.0
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waardering

.
4.5 Voorlopige conclusies en overwegingen

Wat betekenen bovenstaande analyses voor de gemeenteopbouw van de Protestantse Gemeente
Aalten en meer specifiek voor het doelgroepenpastoraat aangaande de doelgroep Bouwers? Dat
zullen we bekijken door in dezelfde volgorde de besproken onderwerpen te behandelen als
hierboven, maar dan steeds vanuit de vraag: welke (praktische) gevolgen kan dit hebben?
We beginnen opnieuw bij de vraag naar de rol van de PGA in de verdere verdieping. Zoals we hebben
gezien is deze behoefte duidelijk aanwezig. De praktijk leert echter dat er slechts in mindere mate
sprake is van situaties waarin die verdieping door de doelgroep gezocht dan wel gevonden wordt
binnen de PGA. Een normale reflex zou kunnen zijn om eerst na te gaan waarin de gemeente de
afgelopen jaren heeft ‘gefaald’ als het gaat om deze doelgroep. Dat zal echter niet de weg zijn die
hier bewandeld wordt. Het principe dat hier leidend zal zijn is: Wat wenst de PGA te bereiken?
Waarin doet zij dat al? Welke voorwaarden zijn daar nu voor aanwezig en wat is daarnaast nodig om
dit doel te bereiken?
Met betrekking tot behoefte tot verdere verdieping, is de aanwezigheid van één belangrijke
voorwaarde in ieder geval vastgesteld. Namelijk, dat deze behoefte aanwezig is. Dat de behoefte ook
door de gemeente gevoeld en gezien wordt blijkt onder andere uit de verschillende beleidsplannen
en de veranderingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd aangaande de eredienst. Gemeente en
doelgroep, voor zover van elkaar te onderscheiden, hebben dus eenzelfde behoefte en daarmee
eenzelfde belang. Deze behoefte kan zich uiteraard op verschillende manieren vertalen en of de kerk
hierin een rol zou kunnen spelen is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop mensen verdieping
zoeken.
Voor nu kennen we hier de betekenis aan toe dat wanneer de PGA in haar beleidsvorming en in de
praktijk zich steeds de vraag moet stellen: hoe beantwoordt wat wij doen aan de aangetoonde wens
van de doelgroep Bouwers om tot verdere verdieping te komen? De reden dat we dit hier expliciet
stellen is het tegengaan van de de gedachte dat deze doelgroep toch verloren is voor de kerk.
195

44

De kerstnachtjeugddienst valt officieel onder de Regenboogdiensten maar is hier niet afzonderlijke uitgevraagd.

4.5.1 Zo vader zo zoon – intermezzo over traditie en geloofsoverdracht
Al meerdere malen is benoemd dat het gezin en de geloofsoverdracht op kinderen sterk op de
voorgrond treden. Dat deze wens zo duidelijk aanwezig is heeft wellicht te maken met het feit dat
ouders zelf steeds vaker moeite hebben oude waarden en tradities over te dragen. Het is alsof ze
met nog enige hoop – en enigszins verdekt opgesteld - naar de kerk kijken in de hoop dat deze hierin
iets voor hen betekenen kan. We kunnen dit illustreren aan de hand van één van de uitspraken
hieromtrent van een respondent: “Ik ben christelijk opgevoed. Ik waardeer ook de waarden en
normen van het geloof, maar heb zelf moeite met de Bijbel. Ik merk dat ik hier ook bij de christelijke
opvoeding van mijn kinderen moeite mee krijg. Het voorlezen van een verhaal uit de kinderBijbel
vind ik lastig omdat ik het verhaal zelf niet meer 'geloof'. Het is voor mij meer een sprookje dat ik
voor lees, dan een belangrijk verhaal. Maar als ik dan moet toegeven dat de Bijbel maar een
verhalenboek is, geef ik dan ook niet toe dat God een verhaal is? Terwijl ik wel geloof in
God/Allah/Het Universele of hoe men het maar noemen wil.”196
We kunnen hier een aantal zaken vaststellen: ten eerste dat deze persoon zelf gaandeweg verder van
de christelijke traditie is komen af te staan, maar dat het christelijk geloof voor hem/haar wel een
waardevolle vorming heeft ingehouden (we bespraken dit eerder in 3.7.1). Deze afstand is echter
‘postmodern’ geladen omdat het christelijk geloof (of in ieder geval de normen en waarden daarvan)
niet zijn ingeruild tegen een contrair waardensysteem, maar kennelijk een plek heeft gekregen naast
of te midden van een eclectisch aandoende levensbeschouwing. Ten derde hebben we hier te maken
met wat we zouden kunnen noemen een ‘legitimeringscrisis.’ Voor een uitgebreide bespreking
hiervan verwijs ik naar dat wat hierover in de literatuurstudie beschreven staat. Hier benoemen we
enkel de klaarblijkelijke moeite/onmogelijkheid om met enig (zelf)vertrouwen een traditie over te
dragen die voor de persoon zelf niet meer plek heeft die deze ooit had. Daarom zou men de stelling
aan kunnen gaan dat een gemeente die zich richt op kinderen, daarmee niet alleen of zozeer
tegemoet komt aan de behoefte van de ouders om een leuke en vormende plek voor hun kinderen
te bieden, maar om henzelf bij te staan in de steeds moeilijker wordende taak om de ‘filiatie’ te laten
slagen. Deze behoefte zou wel eens veel fundamenteler kunnen zijn dan men vermoedt. Deze gaat
namelijk niet slechts over de overdracht van iets betrekkelijk abstracts als waarden en normen, maar
over de bijna tastbare voortzetting van dat wat leeft in de ouders zelf! Daarom zouden we vanaf dit
moment de gedachte los willen laten dat het hier slechts om kinder- en jeugdwerk zou gaan. Beter is
het te spreken van levensbeschouwelijke gezinsopbouw. Dit is wellicht een gewaagde positie - of op
z’n minst een ongewone - gezien de decennia lange gewoonte om kinderen niet lastig te vallen met
de onherkenbare geloofsbeleving van de ouders en de volwassen geen last te laten hebben van de
onrust van kinderen. Heitink wijst er in deze op dat de mate waarin men goedwillend vanuit het kind
heeft proberen te denken met betrekking tot de geloofsoverdracht, wel eens tot gevolg zou kunnen
hebben gehad dat deze geloofsoverdracht juist steeds minder geslaagd is. De instelling van de
kindernevendienst heeft er vanuit die optiek misschien juist toe bijgedragen dat er verwijdering
kwam tussen de geloofsbeleving van de ouders en grootouders en die van kinderen.
Dit overwegende zou de PGA zich af kunnen vragen op welke manieren niet alleen aansluiting
gezocht kan worden bij de behoefte van de ouders om hun kinderen bekend te maken met geloof en
kerk, maar om in volledige samenhang daarmee ouders/volwassen en (hun) kinderen qua zingeving
en spiritualiteit weer bekend te maken met elkaar.
Als de PGA hierin aansluiting wil vinden dient zij ook hier weer de vraag te stellen welke
voorwaarden op dit moment aanwezig zijn om hiertoe te komen. Het meest in het oog springen
daarbij natuurlijk de activiteiten die specifiek op kind en gezin gericht zijn: kindernevendienst,
kinderdienst, de digitale nieuwsbrief Zin in het gezin en het jeugdwerk. Hier wordt met overgave aan
gewerkt door veel vrijwilligers en ook van professionele zijde bestaat er aandacht voor. Het
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bovenstaande is geen pleidooi om tot afschaffing van de kindernevendienst over te gaan. Het is
eerder een pleidooi om – in de woorden van Johan ter Beek te spreken – te stoppen met de
ouderennevendienst. 197 Daarentegen zou nagedacht kunnen en moeten worden over de manier
waarop jong en oud weer samen opzoek kunnen naar zingeving en spiritualiteit. Meer hierover in het
adviesrapport.
4.6 Individuele keuzes en gemeenschappelijke consequenties
Kijkend naar de hierboven beschreven deelgebieden constateren wij dat er een betrekkelijk breed
scala aan onderwerpen relevant is voor de doelgroep. Men hoeft dus niet bang te zijn dat een hogere
mate van aandacht voor de doelgroep Bouwers zal leiden tot een versmalling van het gemeente-zijn
rondom één of twee ‘hot topics’. Dat neemt echter niet weg dat er wel duidelijke keuzes gemaakt
kunnen en moeten worden. Wil men namelijk aansluiting vinden bij leefwereld en wensen van de
doelgroep dan zal deze in voldoende mate de onderwerpen en thema’s voorbij moeten zien komen
waarvan gebleken is dat deze voor hen van belang zijn.
Er is echter een factor die meespeelt waar niet aan voorbij gegaan kan worden. Namelijk de sterke
nadruk op de persoonlijke leefwereld of de kleine kring en de meer idealistische en maatschappij
georiënteerde instelling van het kader van de Protestantse Kerk in Nederland. 198 Waar de cultuur van
de kerk decennia lang bepaald is door ‘het grote plaatje’ kenmerkt de doelgroep zich door onderlinge
betrokkenheid. We zagen dit ook terug in de gebleken behoefte aangaande saamhorigheid. Om dit
‘probleem’ te schetsen verwijzen we hier naar wat gezegd is in de interviews met de predikanten van
de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Zutphen. Daarin valt bijvoorbeeld te
lezen dat een van de Aaltense predikanten in de Regenboogdiensten het Kyrie vaak mist: “Wat ik mis
is de aandacht voor anderen. In de klassieke liturgie is dat gewaarborgd in het Kyrie. Nu hoor ik na
afloop van een liturgische dienst ook wel eens dat die aandacht wel eens als ‘teveel’ ervaren wordt
en dat het te weinig persoonlijk is misschien, maar nu lijkt het wel erg vaak op onszelf gericht te zijn.
Daar kun je zelfs somber van worden, want als het alleen over onszelf gaat, dan zie je misschien toch
vooral dat het alleen maar minder wordt. Maar als je om je heen kijkt zie je dat er veel meer is en
dat je als kerk ook veel kan betekenen. In het Kyrie komt dat voor mij tot uiting.” 199
Nu is niet gezegd dat deze predikant hierbij slechts denkt aan grote maatschappelijke problemen,
maar de genoemde reactie is illustratief voor het kwalitatieve verschil met betrekking tot het
maatschappelijke engagement van de doelgroep en het kader van de PKN. Dat wil zeggen: men is
niet minder maatschappelijk betrokken, maar persoonlijker en in beperkte kring. Dit zien we ook
terugkomen in de beschrijving van het postmoderne levensgevoel (2.4.3). Ook is er wel degelijk
sprake van een ethisch besef. Maar dit alleen niet langs de oude lijnen van vaststaande zedelijke
regels. Het gaat eerder om een persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het
welbevinden van degene(n) met wie men zich verbonden voelt. 200
Van belang om hier te noemen is ook de herwaardering van de gemeenschap in het
postmodernisme. Want hoewel in het ‘postmodernisme op de vlakte 201, zoals Lindijer het noemt,
individualisme lijkt te prevaleren, weet men zich vandaag meer dan voorheen bepaald bij de rol die
de gemeenschap heeft in het ‘verstaan’ van tekst en context (2.5.3). Ook als men zich niet bewust is
van de filosofische wortels van deze gedachte lijken velen zich ervan bewust dat de wijze waarop zij
zijn grootgebracht en de cultuur die hen gevormd heeft grote invloed hebben op hun interpretatie
van de wereld als geheel en het geloof in het bijzonder. Dit hoeft niet te betekenen dat er geen plek
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meer is voor een meer modern idealisme, maar wel dat wanneer naar betekenis wordt gezocht in de
Bijbelverhalen men opzoek moet naar de wijze waarop de kleinere kring zelf betekenis toekent aan
deze verhalen.
We illustreren dit aan de hand van twee eenvoudige voorbeelden. Met het oog op de huidige
toestroom van vluchtelingen zou een meer moderne dan postmoderne vraag als volgt kunnen
klinken: ‘Wat leert de Bijbel ons over hoe wij om moeten gaan met vluchtelingen in ons land?’ een
meer postmoderne vraag zou kunnen luiden: ‘Op welke manier inspireert dit Bijbelverhaal jou in je
omgang met vreemdelingen in jouw omgeving?’ Met betrekking tot de rol van religie in de
samenleving zou een meer moderne benadering kunnen luiden: ‘De kerk verliest invloed in de
besluitvorming van dit land, op welke wijze kunnen wij politieke leiders ertoe bewegen dit land
volgens Bijbelse normen en waarden te regeren? Een meer postmoderne benadering zou kunnen
zijn: ‘De Bijbel is voor veel mensen niet meer maatgevend, hoe lezen wij de Bijbel eigenlijk en welke
invloed heeft dat voor onze relatie met de seculiere omgeving waarin we kerk zijn?’ In zekere zin
houd dit natuurlijk een versimpeling in tussen moderniteit en postmoderniteit. Ook is het heel goed
mogelijk dat beide vragen binnen dezelfde gemeenschap gesteld worden. Het gaat er hier echter om
het verschil te duiden. In het ene geval is er een sprake van een objectieve kern waar vanuit een
krachtige beweging naar buiten wordt gezocht. In het andere voorbeeld is sprake van een
subjectieve beleving van zowel de omgeving als het ‘zelf’ en wordt de relatie tussen beiden
onderzocht.
Deze relatie zal in veel gevallen leidend zijn voor de omgang met zowel de thematiek als de
doelgroep. Dat dit besef in hoge mate aanwezig is bij de Aaltense predikanten is ook gebleken tijdens
de gesprekken over het doelgroepenpastoraat. Hieruit bleek dat ‘contact’ een centrale waarde te
zijn. Daar waar in het reguliere pastoraat steeds minder sprake is van contact met de doelgroep
Bouwers wordt de waarde van alledaagse contactmomenten met gemeenteleden hoog geacht. Als
we kijken naar de thematiek en de onderwerpen die voor de doelgroep van belang zijn, wordt
daarom ook door de predikanten voorgesteld om de bespreking hiervan bijvoorbeeld wijkgericht
mogelijk te maken. Zo stellen twee van de predikanten zich het volgende voor: “Ik denk ook dat je
moet denken aan onderling pastoraat zodat mensen verbonden raken rondom thema’s. Bijvoorbeeld
opvoeding. Zorg er daarbij voor dat je het voor mensen die verder afstaan makkelijker maakt om in
contact te komen. In dit geval door het te doen in buurten waar veel jongeren wonen, zoals op het
Kobus. Misschien weten mensen niet eens in welke kerkelijk wijk ze wonen, maar er zijn dan in hun
wijk gewoon drie avonden over (geloofs)opvoeding. Je moet daar dan wel in investeren als
professional, maar op een gegeven moment kan dat ook zelfstandig functioneren.” Een ander vult
aan: “Ik denk inderdaad dat het belangrijk is mensen samen te laten komen rond iets dat in hun
dagelijks leven speelt en ze daarin te betrekken. Dan zou je iets kunnen aanraken wat mensen
interesseert, waar ze te prikkelen zijn. Dat zie je ook op plekken waar de kerk bijna verdwenen is. Ze
geven dan op verschillende locaties ontmoeting de kans, maar niet met doelstelling om ‘apostolair’
bezig te zijn. Het gaat er dan om te prikkelen en elkaar te ondersteunen. Zingeving in algemene zin is
dan belangrijker dan dat het duidelijk iets kerkelijks is.” 202
4.7 Welke rol wil de doelgroep zelf spelen
Naast de vraag waarin de PGA van betekenis kan zijn voor de doelgroep, hebben we ook gemeend
dat het belangrijk is te peilen op welke manier de doelgroep van betekenis kan zijn voor de PGA. Dit
vanuit de gedachte dat relationaliteit van fundamenteel belang is voor het opbouwen van een
gemeenschap. Het eerste dat opvalt is dat men aanmerkelijk meer antwoorden heeft gegeven op de
vraag wat de PGA voor hen kan betekenen dan op de vraag hoe men zelf voor de PGA van betekenis
zou kunnen zijn. Van de 162 respondenten die hier antwoord hebben gegeven, geven 33 personen
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expliciet aan niet van betekenis te willen/kunnen zijn. In totaal geven 21 personen aan niet te weten
of ze dat zouden willen of kunnen (Fig.18.0). Aangenomen mag worden dat van de 168
respondenten die hier geen antwoord hebben gegeven het grootste deel niet van betekenis wil zijn
of niet weet hoe dat te kunnen zijn. Ook is opmerkelijk dat 36 personen een voorwaarde hebben
genoemd. Meestal gaat het hier om ‘tijd’ als beperkende factor of dat men zich niet voor langere tijd
wil vastleggen. Zo zegt iemand: “Ik zou best mensen willen helpen die moeite hebben met het
bijhouden van dagelijkse administratie. Alleen niet vast, incidenteel.” Desondanks wil ruim een derde
van de respondenten op een of andere manier van betekenis zijn voor de PGA. Het vaakst wordt
gesproken over wat samengevat kan worden als ‘praktisch ondersteunen’(40x). Er is daarbij
onderscheid gemaakt tussen mensen die in het algemeen spreken over praktische hulp en over het
praktisch ondersteunen bij activiteiten en kerkdiensten. Ook geven 21 personen aan reeds actief te
van betekenis voor de PGA
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zijn. Dit lijkt er soms toe te leiden dat men hier geen verdere antwoorden heeft gegeven en in andere
gevallen is iemand anders binnen het gezin reeds actief. Zo stelt iemand: “Mijn partner doet genoeg
voor de kerk en dat vind ik prima zo.” 203
Ook hebben we gevraagd of en aan welke activiteiten men mee zou willen werken. Hieruit ontstaat
het volgende beeld: 54% geeft aan hieraan niet mee te willen werken en 28% geeft aan dit niet te
weten. Slechts 17% geeft aan dit wel te willen. 204 Al met al betekent dit dat een groot deel van de
respondenten/de doelgroep alleen op de PGA betrokken wil zijn als ‘consument’. 205 De aandacht
voor kinderen springt er wederom bovenuit gevolgd door de kerkdienst en het goede doel. Deze
worden relatief het vaakst genoemd. Respondenten zonder kinderen noemen logischerwijs minder
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Consument staat hier tussen aanhalingstekens omdat het risico bestaat dit per definitie negatief te interpreteren.
Consument en consumentisme verschillen wezenlijk van elkaar. Zo kan een bezoeker van de PGA heel bewust kiezen om
alleen aanwezig te zijn omdat een organisatorische bijdrage leveren gewoon niet mogelijk is gezien de omstandigheden.
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vaak de kinder- of gezinsactiviteiten (Fig.19.0). Bij de groep die nooit tot minder dan een keer per
maand een dienst bezoekt zakt het meewerken aan een kerkdienst ver weg, maar blijven de
kinderactiviteit (zeker als de gezinsactiviteit wordt meegewogen) en het goede doel overeind. Maar
ook zaken als een gespreksgroep, sport en spel en muziekevenementen lijken enige kans op
participatie te bieden bij deze groep (Fig. 20.0)
Een andere vorm van medewerking betreft het aangaan van het gesprek naar aanleiding van de
enquête. Hierop is door 85 personen instemmend geantwoord. 206 Dit betreft zowel mensen die
regelmatig kerkdiensten bezoeken als mensen die dat sporadisch tot nooit doen.
Fig. 21.0
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4.8 Op de drempel van de tijd

Tot slot hebben we gekeken naar de drempels die mensen ervaren om betrokken te zijn. Een gebrek
aan tijd of een andere invulling hiervan wordt het vaakst genoemd. Een grote groep echter, geeft aan
geen drempels te ervaren. Ook zijn er weinig mensen met slechte ervaringen. Niet weten wat men
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gelooft is voor een relatief klein deel een drempel evenals het ‘niet passen bij het eigen karakter’.
Een andere drempel is het niet kennen van de mogelijkheden om over een weer van betekenis te
zijn.
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4.9 We houden contact!
Vanwege de beperkte directe betrokkenheid van de doelgroep is het van belang te weten op welke
wijze het beste contact onderhouden en gecommuniceerd kan worden. Uit de enquête en de
interviews met de predikanten kwam naar voren dat er slechts in beperkte mate sprake is van
traditioneel pastoraat bij deze doelgroep. Toch is er een grote groep die aangeeft wel persoonlijk
contact te willen onderhouden. Voor deze groep geldt overwegend dat zij dit met zowel vrijwilligers
als professionals willen (Fig. 23.0).
Voor het deel dat geen persoonlijk contact wenst geldt wel dat zij vaak graag nog op de hoogte
blijven van het reilen en zeilen van de PGA. Het kerkblad KerkVenster verslaat hierin zijn
tienduizenden. Toch liggen er ook kansen op het internet en via sociale media (Fig.24.0)
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5. Adviesrapport : Terug naar de toekomst
In de eerste plaats dient gezegd te worden dat de Protestantse Gemeente Aalten een goede weg is
ingeslagen. Er is niet alleen aandacht besteed aan de behoeften van de verschillende groepen binnen
de gemeente, maar hier is ook daadwerkelijk naar gehandeld. Ondanks de uitdagingen die dit met
zich meebrengt hebben de betrokken professionals, de kerkenraad en veel andere gemeenteleden er
de schouders onder gezet. Het feit dat het voorstel voor dit onderzoek met enthousiasme begroet
werd bevestigt dit. Het is geen geheim dat niet iedereen binnen de gemeente de ontwikkelingen
toejuicht en dat de eventuele ontevredenheid hierover zelfs nog kracht bijgezet lijkt te worden nu er
pijnlijke beslissingen moeten worden genomen omtrent de gebouwen. Toch is kijkend naar de
resultaten uit de enquête voor de doelgroep Bouwers een heilzame weg ingeslagen. Er lijkt in hoge
mate sprake te zijn van een gevoel van urgentie en de wil tot verandering is eveneens aanwezig. Dit
betekent echter niet dat alle schapen op het droge zijn en dat doelgroep als geheel zich weer
aangesproken weet. Dat laatste zou ook niet reëel zijn. Uit de enquête blijkt namelijk dat de
gemiddelde betrokkenheid relatief laag is en deels afwezig. Kijkend naar de landelijke cijfers zoals
besproken in de literatuurstudie dient de PGA ernstig rekening te houden met de mogelijkheid dat
deze trend door zal zetten. Desondanks is onder de respondenten nog altijd duidelijk zichtbaar dat
de PGA voor hen van betekenis is en kan zijn, ook al is hun betrokkenheid sterk wisselend. 207 We
zullen nu overgaan tot een beschrijving van (de) mogelijkheden voor PGA om aan te sluiten bij de
behoeften aangaande zingeving en spiritualiteit van de doelgroep Bouwers. De volgorde van de
adviezen dient niet gezien te worden als een rangschikking naar importantie.
5.1 Gezinnen en kinderen
5.1.1 Bewerk en faciliteer herbezinning op de plek van gezinnen en kinderen binnen de PGA
Uit de enquête is gebleken dat zowel in de dagelijkse praktijk als met betrekking tot de kerkelijke
betrokkenheid het gezin een zeer belangrijke plek inneemt. Er is in hoge mate sprake van interesse
voor opvoeding en gezin. Het bekend maken van de kinderen met geloof en kerk vormt een sterke
motivatie om betrokken te zijn bij de kerk en de kinderdiensten worden in hoge mate gewaardeerd.
Dit samen overwegend luidt het advies om als PGA in de eerste plaats te herbezinnen op de plek van
gezinnen en kinderen binnen de kerk. Wat betekenen gezinnen en kinderen voor onze kerk en wat
betekenen wij als kerk voor kinderen en gezinnen? Deze vragen dienen niet gesteld te worden omdat
de gemeente hierin te kort zou zijn geschoten, maar omdat men zich mag verheugen in een grote
belangstelling en in een klaarblijkelijke mogelijkheid om op dit terrein aan te sluiten bij de wensen en
behoeften van de doelgroep Bouwers!

Op dit moment richt de PGA zich op kinderen en gezinnen middels kinderdiensten, de
kindernevendienst, de digitale nieuwsbrief Zin in het Gezin, catechisatie en jeugdgroep It’s4U2.
Daarnaast is er natuurlijk in het reguliere pastoraat aandacht voor gezinnen en individuele
gezinsleden. Ook zijn er het jaar door verschillende evenementen waar ouders en kinderen samen
naartoe kunnen zoals de Kerstlichtroute en wijkdagen. Bij elkaar genomen best een heleboel. Maar
zou men de PGA een echte gezinskerk kunnen noemen? Die vraag laat zich niet heel eenvoudig
beantwoorden. Uit de enquête en de zondagse praktijk ontstaat dit beeld niet ondanks alle aandacht
die er aan kinderen wordt besteed. Eerder ontstaat het beeld dat de kinderen een ‘apart’ onderdeel
vormen binnen het gemeenteleven. Ze gaan naar hun eigen kindernevendienst of hebben een aantal
keer per jaar een dienst die geheel op hen ingericht is. Ze gaan naar hun eigen jeugdclubs en
bezoeken zelfstandig de catechese. Dat laatste is niet verwonderlijk omdat juist tieners behoefte
hebben zich ook afzonderlijk van hun ouders te ontwikkelen. Het is dan ook goed dat deze
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mogelijkheid bestaat. Wel moet gezegd worden dat het aantal jongeren dat hieraan deelneemt
(zowel It’s4U2 als catechisatie), relatief klein is.
Zoals in de literatuurstudie beschreven is ondanks de groeiende aandacht voor kinder- en jeugdwerk
de binding van jongeren met de kerk er niet beter op geworden. Nu is hiermee niet gezegd dat dit
aan het kinder- en jeugdwerk zelf ligt, maar we roepen Heitink in herinnering die wees op de
mogelijke verwijdering de juist is ontstaan doordat kinderen en (groot!)ouders van elkaar gescheiden
worden in hun geloofsbeleving! Naast het advies tot herbezinning op de plek van kinderen en
gezinnen binnen de kerk en vice versa, luidt het tweede advies daarom:
5.1.2 Geef het kinder- en jeugdwerk een prominente plek in het gemeenteleven.

In de Regenboogdiensten zijn hierin al belangrijke stappen gezet. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld
de ruimte om aan het begin van de dienst samen aan een tafel te knutselen zodat ze niet in de
banken hoeven te zitten. Ook is de afgelopen tijd te zien geweest hoezeer een actieve rol voor
kinderen in de kerkdienst voor leven en beleving zorgt. Het is daarom raadzaam het pad van
integratie verder in te slaan. Dit betekent niet een regressie naar vroeger tijden waarin de kinderen
zich als kleine volwassenen in de kerkbanken koest hielden, maar een actualisering van de woorden
van Christus: “Laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet” (Mt. 19:13-14). Ga daarom te rade
bij de medewerkers van de kindernevendienst en de andere jeugdactiviteiten om na te gaan welke
kansen zij hiertoe zien en wat zij nodig hebben om tot een vitaal kinderwerk te komen dat nauw
samenhangt met de andere gebieden van het gemeente-zijn.
We leggen hier tot slot de gedachte neer dat de ouders als meest invloedrijke rolmodellen, ook een
centrale plek dienen te houden in de geloofsoverdracht. Uit statistisch onderzoek blijkt dat kinderen
vaak kerks zijn op de wijze zoals de ouders dat zijn. 208 De behoefte van de doelgroep Bouwers om
hun kinderen bekend te maken met geloof en kerk dient daarom niet vertaalt te worden als een
vraag aan de kerk om hen hier bekend mee te maken, maar als een kans ouders te ondersteunen in
de geloofsopvoeding en levensbeschouwelijke gezinsopbouw (zie 4.5.1). Het niet eenvoudig voor
veel ouders om het geloof waartoe zij zelf enige afstand ervaren, over te dragen op hun kinderen. De
hernieuwde aandacht voor geloofsoverdracht dient zich daarom evengoed op de ouders als de
kinderen te richten. De nieuwsbrief Zin in het Gezin toont qua intentie en inhoud ook aan dat hier al
oog voor is. Maar zoals gezegd dient dit een meer integrale plek te krijgen. Daarom zal in het kader
van de gemeenteopbouw gewerkt moeten worden aan de bewustwording van de gehele gemeente
als het gaat om geloofsoverdracht. Dit zowel omwille van de huidige vitaliteit van de gemeente als
omwille van haar levensvatbaarheid in de toekomst.
5.1.3 Stel vast en communiceer duidelijk wie van de professionals verantwoordelijk is voor de
doelgroep en hun kinderen.

Op dit moment ligt dit vooral binnen het takenpakket van Ds. Kooistra en de kerkelijk werker maar
ook de andere predikanten hebben te maken met gezinnen en kinderen. Het is raadzaam (opnieuw)
duidelijkheid te verschaffen over de rollen hierin. Nu is er voor gekozen het basis- en crisispastoraat
nog volledig onder het wijkgerichte pastoraat te laten vallen. Gezien de huidige verhouding van de
doelgroep tot de PGA adviseren wij toch om eventueel een hybride pastoraatsvorm te
implementeren. Enerzijds omdat ‘pastoraat’ de indruk wekt dat pastorale zorg behoort tot de taken
van doelgroepenpastores en anderzijds omdat ook predikanten aangeven dat ‘contact’ van groot
belang is. Deze meer alledaagse contacten zijn moeilijk te vatten binnen het wijkgerichte pastoraat
en de verwachtingen die daarbij kunnen bestaan. Ook geeft de relatief hoge mate waarin de
doelgroep niet weet tot welke wijk men behoort aan dat het contact niet of slechts in mindere mate
langs die weg ontstaat. Gedacht kan worden aan een rolverdeling zoals die in Zutphen vorm heeft
gekregen. 209 Herkenbaarheid dient hier het uitgangspunt te zijn. Bij een doelgroep die zich kenmerkt
208
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door persoonlijke relaties en aandacht voor de ‘kleine kring’ is het van belang dat de pastor op een of
andere wijze deel uitmaakt van die kring of hier relatief eenvoudig toegang toe vindt. Het
toegewezen krijgen van een pastor omdat men nou eenmaal een bepaalde postcode heeft lijkt hier
in mindere mate geschikt voor.
Het is verder raadzaam de verschillende predikanten inzichtelijke te laten maken hoeveel van hun
werktijd zij nodig zullen hebben om - naast het individueel voorbereiden van preken en dergelijke effectief te investeren in de doelgroep. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan het
(bege)leiden van activiteiten en samenkomsten, maar vooral ook aan de toerusting en ondersteuning
van vrijwilligers die voor de doelgroep van betekenis zijn en persoonlijke contacten in het dagelijks
leven. Zo kan een goede afweging gemaakt worden aangaande het takenpakket van de
doelgroepenpastor(es). In samenhang met 5.1.2 luidt het advies de aandacht voor gezinnen expliciet
te noemen als taak voor de doelgroeppastor ook met het oog op toekomstige aanstellingen.
5.1.4 Van een kerk met pastoraat naar een pastorale gemeenschap

Het zou echter jammer zijn de ‘natuurlijke’ onderlinge contacten tussen gemeenteleden onbenut te
laten. Deze als ‘pastoraal’ bestempelen zal vragen oproepen. ‘Omzien naar elkaar’ en met elkaar het
geloofsgesprek aan leren gaan heeft echter een laagdrempelig karakter en is tevens van pastoraal
belang. Onderzoek daarnaast welke vrijwilligers binnen het pastoraat (of nu nog daarbuiten) zich
geroepen voelen het (pastorale) contact met de doelgroep te onderhouden. Affiniteit met de
specifieke belangen en interesses is wel geboden. Voor de professionals geldt waarschijnlijk dat zij
binnen deze doelgroep niet erg hoeven te vrezen voor de gedachte dat de kerk niet is geweest als de
dominee niet is geweest. Zij kunnen zich daarom (voornamelijk) toeleggen op de toerusting van
vrijwilligers, al is er ook duidelijk een groep aanwezig die de voorkeur geeft aan een professional (Fig.
23.0). Een helpende gedachte in dit alles kan zijn dat het pastoraat geen onderdeel van de gemeente
is, maar dat de kerk een pastorale gemeenschap is. 210
Betekent dit dat vrijgezellen en echtparen zonder kinderen op een tweede plek komen? Nee, zeker
niet. Uit de enquête is gebleken dat buiten de waardering van en de behoefte aan kinder- en
gezinsactiviteiten er weinig verschil bestaat met betrekking tot de behoeften en activiteiten. Wel ligt
het in de lijn der verwachting dat alleenstaanden zich eerder zullen wenden tot gespreksgroepen en
dergelijke. Enerzijds omdat zij hiermee onderlinge relaties aangaan en onderhouden, anderszins
omdat dergelijke activiteiten vaak lastiger te bezoeken zijn voor mensen met kinderen omdat er
altijd oppas geregeld moet worden of omdat slechts een van de ouders aanwezig kan zijn.
5.2 Met het oog van de eredienst
Zowel uit de beleidsstukken, de gesprekken met de predikanten als uit de enquête is gebleken dat
aan de eredienst een belangrijke rol wordt toegekend. Het feit dat de respondenten de kerkdienst
nog altijd bijzonder vaak noemen bij de ‘activiteiten’ die men zou willen bezoeken, maakt het
aannemelijk dat de eredienst ook daadwerkelijk de vitale functie zou kunnen hebben die men
beoogt.
5.2.1 Hanteer het aantal bezoekers op zondag niet als criterium voor ‘succes’.

Op dit moment dient echter vastgesteld te worden dat de erediensten, ook de regenboogvarianten,
niet in grote getalen bezocht worden door de doelgroep Bouwers en hun kinderen. Enkele
uitzonderingen daargelaten (U2 dienst/top 2000 dienst/dialectdienst) zit de kerk op zondagochtend
nooit vol. Wie hoopt dat dit ooit weer structureel het geval zal zijn loopt grote kans teleurgesteld te
raken. 211 Niet omdat het onmogelijk zou zijn, maar omdat het zowel historisch 212 als sociologisch 213
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gezien niet in de lijn der verwachting ligt dat de meerderheid uit eigen beweging zich weer tot de
kerk en/of kerkdienst zal bewegen. Er zal waarschijnlijk sprake zijn een kleinere kring van actief
betrokken leden en daaromheen een weide kring van mensen die een BAT-relatie (believing apart
together) met de kerk onderhouden. Deze mensen bezoeken de kerk wanneer zij willen en in de
mate waarin zij dat wenselijk achten naast alle andere dingen die in hun agenda een even belangrijke
plaats innemen. Wil men de aantrekkingskracht op deze groep behouden, dan dient aangesloten te
worden bij de behoeften die zij kenbaar hebben gemaakt: leuke diensten (ook voor de kinderen!),
eigentijdse muziek en een herkenbare en duidelijke boodschap (Fig. 15.1-2). Het belang van de
Regenboogdiensten is hiermee evident.
5.2.2 Zorg voor balans in de aandacht voor incidentele bezoekers en ‘kernleden’.

Ondanks hetgeen we tot nu toe vastgesteld hebbe luidt het advies niet het aantal
Regenboogdiensten uit te breiden. Dit om meerdere redenen. Ten eerste vragen Regenboogdiensten
veel voorbereidingstijd. Met het oog op de werkdruk van de professionals 214 en het momenteel niet
al te grote aantal commissieleden dat deze diensten voorbereid, is het raadzaam goed om te gaan
met de beschikbare hoeveelheid energie. Men dient in ogenschouw te nemen dat al deze werkuren
per dienst aan een relatief klein aantal mensen (kerkgangers) per zondag 215 besteedt wordt. Nu is
het een geldig en zelfs priesterlijk motief om dit te doen vanuit de gedachte dat men ‘kerk voor het
volk’ is of zelfs omdat men ‘plaatsvervangende religie’ bedrijft, 216 maar men dient bewust te zijn van
het feit dat dit veel vraagt van de actief betrokken leden. Tevens worden tijd, aandacht, financiën en
energie die in deze leden zelf geïnvesteerd worden hierdoor beperkt. Van overvraging van
vrijwilligers lijkt nu ook al in enige mate sprake te zijn. Daarnaast klinkt het in de wandelgangen nog
al eens: “waar doen we het allemaal voor als er toch niemand komt?” 217
5.2.3 Laat Regenboogdiensten en traditioneel liturgische diensten elkaar verrijken.

Een andere reden om niet te spreken van uitbreiding is het volgende: wil men dat de eredienst
daadwerkelijk het kloppende hart 218 van de kerk is en blijft, dan dient men zich af te vragen in
hoeverre de scheiding die nu lijkt te ontstaan tussen ‘de oude liturgische weg’ en de ‘nieuwe weg van
de Regenboogdiensten’ hiertoe bijdraagt. Tot dusver is dit een tweesporenbeleid genoemd, maar het
risico bestaat dat dit verder uitgroeit tot een ‘tweekampenbeleid’. Er is reden om aan te nemen dat
dit gemeente verder uit elkaar zal doen groeien en dat verschillende (doel)groepen binnen de
gemeente elkaar in de toekomst moeilijker zullen vinden. 219 Hier grijpen het generationele belang
zoals hierboven beschreven en de centrale plek van de eredienst in elkaar. Het advies luidt daarom
nogmaals kritisch te kijken naar het gekozen tweesporenbeleid. Hiermee heeft men namelijk
gekozen mee te gaan in een trend die voor het gemeenschappelijk geloven grote uitdagingen met
zich mee brengt. Want hoewel men hierin in relatief hoge mate aansluit bij de behoeften van de
doelgroep, is daarmee nog niet gezegd dat de ingeslagen weg heilzaam is voor de gemeente als
geheel. Zeker niet vanuit het Bijbelse referentiekader van de gemeenschap. Dit dient niet uitgelegd
te worden alsof de Regenboogdiensten hun doel missen. Uit de enquête blijkt het tegendeel! Het
dient gezien te worden als een aanzet om na te denken over de manier waarop (de waarde van) de
Regenboogdiensten duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het verhaal van de PGA, zonder dat
de Bouwers op een zijspoor worden gezet waar de traditie geen waarde lijkt te hebben.
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Het advies is daarom niet alleen in de taakgroep eredienst afgevaardigden uit beide milieus plaats te
laten nemen, maar om de regenboogcommissie(s) aan te vullen met gemeenteleden die affiniteit
hebben met de klassieke liturgie. Dit in het vertrouwen dat traditie de vernieuwing elkaar zullen
verrijken. Wil de PGA aansluiten bij zowel de behoefte aan leuke eigentijdse diensten als bij de
behoefte kinderen/jongeren bekend te maken met geloof en kerk, dan zullen op den duur alle
diensten weer diensten voor jong en oud moeten worden. De ‘liturgische’ generatie/stroming binnen
de PGA heeft daarbij de uitdaging waarlijk traditioneel te zijn en niet traditionalisisch. 220 De
doelgroep Bouwers en hun kinderen hebben daarbij de uitdaging zich niet slechts op te stellen als
kinderen van hun tijd maar als mensen de hun toekomst met vertrouwen tegemoet gaan omdat ze
weten waar ze vandaan komen. Hierin mag ook meegewogen worden da de liturgische diensten nog
altijd in enige mate gewaardeerd worden door de doelgroep.
5.2.4 Voeg de verschillende commissies samen tot één Regenboogcommissie

Het huidige geringe verschil tussen de KiU diensten en de LeF-diensten verdient eveneens aandacht.
Hoewel de oorsprongen en daarbij horende doelstelling verschillend waren, zijn deze vormen van
eredienst steeds meer op elkaar gaan lijken. Navraag bij betrokkenen leert tevens dat men het
onderscheid zelf ook niet meer goed benoemen kan. Ook is er niet veel onderscheid in de waardering
van de diensten en respondenten die KiU-diensten in redelijk tot hoge mate waarderen veelal ook de
LeF-diensten en andersom. De aanbeveling is daarom als volgt: voeg de verschillende commissies
samen. Bij een fusie ontstaan er meer onderlinge samenwerkingsverbanden en wordt een
betekenisloos onderscheid vermeden, hetgeen bevorderlijk is voor de communicatie naar zowel de
gemeente als gasten.
Hoe dit concreet gestalte krijgt is de verantwoordelijkheid van de verschillende raden en commissies
binnen de gemeente. Bij iedere concretisering dient men antwoord te vinden op de vragen: wordt
met wat wij hier besluiten het intergenerationele karakter van de gemeente bevorderd, raken de
verschillende leeftijdsgroepen zo met elkaar verbonden en is er sprake van duurzame
(geloofs)overdracht?
5.2.5 Bevorder kortdurende participatie

Op dit moment is het zo dat participatie in de voorbereiding van diensten, uitzonderingen
daargelaten, vooral mogelijk wordt door plaats te nemen in een commissie. 221 Gezien de beperkte
tijd en bereidheid zich voor langere tijd te binden, luidt het advies ruimere mogelijkheden tot
participatie te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door het opzetten en onderhouden van een digitaal
portaal om ideeën kenbaar te maken. Ook wijzen wij hier op hetgeen doorklonk in de interviews met
de Zutphense predikanten. Wanneer de interesses en ideeën van gemeenteleden bekend zijn dient
hier proactief op ingespeeld te worden. Men dient niet te wachten tot iemand vraagt om te mogen
participeren of totdat deze een vacature opvult. Men dient hiertoe uit te nodigen in persoonlijk
contact. Nu zal de eredienst wellicht niet (altijd) de geschikte plek zijn om recht te doen aan de
persoonlijke belangen en interesses. Over de andere mogelijkheden daartoe straks meer.
5.2.6 Betrek kinderen/jongeren structureel in de muzikale invulling van diensten en activiteiten.

Het belang van aansprekende muziek is in het onderzoek duidelijk gebleken. Het is daarom raadzaam
de mogelijkheden tot muzikale expressie en participatie te behouden en eventueel uit te breiden.
Aansluitend bij hetgeen gezegd is over gezinnen en kinderen luidt het advies om de participatie
onder deze groep te bevorderen. De band A-company ondervindt al enige tijd moeite in het vinden
van ‘jonge aanwas’. Het is echter gebleken dat de samenwerking tussen kinderen en volwassenen in
‘Young-company’ goed werkt. Het advies luidt daarom vaker in te zetten op deelname van kinderen.
Een punt van aandacht hierbij is natuurlijk dat zeker de jonge kinderen nu vaak de kindernevendienst
bezoeken. De mogelijkheden tot participatie zouden tevens verkent kunnen worden met de scholen.
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Zie: literatuurstudie 2.5.3 p.19

Daarnaast leveren o.a. gespreksgroepen en scholen een bijdrage.

Nu al werken deze geregeld mee in de kinderdiensten. Echter blijft dit nu beperkt tot specifieke
momenten. Onderzocht dient te worden of doorlopende participatie mogelijk is, bijvoorbeeld op het
gebied van zang/muziek/toneel en godsdienstonderwijs. Dit niet alleen op basisscholen maar ook in
het voortgezet onderwijs. 222
5.2.7 Maak samenzang weer samenzang

In de diensten blijkt verder dat de participatie in de samenzang sterk verschilt per dienst en per lied.
Doordat er is gekozen voor eigentijdse liederen en muziek is de herkenning soms slechts in geringe
mate aanwezig. Het advies is daarom om actief in te zetten op het samen aanleren van (nieuwe en
bekende) liederen. Kerkmusici dienen daarin alle generaties ten dienste te staan en samenwerking
en wederzijdse verrijking als uitgangspunt te nemen. Orgel, band en (samen)zang zijn
complementair. Hetzelfde geldt voor de verschillende liedbundels en stijlen. Persoonlijke voorkeuren
van predikanten, musici en commissieleden hebben zeker hun plaats. Men dient iedere keer echter
uit te gaan van het belang van de pluriforme gemeente. Dit zowel met het oog op de saamhorigheid
als het aantrekkelijk maken van de dienst. In het aanleren van nieuwe en oude(!) liederen kunnen
sociale media en internet maar ook het blad KerkVenster een rol spelen. Daarnaast is het raadzaam
de gemeente mee te nemen in een herbezinning op de rol van muziek/zang voor de gemeente en de
persoonlijke spiritualiteit. Muziek is niet alleen voor de doelgroep Bouwers van groot belang. Ook
oudere generaties hechten zeer aan zang en muziek. Daarmee is muziek bij uitstek een middel om de
generaties te verbinden.
5.2.8 Bewerk verdieping door thematisering

Ook willen we aandacht vragen voor het thematische karakter van de Regenboogdiensten. Hoewel
hier zeker voordelen aan verbonden zijn als het bijvoorbeeld gaat om communicatie en het kunnen
aansluiten door incidentele bezoekers, is de herkenbaarheid voor regelmatige bezoekers wellicht
juist kleiner. Dit omdat er geen lijn te ontdekken is in de verschillende diensten. Daarnaast is
daadwerkelijke verdieping lastig te bereiken in een enkele dienst. Het voordeel van het hanteren van
het (oecumenische) leesrooster is dat gemeenschap meegenomen wordt door het gehele
constituerende verhaal van de Bijbel/het evangelie (waarover hieronder meer). Men zou in
aansluiting wat hierboven is gezegd over het wederzijds verrijken van traditionele diensten en
Regenboogdiensten de herinvoering van het leesrooster kunnen overwegen. Dit is echter niet
noodzakelijk. Men zou ook kunnen werken met periodieke thema’s. Zelfgekozen overkoepelende
thema’s zijn eveneens bruikbaar. Dit heeft als voordeel dat regelmatige bezoekers zich verder
kunnen verdiepen en incidentele bezoekers aangesproken kunnen worden door de verschillende
duidelijk benoembare thema’s. Dit stimuleert tevens het ‘terugkomen’ om tot verdere verdieping te
raken.
5.2.9 Rust voorbereidende commissies toe om inhoudelijk sterke diensten voor te bereiden

Thematisering verlaagt ook de druk op professionals en vrijwilligers om steeds iets origineels te
moeten bedenken. Tijdens de voorbereiding klinkt het nu geregeld: “Dat hebben we toen ook al
gedaan.” De diversiteit kan evenwel behouden blijven doordat verschillende predikanten en
verschillende vrijwilligers aan hetzelfde thema invulling geven.
Als we daarin de mogelijkheid meenemen de verschillende commissies samen te voegen, zou men
zelfs kunnen spreken van een zekere standaardisering van de Regenboogdiensten. Enerzijds bestaat
daar het risico op verstarring, anderzijds vergroot men de herkenning en kan men zich primair
richten op de inhoud/boodschap, waarvan het belang in de enquête groot bleek te zijn. Belangrijk
hierbij is dat de boodschap niet alleen gecommuniceerd wordt door de preek. Alle zintuigen moeten
mee kunnen doen. Dit betekent echter niet dat er iedere zondag een groot ‘event’ opgetuigd moet
worden. Beperk dit juist tot events als de top2000 dienst en musicals.
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Zie bijlage 3 interviews predikanten en pastores p.4

Moeten we dit alles overziend terug naar de oude situatie waarin eenduidigheid ook eenzijdigheid in
kon houden? Nee. Net als hierboven beschreven inzake de rol van kinderen en gezinnen, kan hier
gesproken worden van een actualisering. In dit geval de actualisering van de oproep om samen het
lichaam van Christus te zijn (1 Kor. 12). Binnen dit lichaam kan niemand zeggen dat hij overbodig is of
dat hij de ander niet nodig heeft. Vooral dat laatste is een risico met betrekking tot het
tweesporenbeleid. Nu men de keuze heeft tussen een traditionele dienst en een regenboogdienst is
het niet verwonderlijk dat er ook daadwerkelijk gekozen wordt. Het aanbieden van die keuzes zou in
dit licht ook gezien kunnen worden als een bevestiging van de gedachte dat de leden elkaar niet
nodig hebben. Daarom wijzen we hier ook opnieuw op het feit dat voor een groot deel van de
doelgroep geldt dat gezamenlijke geloofsbeleving wel van belang is (zie: 3.11). Uit de interviews met
zowel de predikanten in Zutphen als Aalten valt verder op te maken dat de keuzevrijheid op
gespannen voet staat met het vormen van een gemeenschap. 223 Dat brengt ons bij het volgende
onderdeel van het adviesrapport.
5.3 Saamhorigheid
Zoals we hebben gezien in het onderzoeksverslag is er een duidelijke behoefte aan saamhorigheid.
Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt en mensen de kerk niet (per se) nodig lijken te hebben om
hun sociale leven vorm te geven is er toch voldoende reden hier verdere aandacht aan te besteden.
Het belang hiervan is onder andere ook verwoord in de identiteitsverklaring. Hierbij wordt speciaal
aandacht gevraagd voor kleinschaligheid binnen het grote geheel van de gemeente.
5.3.1 Verruim de mogelijkheden tot ontmoeting rondom de eredienst

Zoals in de omschrijving van de KiU diensten te lezen is wil men voldoende gelegenheid bieden elkaar
te ontmoeten. In de Regenboogdiensten (maar ook in de reguliere diensten) probeert men dit te
bewerkstelligen door koffie met elkaar te drinken. Het is echter de vraag in hoeverre de relatief korte
momenten die daarvoor gereserveerd zijn hiertoe bijdragen. Uiteraard is de mogelijkheid elkaar
onder het genot van koffie of thee elkaar te ontmoeten goed voor de onderlinge contacten maar
anderzijds kan gesteld worden dat men ook een kopje koffie aangeboden krijgt als men een lening
afsluit bij de bank of wanneer men lang op de behandelend arts dient te wachten. Het betreft een
vriendelijk welkom, maar met het oog op daadwerkelijke ontmoeting en de gezamenlijke
geloofsbeleving is het relatief beperkt. Het advies luidt daarom als volgt: faciliteer voor en/of na
diensten ruimere mogelijkheid tot ontmoeting. Dit kan bijvoorbeeld zijn door vooraf (bij een
avonddienst) of achteraf (bij een ochtenddienst) een gezamenlijke maaltijd/borrel te houden. Hierbij
geldt dat het er niet omgaat een zo groot mogelijke groep te verzamelen, maar om gelegenheid tot
ontmoeting te creëren voor hen die daar behoefte aan hebben. 224 Tijdens deze ontmoetingen is er
zowel ruimte om het geloofsleven als het dagelijks leven te bespreken. Met het oog op de doelgroep
lijkt de tijd rondom de eredienst hier een geschikt moment voor. De drukke agenda’s en de relatief
geringe animo voor de gespreksgroepen doen vermoeden dat het best ingezet kan worden op het
moment dat men er toch al is. Een andere factor van belang is dat onder de groep die nooit of laag
frequent de diensten bezoekt er nauwelijks animo is om mee te werken aan de eredienst.
Wederkerige betrokkenheid zal hoogstwaarschijnlijk niet bewerkstelligd worden in/tijdens de
eredienst of de voorbereiding daarvan. De momenten voorafgaand aan en na afloop van de dienst
lijken daarom het meest geschikt.
5.3.2 Het kerkgebouw heeft geen liturgisch centrum maar is een liturgisch centrum

Maar ook de liturgie verdient hier de aandacht. Zoals eerder gesteld kunnen de huidige diensten
goed omschreven worden als ‘eenrichtingsverkeer’. 225 Het is niet eenvoudig daar in de huidige
situatie iets aan te veranderen. Daarnaast dient erkent te worden dat het ‘meedoen in de diensten’
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niet hoog op de agenda staat van de doelgroep . Dit kan echter komen doordat in de huidige situatie
‘meedoen’ vaak betekent dat men bijzonder zichtbaar is. 226 Elders is gesteld dat dit komt door de
gerichtheid op het liturgisch centrum. 227 Dit verdient echter een kanttekening/nuancering: wellicht
dat niet de gerichtheid op het liturgisch centrum zelf voor het eenrichtingverkeer zorgt maar de
duidelijke scheiding tussen de activiteit in het liturgisch centrum en de passiviteit van het
‘zitgedeelte’. Uiteraard helpt de opstelling van de kerkbanken daarin niet. Toch dient er ook nu al
gekeken te worden naar de mogelijkheden om niet een liturgisch centrum binnen de kerk te hebben,
maar het hele kerkgebouw als liturgisch (=priesterlijk!) centrum te beschouwen en te gebruiken.
Onderlinge communicatie is nu nauwelijks mogelijk. Dat is niet bevorderlijk. Zet daarom in op de al
eerder voorgestelde mogelijkheid om sociale media tijdens de diensten een plek te geven. Maar ook
voor en na de dienst kan via deze middelen het geloofsgesprek gaande blijven rondom het thema.
Hier wordt dit overziend het advies onderstreept bij de toekomstige inrichting van de kerkgebouwen
sterk rekening te houden met deze beperktheid.
5.3.3 Vorm commissies om van mini-organisaties tot relationele geloofsopbouwende groepen

Een laatste aanbeveling aangaande de saamhorigheid betreft de voorbereidende commissies: Laat
hen die zich wel voor langere tijd binden ook buiten het voorbereiden van diensten samen komen.
Dit niet om een kunstmatige vriendenkring te vormen maar om de verdieping die men in een dienst
zoekt, ook onderling te bewerkstelligen. De ervaring leert dat groepen die elkaar beter kennen
eerder de verlangde diepgang bereiken. Zeker met het oog op de behoefte om kerkdiensten aan te
laten sluiten bij het dagelijks leven is het raadzaam, elkaar in het dagelijks leven zo nu en dan te
ontmoeten. Het geloofsgesprek, gebed en spiritualiteit dienen de grond te zijn onder
beleidsontwerp, discussie en statistieken. Uit de enquête blijkt dat mensen lang niet allemaal de
behoefte dit gesprek op te zoeken, maar voor commissies en personen die verantwoordelijk zijn voor
de geloofsoverdracht tijdens de eredienst en bij andere activiteiten mag dit niet ontbreken. Dit
betekent niet dat deze vorm van diepgang afgedwongen dient te worden, dat zou ook een negatief
resultaat in de hand werken. Wel dienen groepen aangemoedigd en begeleid te worden in het
vinden van een vorm die hen daarin helpt.
5.4 Andere vormen van kerk-zijn
In het adviesrapport ‘Niet beperken maar versterken’ werd al gesproken over andere vormen van
kerk zijn. Ook uit de enquête en de interviews blijkt dat hier met betrekking tot de doelgroep
aandacht voor dient te zijn. Bij de eredienst komen de mensen naar de kerk toe, bij andere vormen
van kerk zijn dient de kerk naar de mensen toe te bewegen. Zeker nu steeds minder mensen naar de
kerk toegaan is het aan de PGA om de beweging ‘naar buiten’ kracht bij te zetten. Nu kenmerkt de
PGA als geheel en zeker de doelgroep zich niet door een groot missionair elan228, maar de
Schillerdiensten, gespreksgroepen en verschillende diaconale activiteiten zijn reeds voorbeelden die
relevant zijn voor de doelgroep. Ook de activiteiten van de werkgroep Inspiratie en ontmoeting
zouden geschikt kunnen zijn voor aansluiting bij de doelgroep. Feit is echter dat de activiteiten van
I&O vooral door de oudere generatie bezocht worden. Ook hier speelt mogelijk mee dat de drukke
gezinsplanning het in mindere mate toelaat hier tijd voor vrij te maken.
5.4.1 Pas reeds bestaande andere vormen van kerk-zijn aan op de aangetoonde interesses en
behoeften van de doelgroep.

Het advies luidt de hier genoemde andere vormen van kerk zijn geschikt te maken voor de
doelgroep. Dat houdt in dat er aandacht dient te zijn voor de onderwerpen en interesses die voor de
doelgroep van belang zijn (zie 4.3). Het verschil in de interesses van mannen en vrouwen dient hierin
226

In de enquête geven meerdere respondenten aan liever niet op de voorgrond te treden. Zie (onder andere) bijlage 2
uitslagen enquête Fig. 29.1-#46,63,120
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Adviesrapport ‘Niet beperken maar versterken’ PGA 2014. p.8.
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Zie bijlage 2 uitslagen enquête Fig. 25.1 en 26.0
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meegenomen te worden om tot een goede balans te komen qua onderwerpen. Ook dienen ze
geschikt te zijn om met het gezin te bezoeken, hetgeen inhoudt dat er ook aandacht besteedt dient
te worden aan de kinderen. Daarnaast dient gekeken te worden op welke momenten en tijdstippen
de activiteiten gehouden worden. Zo zijn avonden bijvoorbeeld lastig voor gezinnen met (kleine)
kinderen. Weekenden, woensdagmiddagen en vakantieperioden kunnen hier geschikt voor zijn. 229
Ook zijn eenmalige meerdaagse activiteiten een goede mogelijkheid om aan te sluiten bij de
doelgroep. Want hoewel bijvoorbeeld retraites niet hoog op de verlanglijst staan, noemt toch iets
minder dan 10% het als een voorkeursactiviteit. Dit betreft daarmee een investering in een relatief
kleine groep, maar wel een investering die tot verdieping en uitbreiding van het (onderlinge) contact
kan leiden.
5.4.2 Nodig actief uit tot het delen van persoonlijk interesses, kennis en kunde.

Zoals met het oog op de eredienst als gesteld is, dienen persoonlijke interesses ruimte te hebben in
het kerk-zijn. Het is dan ook goed dat hier nu al gelegenheid toe is. Dit zou echter nog verder
versterkt kunnen worden. Wanneer gemeenteleden bijvoorbeeld interesse hebben in of betrokken
zijn op thema’s als duurzaamheid, opvoeding, sport, kunst etc.(fig.15.1 en 15.2 ), dient de gemeente
te inventariseren in hoeverre en op welke wijze de PGA hierin van betekenis kan zijn. Daarbij kunnen
en dienen deze individuen en of groepen uitgenodigd te worden de gemeente te verrijken met hun
kennis, kunde en interesse. 230 In aansluiting bij 5.2.4 stellen we opnieuw dat lange termijn
toewijdingen hiervoor geen vereiste dienen te zijn. 231
5.4.3 Zoek aansluiting op de bestaande netwerken van de doelgroep

In aansluiting op wat bij ‘saamhorigheid’ is gezegd over de drukke agenda’s van de doelgroep, willen
we hier stellen dat men ervoor dient te waken dat er door kerkelijke activiteiten ‘nog meer’ te doen
is. Dit omdat de kerk het wat dat betreft vaak aflegt tegen andere activiteiten en verplichtingen.
Daarom doen we hier de aanbeveling te onderzoeken op welke manieren de PGA van toegevoegde
waarde kan zijn in de bestaande netwerken van gemeenteleden. Dit ook met het oog op het belang
van de kleine kring. 232 Hierbij kan onder andere gedacht worden aan (sport)verenigingen, scholen,
uitgaansleven en sociale netwerken. De Schillerdiensten en de in de interviews genoemde ‘minievents’ bij mensen thuis passen ook in dit beeld. Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen in de
identiteitsverklaring te lezen valt: “Wij willen een gemeente zijn die zich geroepen weet om in woord
en daad het evangelie van Jezus Christus in onze eigen omgeving present te stellen.”
5.4.4 Breng diaconie en pastoraat samen

De PGA is ruimschoots bekend met goede doelen en de diaconale activiteiten. Uit de enquête is
gebleken dat acties voor het goede doel in verhouding redelijk in trek zijn bij mensen die in mindere
mate betrokken zijn. Het advies is daarom ook het doelgroepenpastoraat in samenhang met
diaconale activiteiten te ontwikkelen. 233 Vanwege de constatering dat de men zich eerder thuisvoelt
in het lokale dan in het globale verband dienen deze diaconale activiteiten zo veel mogelijk
betrekking te hebben op de directe omgeving van de doelgroep. Maar er dient tevens aandacht te
zijn voor wat de doelgroep onderling voor elkaar kan betekenen. Het aantal mensen dat aangeeft
betrokken te willen zijn om zo iets voor anderen te kunnen betekenen stemt hoopvol evenals de
mate waarin met betrokkenheid bij de maatschappij als motief noemt om betrokken te zijn bij de
PGA. Daarbij is er zelfs via de enquête om ondersteuning en persoonlijke aandacht gevraagd. Dit mag
niet onbeantwoord blijven.
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5.4.5 Onderzoek de invloed van andere vormen van kerk-zijn op de eredienst

Wil men inzetten op deze andere vormen van kerk-zijn, dan kan dit inhouden dat dit een investering
van de PGA vraagt die zijn weerslag zal hebben op de zondagse eredienst (frequentie, vormgeving
etc.). Gezien het feit dat op dit moment nagenoeg alle aandacht voor de doelgroep zich richt op de
eredienst, zou dit echter ook gezien kunnen worden als het hervinden van balans. Het hoeft echter
niet alleen iets te kosten want ook hier geldt dat wederzijdse verrijking mogelijk is. Wanneer een
duidelijk zichtbaar (inhoudelijk) verband bestaat tussen de eredienst en andere activiteiten kan dit
drempelverlagend werken naar beide kanten.
5.5 Identiteit.
5.5.1 Stel opnieuw de kern vast van waar de gemeente in gelooft en waar zij voor staat

We komen nu terug op het eerder genoemde belang aan herkenbare onderwerpen en een duidelijke
boodschap. De reden dat we dit hier plaatsen onder de noemer identiteit is dat herkenning alles te
maken heeft met eigenheid. In de identiteitverklaring valt te lezen dat de PGA een gemeente wil zijn
die ruimte biedt. Dit omdat er (zeker na de fusie) sprake is van een grote diversiteit binnen de
gemeente. Gemeenteleden met een meer vrijzinnige overtuiging en geloofsbeleving zitten in de
kerkbanken naast meer orthodoxe gemeenteleden. Dat de gemeente als geheel de uitdaging aangaat
om voor al deze mensen een thuis te bieden verdient waardering.
De meest in het oog springende uitdaging hierin is die van de predikanten om dit zeer diverse
‘publiek’ aan te spreken. In de gesprekken met hen is tevens gebleken dat die uitdaging niet nieuw is.
Reeds bij het opstellen van de identiteitsverklaring werd duidelijk hoe lastig het was om aan zoveel
mogelijk mensen recht te doen. 234 In de erediensten komt het ondanks deze pogingen nog altijd voor
dat mensen zich niet herkennen of moeite hebben het geloof samen te beleven. 235 Dit heeft voor
sommigen te maken met een te grote nadruk op het Bijbelse referentiekader en voor anderen juist
met een te weinig herkenbare Bijbelse boodschap. 236 Het zal niet eenvoudig zijn een brug te slaan
tussen deze uitersten. Toch luidt het advies hieraan hernieuwde aandacht te geven. Zoals uit het
gesprek met de predikanten naar voren is gekomen ligt door allerlei prangende kwesties, de nadruk
al langere tijd niet meer op ‘het geloofsgesprek’. Van belang hierbij is dat het bij het geloofsgesprek
voor de doelgroep in de meeste gevallen niet gaat om bestuurlijke of theologische vraagstukken,
maar om persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. Het verschil tussen het geloofsgesprek op
bestuurlijk niveau en op gemeenschapsniveau dient daarom in acht genomen te worden. Op
bestuurlijk niveau is het geloofsgesprek voor de doelgroep primair van belang om te kunnen weten
waar de gemeente voor staat. 237 Voor de doelgroep is dat niet van belang om zich dezelfde identiteit
aan te kunnen meten maar om zich er duidelijk toe te kunnen verhouden.
5.5.2 Vier de verschillen en verbind door verhalen

Als helpend idee kunnen we hier de spanning tussen eigenheid en openheid noemen. Deze is echter
meer werkbaar te verwoorden als open eigenheid of eigen openheid. 238 Het is in deze visie heel goed
mogelijk een open karakter te hebben en toch goed te weten wat men gelooft. Van belang hierbij is
te noemen dat het in een meer postmoderne context heel goed mogelijk is verschillende
overtuigingen naast elkaar te laten bestaan. Maar dit niet op de wijze dat men elkaar gedoogd, maar
dat de verschillende standpunten en ervaringen actief op elkaar betrokken worden. Beter zou het
echter zijn opzoek te gaan naar een gezamenlijk ‘verhaal’ en niet naar elkaars ‘standpunten’. De
winst van de postmoderne nadruk op narrativiteit zoals die uit de literatuurstudie is gebleken, 239 zou
hierin kunnen zijn dat verhalen binnen een pluriforme gemeenschap geschikter zijn voor verbinding
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dan standpunten en redeneringen. Teruggrijpend op de identiteitsverklaring zijn hiervoor
aanknopingspunten te vinden in wat genoemd wordt ‘het evangelie van Jezus Christus’. Onduidelijk
is echter wat op dit moment verstaan wordt onder dit evangelie en welke plek Jezus Christus – die
wel meerdere malen wordt genoemd in de verklaring – precies ‘inneemt’.
5.5.3 Kom samen rondom Jezus Christus

De identiteitsverklaring betreft momenteel eerder een intentieverklaring: breed genoeg om achter te
staan, te breed om vóór te gaan. Het zal onhaalbaar en onwenselijk zijn een heldere verklaring op te
stellen met een sterk dogmatisch karakter, toch luidt het advies om een meer beknopte
identiteitsverklaring op te stellen waarin Jezus Christus en het evangelie opnieuw een centrale plek
innemen. Deze identiteitsverklaring dient niet het doel te zijn, maar een ‘bijproduct’ van een algehele
herbezinning op de identiteit van de Protestantse Gemeente Aalten als ‘Kuriake’. 240 Want wat
betekent het eigenlijk dat de PGA zich kerk noemt? Daarmee zegt zij ‘van de Heer’ te zijn. Een
christocentrische gemeentevisie lijkt daarom onontbeerlijk. Hierin mag het vertrouwen werkzaam
zijn dat het evangelie specifiek genoeg is om persoonlijk en concreet te zijn en ruim genoeg om
verschillen in overtuiging en beleving te honoreren. Het is begrijpelijk dat de afgelopen decennia veel
aandacht is geweest voor een ruimere geloofsopvatting en dat diversiteit en oecumene leidende
begrippen waren. 241 Maar indien nu daadwerkelijk blijkt dat deze ruimte niet correspondeert met
een behoefte aan duidelijkheid en herkenning, is heroriëntatie geboden. De moderne tijd heeft zeer
kritische vragen gesteld aan het christelijk geloof en de kerk. Deze zijn niet aan de PGA voorbij
gegaan. Voor zover daar sprake van is kan echter gesteld worden dat de postmoderne toestand weer
ruimte biedt om zonder verlegenheid overtuigd te zijn. 242 Dit echter zonder de voorheen
noodzakelijke en daaraan inherente claims. 243
5.5.4 Wees traditioneel niet traditionalistisch

Naast herbezinning op wat we de ‘geloofsidentiteit’ zouden kunnen noemen luidt een ander advies
om ook de eigen historie/traditie te betrekken in de bezinning op de eigen identiteit. In Aalten neemt
de Protestantse Gemeente een eigen plek in naast exclusief orthodoxe (CGK, ECG) en exclusief
vrijzinnige gemeenschappen (NPB). De pluraliteit van de gemeente is onmiskenbaar onderdeel van
haar eigenheid. Onderzocht zal moeten worden hoe deze veelkleurigheid samen kan gaan met een
duidelijke identiteit. Dit om zowel de ruimte het geloof te beleven zoals het bij de individuele
gemeenteleden past als de behoefte aan duidelijkheid te honoreren. 244 Tevens valt in de
identiteitsverklaring te lezen dat de traditie onopgeefbaar is bij het gaan van nieuwe wegen. Nu valt
er veel af te dingen op deze exacte formulering, maar de herwaardering van de traditie mag zeker
aandacht krijgen in de ‘sprong naar de toekomst’ die de PGA wenst te maken. Sterker nog: de huidige
toekomstgerichtheid dient zelf ook blijvend doordacht te worden. We herinneren hier aan wat in de
literatuurstudie te lezen valt, namelijk het gevaar dat verbleekte tradities niet vervangen worden
door duurzame vernieuw(en)de vormen maar slechts door ‘intensieve hypothesen’. 245 De afkomst zal
in hoge mate bepalend zijn voor de toekomst van de gemeente, het veronachtzamen van die afkomst
zal niet een ‘sprong naar de toekomst’ bewerken, maar een ‘voortdurende val naar voren’. De
traditie waarin de PGA staat is geen blok aan haar been, ook niet voor de nieuwe generatie.
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Traditionalisme kan dat blok wel vormen, maar de traditie is een rijke bron om uit te putten. 246 We
herhalen daarom hier het advies na te gaan op welke wijze de Regenboogdiensten en de traditioneel
liturgische diensten van elkaar kunnen leren. Om deze uitdaging aan te gaan zal herbezinning op de
waarde en betekenis van de traditie voor de doelgroep va belang zijn. Vernieuwing, herhaling en
bevraging zijn alle drie cruciaal als het gaat om geloofsoverdracht als individuele een groepsgewijze
verdieping. 247 Het in ere houden van oude tradities staat echter laag op de verlanglijst van de
Bouwers. Hier op inzetten zal dus eerder voort moeten komen uit het zelfbewustzijn van de
gemeente dan uit de wens aan te sluiten op de huidige behoeften van de doelgroep zoals die uit de
enquête naar voren komen. Hier speelt wellicht ook dat men zich in mindere mate bewust is van de
eigenlijke behoefte aan rituelen en tradities. 248
5.6 Communicatie
5.6.1 Zet het KerkVenster wagenwijd open naar de doelgroep Bouwers

Uit de enquête lijkt naar voren te komen dat het blad KerkVenster onder de doelgroep een relatief
grote populariteit kent. Meer dan enig ander medium noemen de respondenten dit medium als
informatiebron van hun voorkeur. Het advies is daarom met de redactie van KerkVenster in overleg
te gaan om te onderzoeken op welke wijze dit blad nog meer van betekenis kan zijn voor de
doelgroep. Gedacht kan worden aan een uitbreiding van het jongerenkatern ‘Andersumme’ en de
integratie van Zin in het gezin. Momenteel is Zin in het Gezin nog op aanvraag als digitale nieuwsbrief
te ontvangen. Gezien de uitkomsten van de enquête zou een meer zichtbare plek verantwoord zijn.
5.6.2 Wees media-sociaal, durf te ontvangen

Naast KerkVenster worden ook sociale media en de website met regelmaat genoemd. Hoewel dit
(nog) niet van groot belang lijkt te zijn is het raadzaam de informatie voorziening via met name
sociale media consequenter te onderhouden. Mededelingen vinden daar nu vooral plaats via de
facebookpagina’s van KiU en LeF en op eigen initiatief. Dit geeft een diffuus beeld (verschillende
namen, verschillend logo’s). Het advies luidt een aantal gemeenteleden zorg te laten dragen voor het
up to date houden van de sociale media uitingen van de PGA. Hierbij dient gelet te worden op het
‘sociale’ karakter. Het mag niet alleen een zendkanaal zijn/worden. Voor de predikanten en kerkelijk
werkers geldt ook dat zij het gebruik van sociale media effectief kunnen inzetten in het leggen en
onderhouden van contact met de doelgroep. Zij kunnen op internet functioneren als ‘het’ gezicht van
de gemeente en vervullen daarin een belangrijke rol als het gaat om de beeldvorming aangaande de
gemeente. 249 In alles is van belang dat de PGA in haar media-uitingen herkenbaar is.
5.7 Wordt vervolgd!
Tot nu toe zijn er al heel wat adviezen voorbij gekomen. Sommige concreet met het oog op
activiteiten en programma’s, andere meer fundamenteel en beleidsmatig. Een laatste concrete
aanbeveling dient echter toch nog gedaan te worden: maar liefst 85 personen hebben aangegeven
verder in gesprek te willen!250 Dat is een kans die de PGA niet moet laten schieten. In de eerste plaats
omdat hier actief toe uitgenodigd/om gevraagd is tijdens het onderzoek. Ten tweede omdat middels
deze gesprekken gekeken kan worden in hoeverre de resultaten bevestigd, weerlegd en/of
aangevuld kunnen worden. Een sprong naar de toekomst zal het niet zijn, maar een mooie (wellicht
voorzichtige) stap in de richting van verdere wederzijdse betrokkenheid is heel goed mogelijk.
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Enquête doelgroepenpastoraat
Protestantse Gemeente Aalten (PGA)
PERSOONSKENMERKEN
Allereerst willen we graag algemene informatie verzamelen over zaken als leeftijd en woon- en werksituatie.
Geef telkens aan welk antwoord van toepassing is. Lees indien aanwezig goed de toelichting bij de vraag en
antwoordmogelijkheden.
1. Wat is je geslacht?

□
□

Vrouw
Man

2. Hoe oud ben je?
Leeftijd:
3. Hoe is je werksituatie?

□
□
□
□
□
□

Arbeidsongeschikt
Werkzoekend
Bewust werkloos
Deels arbeidsongeschikt en werkzaam
Deels arbeidsongeschikt en werkzoekend
Werkzaam, parttime met een tijdelijk contract

□
□
□
□
□

Werkzaam, parttime met een vast contract
Werkzaam, fulltime met een tijdelijk contract
Werkzaam, fulltime met een vast contract
Zelfstandig ondernemer
Anders, namelijk:

4. Wat is je hoogst genoten opleiding?

□
□
□
□
□

Basisonderwijs
Lager beroepsonderwijs
Middelbaar voortgezet onderwijs (VMBO, Mavo)
Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
Hoger voortgezet onderwijs (Havo, VWO,)

□
□
□
□

Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Wetenschappelijk onderwijs (WO)
Ik volg momenteel één van deze opleidingen
(geef aan in welke v.d. genoemde categorieën)

Anders, namelijk:

5. Wat is je burgerlijke staat?

□
□
□
□

Getrouwd
Ik heb een samenlevingscontract (ga verder naar vraag 7)
Ongetrouwd, geen relatie (ga verder naar vraag 7)
Ongetrouwd, wel een relatie (ga verder naar vraag 7)
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6. Ben je in de kerk getrouwd / Heb je een zegen gevraagd over je huwelijk?

□
□

Ja
Nee

7. Heb je kinderen?

□
□

(Indien je zorgt/zorgde voor pleegkinderen, de kinderen van je partner of je kind/kinderen overleden zijn, vul je ‘Ja’ in.)

Ja
Nee (ga verder naar vraag 10)

8. Hoe oud zijn je kinderen?

(meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□

0-3 jaar
4-12 jaar
13-17

□
□

18+
Mijn kind/(één van) mijn kinderen is/zijn overleden

9. Zijn je kinderen gedoopt?

(meerdere antwoorden mogelijk)

□
□

Ja, in de Protestantse Gemeente Aalten
Ja, maar elders

□
□

Nee, want pas geboren
Nee

10. Wat is je woonsituatie?

□
□

Ik woon bij mijn ouder(s)
Ik woon zelfstandig

□
□

Ik woon samen met mijn partner
Anders, namelijk:

11. In welke kerkelijke wijk woon je?

□
□
□
□
□

Barlo-Dale (buurtschap)
Barlo-Dale (dorp Aalten)
Haart-Heurne (buurtschap)
Haart-Heurne (dorp Aalten)
IJzerlo (buurtschap)

□
□
□
□
□

IJzerlo (dorp Aalten)
Lintelo (buurtschap)
Lintelo (dorp Aalten)
Dat weet ik niet
Anders, namelijk:

12. Welke van die hier genoemde zaken maken deel uit van je (dagelijks) leven in Aalten?
(meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□
□
□
□

Ik woon er
Winkelen/boodschappen
Sociale contacten
Kerk
Werk
Vereniging

□
□
□
□
□
□

Schoolgang kinderen
Uitgaansleven
Sociale Media
Hobby’s/vrijetijdsbesteding
(Mantel)zorg voor familie/vrienden
Anders, namelijk:
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13. Denk je de komende tien jaar in Aalten te blijven wonen?

□
□
□

□
□

Zeker / dat hoop ik wel
Waarschijnlijk
Misschien

Waarschijnlijk niet
Nee

ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT
De volgende vragen gaan over wat voor jou belangrijk is in het leven en over jouw relatie tot geloof en kerk. Geef
opnieuw aan welk antwoord van toepassing is. Als gevraagd wordt naar de mate waarin een stelling op jou van
toepassing is, kruis dan de juiste score aan tussen de twee uitersten.
(Steeds wanneer ‘geloof’ vermeld staat kan ook ‘spiritualiteit’ worden gelezen)

14. Welke van de hieronder genoemde zaken zijn belangrijk voor je?
(meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□
□
□
□
□
□

Amusement
Carrière
Duurzaamheid/milieu
Familie/gezin
Gezondheid
Kerk
Kunst
Literatuur

□
□
□
□
□
□
□
□

Muziek
Natuur
School/studie
Seksualiteit
Sociale Media
Spiritualiteit/geloof
Sport
Uitgaan

□
□
□
□
□
□
□
□

Vakantie/reizen
Verenigingswezen
Vrienden
Vrije Tijd
Vrijwilligerswerk
Werk
(mantel)Zorg voor familie/vrienden etc.
Anders, namelijk:

15. Welke van de volgende onderwerpen hebben jouw interesse?

□
□
□
□
□

(meerdere antwoorden mogelijk)

Duurzaamheid/milieu
Economie
Gezin/opvoeding
Gezondheid
Maatschappij

□
□
□
□
□

Media
Natuur
Politiek
Relaties
Religie

□
□
□
□
□

Seksualiteit
Sociale media
Spiritualiteit / geloof
Sport
Anders, namelijk:

16. Hoe lang ben je lid van de Protestantse Gemeente Aalten?

□
□

0-5 jaar
6-10 jaar

□
□

11-15 jaar
Langer dan 15 jaar

17. Heb je belijdenis gedaan (in de PGA of een andere gemeente)?

(Indien je i.p.v. belijdenis gedaan te hebben de [volwassen]doop hebt ontvangen vul je ‘ja’ in.)

□
□

Ja
Nee
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18. Geef aan in hoeverre de volgende stellingen op jou van toepassing zijn
Ik zie mijzelf als een religieus/spiritueel persoon
helemaal niet
helemaal
Ik ben een christen
helemaal niet

helemaal

Er is meer tussen hemel en aarde, maar ik weet niet wat
helemaal niet
helemaal
Ik zou me graag verder verdiepen in zaken als geloof, religie en zingevingsvragen
helemaal niet
helemaal

19. Hoe vaak bezoek je (ongeveer) de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Aalten?

□
□
□
□

Meerdere keren per week
Een keer per week
Een keer per twee weken
Een keer per maand

□
□
□
□

Minder dan één keer per maand
Eén/paar keer per jaar
Ik volg de diensten via internet / kerkradio
Ik bezoek nooit een dienst (ga verder naar vraag 21)

20. Geef per type kerkdienst aan in welke mate jij deze waardeert
(als je onbekend bent met het type kerkdienst vul je niets in)

LeF-dienst						

Taizé viering

niet

niet

in hoge mate

Liturgische dienst					
niet
in hoge mate

U2/rock-dienst
niet

in hoge mate

Kerk in Uitvoering					

Vespers

niet

niet

in hoge mate

in hoge mate

Kerstnachtdienst					

Zangdienst

niet

niet

in hoge mate

in hoge mate

in hoge mate

Kinderdienst					

Bijzondere dienst (voor mensen met een verst. beperking)

niet

niet

in hoge mate

in hoge mate
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21. Vul de volgende zin aan:

(max. 5 antwoorden geven)

Ik zou (vaker) naar een kerkdienst gaan als... / Ik ga naar een kerkdienst omdat...

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

Er een duidelijke boodschap te horen is
De besproken onderwerpen herkenbaar zijn
Ik er een spirituele ervaring op kan doen
Ik zelf mee kan beslissen over de inhoud
Ik mee kan doen (niet alleen toeschouwers ben)
Het leuke diensten zijn
Er eigentijdse liederen worden gezongen
Er eigentijdse muziek wordt gespeeld
Er oude tradities in ere worden gehouden

Er ruimte is voor rituelen
Mijn kinderen het leuk vinden
Ik er tot bezinning kan komen
Ik mijn gevoel er in kwijt kan
Ik er mensen kan leren kennen
Ik er inspiratie kan vinden
Ik zou nooit naar een kerkdienst gaan
Anders, namelijk:

Ik er rust/stilte kan vinden

22. In welke van de volgende situaties zou jij een beroep doen op de PGA?

□
□
□
□

(meerdere antwoorden mogelijk)

□
□

Geboorte
Huwelijk

In geen van deze situaties
Anders, namelijk:

Overlijden
Aangrijpende maatschappelijke gebeurtenis
(bijv. door in die situatie herdenkingsdienst te bezoeken)

23. Vul de volgende zin aan

(max. 3 antwoorden geven)

Ik ben lid van de Protestantse Gemeente Aalten omdat...

□
□
□
□
□

□
□
□

Mijn ouders mij er hebben laten dopen			 Ik er mijn geloof kan beleven zoals dat bij mij past
Ik niet weet hoe ik me uit kan schrijven
Ik mij er thuis voel
Ik het een prettige gedachte vind lid te zijn

Ik weet niet waarom ik lid ben
Anders, namelijk:

Ik altijd een beroep op de gemeente kan doen

24. Geef aan in hoeverre de volgende stellingen op jou van toepassing zijn:
Ik voel me verbonden met de Protestantse Gemeente Aalten
helemaal niet

helemaal

De Protestantse Gemeente Aalten heeft mij veel te bieden m.b.t. zingeving en spiritualiteit
helemaal niet

helemaal

Ik zou graag willen dat de PGA voor mij een plek is om bezig te zijn met zingeving en spiritualiteit
helemaal niet

helemaal
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25. Bezoek je wel eens kerkdiensten en/of activiteiten van kerkgemeenten anders dan de PGA?

□
□

Ja
Nee

26. Houd jij jezelf buiten kerkdiensten en/of andere kerkelijke activiteiten om, bezig met zingeving en
spiritualiteit?

□
□
□

Nooit
Zelden
Af en toe

□
□

Met enige regelmaat
Vaak

27. Indien van toepassing: Geef in je eigen woorden aan wat jou aantrekt in deze kerkdiensten of activiteiten van
kerkgemeenten anders dan de PGA of in niet-kerkelijke/christelijke spiritualiteit.

28. Geef aan in hoeverre de volgende stellingen op jou van toepassing zijn:
Ik wissel graag met anderen van gedachten over (mijn) geloof
helemaal niet

helemaal

Ik weet niet wat ik geloof
helemaal niet

helemaal

Geloof/spiritualiteit is een belangrijk deel van mijn dagelijks leven
helemaal niet

helemaal

Mijn geloof bepaalt hoe ik leef
helemaal niet

helemaal

Ik vind het belangrijk mijn geloof met anderen te beleven
helemaal niet

helemaal

ik zou graag vaker met anderen spreken over geloof en spiritualiteit
helemaal niet

helemaal

ik zou graag vaker met anderen spreken over (grote) levensvragen
helemaal niet

helemaal
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29. Welke van de volgende activiteiten zou je (ook) in de toekomst het liefst bezoeken?
(max. 5 antwoorden geven)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Actie voor een goed doel
Activiteit voor kinderen
Band / koor
Creatieve/kunstzinnige activiteit
Debat
Evangelisatie (actie/project)
Gespreksgroep
Gezinsevenement
Hulp aan ouderen / hulpbehoevenden
Interreligieuze ontmoetingen
Kerkdienst

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kloosterreis/retraite
Meditatiecursus
Musical
Muziekevenement
Oecumenische / interkerkelijke activiteiten
Ontwikkelingsproject (bijv. voor Roemenië)
Sport / spel / ontspanning
Stiltecentrum
Theologische/bijbelcursus
Geen van deze activiteiten
Anders, namelijk:

30. Lijkt het je leuk/interessant mee te doen met het bedenken en organiseren van activiteiten binnen de PGA?

□
□
□

Ja
Dat weet ik niet
Nee (ga verder naar vraag 32)

31. Aan welke van de volgende activiteiten zou je (ook) in de toekomst wel eens mee willen werken? (in het
bedenken, organiseren en/of uitvoeren)
(meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Actie voor een goed doel
Activiteit voor kinderen
Afleggen van bezoek namens de PGA
Band / koor
Creatieve/kunstzinnige activiteit
Debat
Evangelisatie actie/project
Gespreksgroep
Gezinsevenement
Hulp aan ouderen/hulpbehoevenden
Interreligieuze ontmoetingen
Kerkdienst

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kloosterreis / retraite
Meditatiecursus
Musical
Muziekevenement
Oecumenische / interkerkelijke activiteiten
Ontwikkelingsproject (bijv. voor Roemenië)
Stiltecentrum
Sport / spel / ontspanning
Theologische/bijbelcursus
Geen van deze activiteiten
Anders, namelijk:
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32. Wat zijn voor jou redenen activiteiten van de PGA te bezoeken (of hieraan mee te werken)?
(meerdere antwoorden mogelijk)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ik zou deze niet bezoeken/er aan mee werken
Andersdenkenden ontmoeten
Betrokken zijn bij de maatschappij
Gelijkgestemden ontmoeten
Gezelligheid / leuk
Houvast/richting zoeken in mijn leven
Inspiratie zoeken/vinden
Interesse in religie/kerk
Mee bouwen aan het kerkelijk leven v.d. PGA
Mijn geloof uitdragen naar anderen
(Mijn) kinderen bekend maken met geloof en kerk

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Mijn talenten inzetten/ontwikkelen
Naar de kerk gaan hoort er gewoon bij
Na kunnen denken over levensvragen / bezinning
Nieuwe mensen leren kennen
Ontwikkelen van mijn eigen geloof
Samen met mijn partner/gezin ons geloof beleven
Stilte/rust zoeken
Sociale contacten onderhouden
Van betekenis zijn voor anderen
Anders, namelijk:

33. Wat zijn voor jou drempels om betrokken te zijn bij de Protestantse Gemeente Aalten?

□
□
□
□
□
□
□

(meerdere antwoorden mogelijk)

Ik heb weinig tijd
Ziekte of handicap
Het is te ver weg
Ik durf niet zo goed
Ik weet niet wat/of ik geloof
Het past niet bij mijn karakter
Ik heb slechte ervaringen met de kerk

□
□
□
□
□
□
□

Ik ken (bijna) niemand in de PGA
Ik schaam mij om naar de kerk te gaan
De PGA is niet meer van deze tijd
Ik weet niet wat de PGA voor mij zou kunnen betekenen
Ik weet niet wat ik voor de PGA zou kunnen betekenen
Ik ervaar geen drempels
Anders, namelijk:

IN JE EIGEN WOORDEN
We zijn nu bijna aan het eind van deze enquête. Tot nu toe heb je vooral kunnen kiezen uit een aantal antwoorden.
Hier vragen we je in je eigen woorden antwoord te geven op de volgende vragen:
34. Waarin/hoe zou jij willen dat de Protestantse Gemeente Aalten voor jou van betekenis is?

Waarin/hoe zou jij voor de PGA van betekenis willen zijn?
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35. Vul de volgende zin aan:
Persoonlijk contact met de PGA heb ik liefst met/via...

□
□

Vrijwilligers / gemeenteleden
Predikanten, pastoraal werkers en/of kerkelijkwerkers

□
□

Beide
Geen van beide, Ik heb die behoefte niet

36. Vul de volgende zin aan:

(meerdere antwoorden mogelijk)

Op de hoogte blijven van activiteiten/ontwikkelingen binnen de PGA, doe ik het liefst...

□
□
□
□

Niet
Via vrienden / kennissen /familie
Via het blad KerkVenster
Via sociale media

□
□
□

Via de website kerkvenster.nl
Via lokale media
Anders, namelijk:

37. Is er tot slot nog iets wat je kwijt wilt?

IN GESPREK
N.a.v. deze enquête zouden we graag met een aantal deelnemers in gesprek gaan. Zo hopen we een nog beter beeld
te krijgen van de doelgroep en wat de PGA voor de doelgroep zou kunnen betekenen. Als je hieraan mee wilt werken
nodigen we je van harte uit je gegevens hier in te vullen. Belangrijk: Je naam wordt niet gekoppeld aan de gegeven
antwoorden. De enquête blijft dus anoniem.
38. Mogen we contact met je opnemen?

□
□

Ja, ik vul hieronder mijn contact gegevens in
Nee, maar ik maak graag kans op één van de vijf cadeaubonnen van twintig Euro
Jullie kunnen contact met me opnemen via:
Naam:		
Adres:			
Tel.:
E-mail:			

□

Nee, ik wil het hier graag bij laten

HEEL ERG BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE!
Je kunt deze kosteloos retourneren middels de bijgesloten retourenvellope. Ook kun je deze inleveren voor en na de
erediensten (ook dan a.u.b. retourenveloppe gebruiken), of ze in de brievenbus deponeren van het kerkelijk bureau
(achterzijde Zuiderkerk) of op Kerkstraat 2.
Wij verzoeken je nogmaals dit UITERLIJK ZONDAG 13 DECEMBER 2015 te doen! Dit i.v.m. de voortgang van het
afstudeeronderzoek.
Wil je op de hoogte blijven van de uitkomsten van het onderzoek? Ga dan naar www.kerkvenster.nl

9

Bijlage 2 Uitslagen enquête
leeftijd
aantal
jonger dan
25
2

geslacht

130

vrouw

197

7

26

7

27

6

28

8

29

13

30

9

31

12

32

14

33

11

34

16

35

12

36

13

37

8

38

18

39

17

40

18

41

17

42

21

15

43

24

44

22

10

45
ouder dan
45

19

Onbekend

2

onbekend

1

1%

3

39%

Fig. 2.1

man
60%

vrouw
onbekend

leeftijdsopbouw
35
30
25
20

5
0

330

Fig. 1.1

geslacht

Fig 2.2

man

25

34

aantal

Fig. 1.2

Bijlage 2 Uitslagen enquête

werk

aantal

arbeidsituatie

BWL

5

DOW

4

FTY

14

FVC

107

140
120

HVO

18

LBO

5
131
8

80

OVG

5

60

UNI

36

ONB

3

100

OVG

7

PEN

3

PTY

13

PVC

130

STU

4

20

ZOE

6

0

ZZP

31

ONB

3

40

BWL

330

Fig. 4.1
totaal
5

DOW

4

FTY

14

FVC

107

ONG

3

OVG

7

PEN

3

PTY

13

PVC

130

STU

4

ZOE

6

ZZP
ONB

Fig. 3.2

2

124

MVO

3

Fig. 3.1

HBO

MBO

ONG

330

opleiding aantal

31
3

hoogst genoten opleiding

140
120
100
80
60
40
20
0
HBO

totaal
124

HVO

18

LBO

5

MBO

131

MVO

8

OVG

5

UNI

36

ONB

3

Fig. 4.2

Bijlage 2 Uitslagen enquête
burg. staat
Gehuwd
Ongh. geen relatie
Ongh. wel relatie
Gereg.part. /
Sam.contract
Onbekend

aantal
191
41
40

Fig. 5.2

56
2
330

12%

burgerlijke staat
1%
17%
Gehuwd
58%

12%

Ongh. Wel relatie
Gereg.part. Sam.contract
Onbekend

Fig. 5.1

kerk.huw
JA
NEE
Onbekend

Ongh. Geen relatie

aantal
168
22
1
191

kerkelijk huwelijk

Fig. 6.2

1%
11%

JA

Fig. 6.1

NEE
88%

3

Onbekend

Bijlage 2 Uitslagen enquête
kinderen
JA
NEE
Onbekend

aantal
gedoopt
229
195
99
35
2
2
330
330

Fig. 7.1

Fig. 7.3

zijn je kinderen gedoopt?
niet gedoopt

15%

leeftijd kinderen

Fig. 7.2

85%
160
140
120
100
80
60
40
20
0

4

Wel gedoopt

0-3 jr

totaal
85

4-12 jr

148

13-17 jr

51

18+

30

ovl.

1

Bijlage 2 Uitslagen enquête
woonsituatie
partner/gezin
zelfstandig
ouders
instelling
onbekend

totaal
266
41
19
1
3
330

Fig. 8.1

woonsituatie

Fig. 8.2

kerkelijke wijk
70
60
50
40
30
20

Fig. 9.1

1%

0%
12%

wijk
aantal
BDB
33
BDD
63
HHB
12
HHD
30
LIB
30
LID
39
YZB
15
YZD
38
WIN
55
BUI
7
Onbekend
8
330

6%

10

partner/gezin
0

zelfstandig

81%

ouders

BDB

aantal
33

instelling

BDD

63

HHB

12

HHD

30

LIB

30

LID

39

YZB

15

YZD

38

WIN

55

Onbekend

8

BUI

7

onbekend

5

Fig. 9.2

Bijlage 2 Uitslagen enquête

Fig. 10.1

(dagelijks) leven in Aalten
350
300
250
200
150
100
50
0

boodscha
ppen
Totaal
306

sociale
contacten
294

kerk

werk

vereniging

204

124

172

school
kinderen
168

uitgaan

sociale
media
85

165

vrije tijd
211

(mantel)
zorg
51

overig
1

blijf je in Aalten wonen?
250
200
150
100
50
0
zeker

6

Totaal
239

waarschijnlijk

58

misschien

16

waarschijnlijk
niet

7

nee

9

onbekend

1

Fig. 10.2

Bijlage 2 Uitslagen enquête
Fig. 11.0
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hoe lang ben je lid van de PGA?
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Fig. 14.1
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Fig. 14.2
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Fig. 15.0
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Fig. 16.1
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waardering kinderdienst

Fig. 16.5

Fig. 16.7
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Fig. 16.9
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vrije antwoorden motiv. kerkbezoek
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Fig. 19.0
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Bezoek je wel een diensten van andere gemeenten?
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is buiten de kerk om bezig met spiritualiteit

1%

Fig. 21.1

1%
13%

35%

6%

21%

nooit
zelden

ja
64%

nee
onbekend

af en toe
29%

30%

regelmatig
vaak
onbekend

Aantrekkingskracht andere gemeenten en vormen van spiritualiteit.
1. Hoog liturgische diensten trekken me niet aan. Voor de rest is er een goed mix in PGA. In de Regenboogdiensten mogen wat mij betreft wel weer
liederen uit het nieuwe liedboek worden gezongen. Daar staan toch prachtige liederen in, die mis ik een beetje. Bij veel liederen in de huidige
Regenboogdiensten kan er met moeite meegezongen worden.
2. Mijn kinderen kennis laten maken met de andere tak van de familie (RK-kerk)
3. De passie, de gevoelsbeleving van het geloof. Zo anders dan de vrij theoretische benadering in de PGA. Meer van de Heilige Geest, minder met het
hoofd en voorbereid...
4. Ik vind er bezieling, begrip, inspiratie en goddelijke liefde. De kracht van het samen niet weten maar open staan.
5. Er moet een reden zijn voor ons bestaan op aarde. De zoektocht naar die zingeving is soms heel inspirerend. Ik beschouw mezelf als christen maar sta
ook open voor andere levensbeschouwelijke stromingen. Andere ideeën kunnen heel interessant zijn, je verrijken, je laten twijfelen of juist bevestigen
wat je zelf al voelt. Het laat je in ieder geval nadenken, en van daaruit kun je je eigen koers bepalen. Dat alleen al is voor mij heel waardevol.
6. Het gevoel van verbondenheid. Je gelooft en deelt dat met mensen uit jouw dorp of buurt. Samen ergens voor staan.
7. Ben zeker geïnteresseerd in spiritualiteit. Lees veel over de gedachten gangen van andere geloven en mensen die een bepaalde visie hebben op het
leven. bIk werk op een christelijke school. Ik merk zelf dat ik steeds meer moeite krijg met het overbrengen van het christelijke geloof. (bij ons dit twee
keer in de week) Vooral het opleggen van. God zeg.... God vind.....De gedachten gangen, waarden en normen van het christelijk geloof vind en blijft
interessant. Omgang met elkaar etc. Maar dat hebben andere geloven/gedachten gangen ook.
8. Ik voel me thuis in een kleine Kerkgemeente met een normale Kerkdienst.
De PGA is te groot geworden door de fusie, dit spreekt mij niet aan. Ik hou van een normale traditionele Kerkdienst. Een welkomstdienst voor 4 jarigen
spreekt mij totaal niet aan. Waarom moet hier een hele dienst aan besteed worden?

Fig. 22.1
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9. Meer mensen van mijn leeftijdscategorie (25-40), meer aansluiting op de actualiteit en het dagelijks leven, minder 'Christelijke stempel' op de
ontmoeting/ avond
10. Praten met anderen over geloofszaken. Daarnaast in diensten van anderen zien en horen hoe zij met geloof omgaan
11. Omdat ik via de muziekvereniging waar ik lid van ben wel eens in een andere gemeente kom. Gebeurt niet met regelmaat maar af en toe
12. ik ga naar de ochtend dienst van de RK kerk. Help koffie schenken en merk dat ik van huis uit 't katholieke geloof heb mee gekregen en me er thuis
voel. Maar de PGA gaat mee in deze tijd van geloven. Dat spreek me aan om de kinderen beide geloven te ervaren.
13. soms hun bevlogenheid, het uit volle borst meezingen, er voor durven uitkomen dat je geloofd
14. Oude gemeente, blijft oude gemeente, blijft trekken
15. Niet alles in woorden van Jezus of Verlosser wordt gebruikt. Maar veel grootser wordt bekeken.
16. Speciale gebeurtenis van vrienden/familie
17. op melancholische momenten vraag je je wel eens de zin van het leven af, maar ik denk niet dat ik die in een kerkelijke of spirituele setting ga vinden. Ik
denk niet dat het leven zin heeft door iets dat er buiten zou zijn, maar het leven heeft zin door het leven zelf.
18. verbondenheid door (moderne) zang, vaak van meditatief karakter of uit overtuiging
19. Meer diepgang in de preken, meer vanuit de bijbel gepreekt.
20. Andere vorm van diensten / zang / muziek
21. andere inzichten opdoen
22. Andere diensten dan van de PGA bezoek ik ook niet. Ben zelf weleens met religie bezig, maar dat komt niet in de buurt van de dogma's van het
Gereformeerde geloof
23. Christen zijn in je dagelijks leven
24. Ik heb meer met het spirituele, zoals numerologie, kaart lezen, enz.
25. moderne muziek /teksten , waar toch een boodschap achter zit!
26. Een duidelijke evangelie boodschap en de Here God en Zijn Zoon Jezus lofprijzen
27. Inhoudelijke diensten waar je echt wat leert, vanuit de Bijbel
28. ik zoek kerkdiensten waarbij er met een thema gewerkt wordt, of als de muziek me aanspreekt.
29. bezoek andere kerkdiensten i.v.m. optreden koor
30. Houdt de diensten begrijpelijk en laat veel actuele onderwerpen passeren.
Houdt diensten begrijpelijk en laat veel actuele onderwerpen passeren
31. Ervaren en kijken hoe men het elders doet.
32. Mijn vrouw is lid van De Wingerd. Dit is een evangelische gemeente. Hierin staat de saamhorigheid nog meer centraal. De groep is kleiner maar ook
veel hechter, iedereen respecteert elkaar. Tijdens de dienst mag ook iedereen het woord nemen als men daar behoefte aan heeft, waardoor de dienst
een persoonlijke touch krijgt.
33. Het is niet zozeer dat het mij aantrekt. Ik ga op uitnodiging van bijv. een doop of huwelijk, communie. Ik vind het interessant om te zien hoe mensen hun

17

Bijlage 2 Uitslagen enquête
geloof beleven en ervaren.
34. gespreksgroep voor 30+, omdat ik toch op een of andere manier met het geloof bezig wil zijn.
35. Meer overtuiging in het zingen, meer diepgang bijv. catechismus preken, meer ter ere van God minder op het ik gericht
36. Gewoon om eens te kijken hoe anderen hun geloof beleven en aan te horen hoe zij denken/in het leven staan. Dan haal ik er dingen uit waarvan ik weer
kan leren/ontwikkelen.
37. veel interactie, openheid mn kinderdiensten
38. Dat de geloofsgemeenschap niet zo groot is, dus meer verbondenheid voel met de mensen om me heen. Meer ons kent ons gevoel
39. De liederen die gezongen worden zijn leuker en vrolijker. Uit de bijbel wordt per keer een stuk een stuk verschillende boekdelen voorgelezen en
uitgelegd met behulp van hedendaagse gebeurtenissen en gedrag. Je voelt je echt wijzer na zo'n dienst. De dienst is kleinschaliger waardoor meer
betrokkenheid naar elkaar aanwezig is.
40. Ik heb er zelf niks mee, maar ik heb wel respect voor anderen die op hun manier geloven. Maar ze moeten mij niks opdringen (zijn jehova's goed
voorbeeld van) ik geloof in/op mijn manier.
41. Op de Duitse TV zender N24 of DMAXX vind ik soms wel eens antwoorden op mijn vragen in het leven. (misschien tijd om dat ook eens te bekijken,
zender is via schotel te ontvangen).
42. Bij andere gemeenten... De duidelijke overtuiging dat Jezus centraal staat. Niet eromheen draaien, maar overtuigend dat Jezus het middelpunt van jouw
leven. Daarnaast denk ik de de PGA winst kan halen door aantrekkelijke kinderdiensten aan te bieden voor alle leeftijden. Uitdagend, prikkelend maar
ook overtuigd.
43. samen zijn en dingen beleven
44. Afkomst uit, maar nu niet woonachtig in Aalten. Bezoek - soms - in Utrecht een kerkdienst. Kerkdiensten zijn wel "zwaarder" dan in Aalten dat spreekt
minder aan. Jeugdige gemeente, dat spreekt erg aan. Veel activiteiten in de gemeente, waar ook buiten de diensten om op het geloof wordt in gegaan.
45. Ook andere kerkgemeenten organiseren activiteiten die mooi en interessant zijn, waar je ook andere mensen ontmoet.
46. dialoog aangaan met vrienden,
47. Wij gaan af en toe naar de CGK, waar ik opgegroeid ben. En wat mij aanspreekt aan deze gemeente is dat er veel betrokkenheid is en mensen elkaar
kennen.
48. De kerkdiensten waar ik buiten de PGA kom zijn meestal katholiek (in een klooster). Wat mij daarin aantrekt is een sfeer van eerbied voor het mysterie,
het geheim dat ons leven draagt. Rust, stilte en eenvoudige rituelen zijn voor mij daarbij belangrijk.
49. De warmte en gastvrijheid van een kleine gemeente (als bijvoorbeeld Vergadering de Meiberg), meerstemmig zingen van opwekkingsliederen. Fijn dat
beide opties groeien binnen onze gemeente.
50. Andere invalshoek/opzet/indeling van een dienst, andere liederen/muziek
51. De verbondenheid, het samen gemeente zijn. Iets wat ontbreekt bij PGA. En diensten van deze tijd met eigentijdse onderwerpen en liederen.
52. Ik hecht veel belang aan zingeving. Voor mijzelf weet ik niet of het Christendom biedt wat ik zoek. Ik voel mij echter wel thuis in PGA en hecht belang
aan kerkelijke waarden en normen. Ook een kwestie van opvoeding (denk ik)
53. Ik hou niet van zenden en ontvangen en de traditionele bijbelverhalen. ik geef zondagsschool en ben op deze manier op een leuke manier bezig met het
geloof uit te dragen. Diensten van dominee Zeldenrijk spreken mij wel aan. Hij praat gewoon over de degelijke dingen maar weet dit op een mooie
manier te koppelen aan het geloof.
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54. Muziek, preek meer bijbelstudie, meer voorbeelden gerelateerd aan de praktijk.
55. Mijn man is lid van de Rooms-Katholieke kerk.
56. enthousiasme , Passie voor Jezus, echtheid in aanbidding, moderne muzikale begeleiding, wisselende sprekers, degelijk bijbels onderwijs, kennis over
de Heilige Geest, enz
57. Pga gaat m.i. niet met de tijd mee. Naar mijn mening is het allemaal veel te zwaar. Ze houden te krampachtig vast aan de bijbel en de verhalen daarin.
Je kunt kinderen niet meer opleggen wat goed en fout is volgens de bijbel en hoe ze moeten leven. Een ieder moet dit zelf bepalen binnen de grenzen
van redelijkheid. Juist het niet opleggen van de waarheid spreekt me aan bij bijeenkomsten buiten de kerk om.
58. Respect en rust
59. Betrokkenheid
60. Het fundament om te kunnen leven en bewustwording van het wonder om met elkaar te kunnen leven
61. het evangelie
62. Deze enquête is niet voor mij bedoelt maar toch maar ingevuld ziet met lede ogen de terug loop aan en weer een kerk sluiting mee te moeten maken.
Mijn vrouw en ik waren heel intensief betrokken bij de sluiting van de Westerkerk
63. Nadenken over dgl leven en ontmoeten van mensen
64. Ik voel mij betrokken bij de kerk door het bezoekwerk. Ben intussen een bekendgezicht geworden in mijn wijk.
Geef op verzoek, of als ik het nodig vind, belangrijke zaken door aan mijn predikant.
Zelf vind ik dit werk, wat gelukkig hier in Aalten door velen gedaan wordt erg belangrijk. Vooral omdat er steeds meer ouderen komen en meer
eenzaamheid.
Omkijken naar elkaar is voor mij erg belangrijk.
65. Meer diepgang. Zaken behandelen waar in de PGA nauwelijks over wordt gesproken. Zonde, wederkomst, profetieën etc.
66. Spiritualiteit en zingeving is iets wat volgens mij alle mensen in meer of mindere mate nodig hebben en zoeken. Dat is niet voorbehouden aan het
christendom. We kunnen veel leren van andere mensen en andere religies en culturen. Probeer niet alleen vanuit je eigen visie te redeneren maar kijk
ook eens vanuit een ander perspectief naar mensen en situaties en omstandigheden. Respecteer andere mensen en meningen en probeer niet jou
mening op te dringen. Verdieping is mogelijk op heel veel manieren.
67. Dat er buiten de lijnen gekleurd wordt. Dat er hiermee op een andere manier naar geloof wordt gekeken.
68. Ik was nieuwsgierig, maar kan niet zeggen dat deze diensten mij aantrokken.
69. Ze durven soms meer een punt te maken. Niet in de zin van dit mag wel en dit niet. Maar wat minder oppervlakkig soms..
70. Vrij en onafhankelijk denken. Zonder dogmatische invloeden.
71. Die enkele keer dat ik ga krijg ik een gevoel van harmonie binnen de gemeenschap
72. Gewoon de Bijbelse boodschap dat Jezus als Gods Zoon op aarde is gekomen om het heil te brengen aan alle mensen.
73. Saamhorigheid
74. Zingen van Opwekking / Joh. de Heer / eigentijdse muziek
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75. saamhorigheid, verdieping, rust
76. Ik lees bepaalde spreuken op facebook of gedichtjes op internet. Het is spontaan en vrijblijvend en op het moment dat het mij past.
77. Ik ga ook naar een jongerengespreksgroep in Varsseveld, deze heeft een andere aanpak dan in Aalten, in varsseveld lezen we een boek gebaseerd op
geloof en spiritualiteit, vindt het fijn om uitgedaagd te worden om na te denken.
78. Kleinschalig, herkend en erkend zijn
79. Andere insteek, losser, meer op het 'nu' gericht ipv de oude bijbelverhalen. Herkenbaar. Ik krijg concrete handreikingen.
80. geen behoefte aan kerkgang. ik geloof in het positieve vd mens
81. Omdat er een bekende meedoet, of vraagt om mee te gaan.
82. De kleinschaligheid, het geloof dicht bij de mensen. Bijv. diensten van het LdH. klein, maar duidelijk en zeer toegankelijk.
83. Met de kinderen naar de kerststal in de RK Kerk.
Als de kinderen via school iets doen.
84. Ik ga daar naartoe bij begrafenissen/belijdenis/doop/huwelijk van familie
85. Tijdens een huiskamerbezoek in de wijk Dale kwam ik te weten wat er allemaal speelt op religieus gebied bij leeftijdsgenoten.
86. Doordat er diensten zijn waar familie/bekenden bij betrokken zijn
aantrekkingskracht buiten PGA
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wissel graag van gedachten over geloof

Fig. 23.0

Fig. 23.1
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mijn geloof bepaalt hoe ik leef

Fig. 23.2

ik vind het belangrijk mijn geloof met anderen te beleven
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Fig. 23.4
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voorkeursactiviteiten bezoek/deelname
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Hoe kan de PGA voor jou van betekenis zijn?

Fig. 28.0

1. plek van rust en bezinning
2. op dit moment heb ik geen tijd/behoefte aan de kerk, op dit moment lid van de kerk omdat ik het wel belangrijk vind om als kampleider bij de kerk
aangesloten te zijn. verbondenheid met de kerk op die manier
3. Meer muziekdiensten, U2 is een mooi voorbeeld wat georganiseerd is maar er is veel meer. Het hoeft niet overvoerd te worden maar een paar keer
per jaar zou mooi zijn.
4. Een plek om inspiratie op te doen en die mijn leven verrijkt
5. De pga betekent voor mij een kerk waarheen ik heen kan gaan om mij geloof samen met andere mensen te geloven in verschillende kerkdiensten.
6. Ik zou willen dat de PGA een soort haven is, waar ik mijn geloof kan delen en beleven. Een plek om tot rust gekomen of dankbaar te zijn. Een thuis,
waar ik me gekend weet, niet alleen door God maar juist ook door de mensen uit de gemeente. Een wij-gevoel!
7. Openheid, betrokkenheid, menselijkheid
8. Ik hoop dat de PGA mee blijft gaan met de tijd en dat blijft een klus. Daar hebben we mensen voor nodig die helder en fris blijven denken en mee
willen gaan in nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat er met het vormgeven van de regenboogdiensten een goede weg is ingeslagen. Dit nodigt mij en
mijn gezin ook uit om naar de kerk te gaan en samen het geloof te beleven. Dit geeft mij betekenis.
9. Inspirerende diensten, activiteiten en mensen.
10. geen behoefte aan
11. laagdrempelig, mensen van eigen leeftijd ontmoeten, voor het hele gezin, aanvulling op dagelijkse leven.
12. zoals het nu is..als ik behoefte heb kan ik gaan. Gevarieerd aanbod van onderwerpen in de kerk.
13. Door op de zondagavond eens 'normale' diensten houden met een dominee die niet bang is zijn eigen mening over bepaalde onderwerpen te geven.
14. Meer traditionele Kerkdiensten zoals vroeger, Kerkdiensten voor jongeren/kinderen kunnen wel, maar niet zo als nu. Dit is gewoon teveel.
15. Minder gesloten karakter. Terwijl de kerk open is voor iedereen, komt het toch over als 'een plek voor Christenen'. Ik denk dat er veel winst te
behalen valt als dat een opener karakter kan krijgen. Volgens mij bestaan er veel mensen die op zoek zijn naar geloof, zonder alle tradities en
gebruiken te (willen) kennen.
16. Inispiratie (nieuwsbrief zin in het gezin is een goed voorbeeld) stil staan bij belangrijke zaken
17. Antwoord geven op levensvragen
18. Het gaat prima zoals het nu gaat.
19. Dat je gekend wordt. Op momenten dat het nodig is, dat er gemeenteleden naar je omzien.
20. Geloof belijden en kerkdiensten vieren met moderne muziek
21. Eenvoudige positieve kerkdiensten zonder poespas...meer orgel ea muziek waardoor ik het geloof intens ervaren kan. Praten zonder te praten.
22. Geen mening
23. Dat de spirit weer in de gemeente komt.
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Dat ze proberen pastoraat te geven bij de opvoeding van gezin
24. weet ik niet, op dit moment alleen bij bijzondere gebeurtenissen zoals dopen, huwelijk of begrafenis.
25. open deur waar je op jouw moment geloof kunt belijden
26. Niet
27. Mijn geloof beleef ik met name thuis/in mijn dagelijkse leven. Ik ben dan ook geen vaste kerkganger. Deelnemen aan de gespreksgroep doe ik dan
weer wel graag, dat is wat praktischer/interactiever. Ik vind het fijn dat die mogelijkheid er is. Zo zie ik de PGA ook. Prettig om een 'thuisbasis' te
hebben voor wat betreft mijn geloof. En dat er activiteiten aangeboden worden om je zo verder te kunnen ontwikkelen in je geloof.
28. Op de manier zoals dat nu ook al het geval is. Aansprekende diensten met actuele thema's en mooie liederen ondersteund door muziek/zang
29. aanbieden van reguliere kerkdiensten (avond)
30. Voor mij persoonlijk; nergens in. Wat ik prachtig vindt is hoe het nu mee gaat met de nieuwe tijd. En ook voor gezinnen in de toekomst interessant
blijft. En daarnaast ben ik dankbaar voor wat de kerk voor oudere mensen betekent.
31. Ik heb voldoende aan een leuke dienst of activiteit met kerst
32. Zorgen dat mijn geloof levendig blijft
33. Samen met plezier het geloof beleven.
34. de PGA mag wat moderner worden. We zijn daar al mee aan het werk middels de regenboogdiensten, maar is voor een deel toch ook nog wel heel
behoudend. Diensten zoals de U2 dienst mogen vaker. Ze zijn laagdrempelig, prettig om naar toe te gaan en dat is wat ik zoek.
35. Diensten met herkenbare onderwerpen of meer gericht op kinderen
36. Ze zijn van betekenis voor mij door er voor te zorgen dat mensen om mij heen, die wel behoefte hebben aan de activiteiten en aanwezigheid van de
PGA, hier aan deel kunnen nemen. Directe betekenis voor mij heeft de PGA niet.
37. Ik zou me graag welkom voelen in een ''warme' kerk, waarbij je er mag zijn en die praat over het geloof in deze tijd. Raakvlakken heeft met het nu,
niet met wat was. In een helder, zeker geen langdradig, verhaal met ds die eens zeggen wat ze denken. Vaak wordt er teveel omheen gedraaid, dan
ben ik het spoor al bijster.
38. Meer diepgang in de diensten, er mag meer vanuit de bijbel gesproken worden. Dat het woord van God in al zijn heerlijkheid verkondigt wordt, zodat
velen Hem mogen leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker. De diensten mogen best aansluiten bij de hedendaagse tijd, maar moeten bovenal
tot eer van God blijven en niet zoals wij het graag zien.
39. Ik ben christelijk opgevoed. Ik waardeer ook de waarden en normen van het geloof, maar heb zelf moeite met de bijbel. Ik merk dat ik hier ook bij de
christelijke opvoeding van mijn kinderen moeite mee krijg. Het voorlezen van een verhaal uit de kinderbijbel vindt ik lastig omdat ik het verhaal zelf
niet meer 'geloof'. Het is voor mij meer een sprookje dat ik voor lees, dan een belangrijk verhaal. Maar als ik dan moet toegeven dat de bijbel maar
een verhalen boek is, geef ik dan ook niet toe dat God een verhaal is? Terwijl ik wel geloof in God/Allah/Het Universele of hoe men het maar noemen
wil.
40. Er zijn (voor mij en voor andere protestanten). Mocht er dan behoefte zijn, kunnen terugvallen op de PGA.
41. Als er iets zou zijn dan kan ik hier terecht
42. Breed de liefde van God/Jesus verkondigen en niet in hokjes blijven zitten/denken.
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43. niets
44. Voor mij op dit moment goed zo, maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de kerk wel een andere betekenis voor je gaat krijgen.
45. Ik voel me thuis binnen de PGA. Ik heb op dit moment geen dingen die ik mis binnen de PGA
46. Ik heb respect voor elk mens, religieus (welke religie dan ook) of niet. Mensen die er zich fijn bij voelen om in een gebedsruimte met andere
gelijkdenkenden bij elkaar te komen moeten dat zeker doen en geef ik groot gelijk. Tot op heden heb ik nog geen religie gevonden waarbij ik mij thuis
voel.
47. wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn is het prettig dat er iemand is die dit met je deelt. Dit kan blij en droevig zijn. (Spreek uit ervaring)
48. Op dit moment van mijn leven geen behoefte.
49. Geloof beleven samen met anderen, er zijn in moeilijke en mooie tijden.
50. Levensvragen
51. Wanneer ik er wel (weer) behoefte aan heb om te zoeken naar ... Dat dan de PGA klaar staat om mij te helpen.
52. door diensten in te vullen met tekst , zang, muziek wat meer past bij deze tijd.
53. Ik zou willen dat het evangelie duidelijk wordt gebracht, dat de zonde wordt weggedaan uit de kerk en dat we geen lauwe kerk meer zijn. Dat verder
de Bijbel duidelijk wordt uitgelegd, want de Bijbel is nog steeds actueel.
54. Door aansprekende diensten/activiteiten waarin duidelijk vanuit de Bijbel wordt onderwezen. Wel op een heldere en eigentijdse manier, maar zonder
de inhoud te verliezen. Een plek waar daadwerkelijk groei mogelijk is.
55. aansluiten aan levensfase, in mijn geval, gezin met basisschoolkinderen. geloof in de praktijk dus. Sinds KiU er is vind ik hier wat ik lange tijd
onbewust gemist heb.
56. Dat ik het fijn vind als er bij ziekte of geboorte iemand van de pga langs komt.
57. Steun in (de zoektocht naar) het geloven en gesteund voelen als je dat nodig hebt.
58. Altijd welkom mogen zijn/ mogen voelen om mee te kunnen doen op mijn eigen manier.
59. Aansprekende diensten (herkenbare onderwerpen, eigentijdse liederen/muziek, inspiratie).
60. Doorgaan met vertrouwde diensten in een modern jasje
61. Dat zij mij kunnen helpen als ik dat nodig heb, zowel maatschappelijk als spiritueel
62. De PGA is tijdens mijn echtscheiding van grote betekenis voor mij en mijn gezin geweest en nog! Fijn om erbij te horen en te weten dat je er niet
alleen voor staat!
63. Ik vind het van belang lid te zijn, maar dat is omdat ik het werk dat de PGA doet voor mensen die het minder hebben, goed vind. Omdat ik al zo lang
lid ben, vind ik het prima om lid te blijven van een organisatie die veel goede dingen doet. Ik heb zelf niet de behoefte en er is geen noodzaak om
verdere betekenis te geven.
64. een plek waar je naar toe kunt waar je je thuis voelt
65. De kerk moet de diensten niet zo strak voeren. Loser en gezelliger liedjes en verhalen
66. nvt
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67. Ik zou het fijn vinden als ook de catechismus eens aan bod kwam. En dat dit ook op catechisatie geleerd wordt. Inmiddels ben ik er zelf mee
begonnen voor mijn kinderen.
68. Heb momenteel niet de behoefte om meer met de PGA te hebben
69. Verder niet. Met KerkVenster word ik goed geinformeerd en blijf ik op de hoogte van alles
70. op dit moment heb ik geen idee
71. ik doe nu knd en huiscatechese. Vind ik voor nu goed
72. aandacht en begeleiding voor gezinnen in moeilijke situaties
73. Dit dit al gewoon blijft bestaan. Dat er kerkdiensten zijn.
74. plek om af en toe een dienst bij te wonen en vertrouwd aanvoelt.
75. Vooral zo doorgaan met de verschillende soorten/vormen diensten. bevalt me goed
76. geen idee
77. laagdrempeligheid
78. aansprekende diensten, er zijn op momenten dat je het nodig hebt. betrokkenheid geven.
79. Goed zoals het nu is, wetende dat ik ze kan vinden als dat nodig is
80. Om jonger publiek te trekken is het belangrijk om populaire diensten te blijven organiseren (kiu,lef,u2). Tevens denk ik dat er toekomst zit in meer
interessante activiteiten van 'inspiratie en ontmoeting'. Mensen geloven tegenwoordig meer individueel dan in de vorm van een kerkdienst.
81. Een veilig thuis waar ik mijn geloof kan voeden en door mag geven aan anderen, maar vooral aan mijn kinderen.
82. Dat de PGA er niet alleen voor mij is maar nu al voorsorteert op de volgende generatie. want ik hoop/bid dat mijn kinderen over 10,20,30,40 jaar ook
nog naar de PGA gaan.
83. Zoals ze het doen vind ik al betekenisvol. Zo is de dominee al een aantal keren bij mij geweest om te praten i.v.m. moeilijke momenten. Echt heel
fijn.
84. Toegankelijk, meelevend als nodig
85. Laat de activiteiten zoveel mogelijk binnen de kerk! (heb een hekel aan 'opdringen' van huisbezoeken. doe dat binnen de kerk)
86. n.v.t.
87. Dieper ingaan op levensvragen en niet alleen van de bijbel uitgaan. Voorbeeld Einsteins relativiteitstheorie.. Wat was er voordat God er was, kloppen
de boeken wel. Er zijn meer delen (boeken) wat de bijbel heet, maar de Romeinen hebben de boeken bepaald zodat er geordend leven zou
bestaan!!. De rest van de overige boeken werden verboden maar zou ook een kern van waarheid in kunnen zitten.
88. om te kunnen kiezen uit verschillende diensten/samenkomsten
89. Bouwen aan een aantrekkelijk modern concept met radicale overtuiging
90. Er hoeft niet iets veranderd te worden, het ligt vooral aan mezelf dat ik niet zo actief deelneem als dat ik zou willen.
91. Op laagdrempelige wijze aansluiten bij datgene wat er speelt bij mensen. In diensten, maar ook buiten de kerk om. Ik merk nu dat ik af en toe wel
een dienst bezoek, maar daarnaast voel ik weinig aansluiting. Ergens heb ik daarover een schuldgevoel omdat ik zelf ook niets onderneem. Maar ik
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mis wel de mogelijkheid om bijv. met anderen (op laagdrempelige wijze) gedachten uit te wisselen over geloofsvragen e.d.
92. Het hoeft niet perse voor mij, XXXX
Maar wel is het van belang voor de jonge gezinnen en generatie BELANGRIJK: we moeten ruimte geven aan de jonge generatie. Zijn diensten
anders: OKÉ ! Ik geniet er elke zondag weer van, hoe jongeren samen de kerkdienst helpen voor te bereiden. Ik vind het geweldig!
Geef de jongeren de ruimte en geniet van de mogelijkheden die we hier in Aalten hebben: de keuze om verschillende kerkdiensten te kunnen
bezoeken. Nu merk ik dat vaak ouderen een kerkdienst niet willen bezoeken, omdat ze iets in de dienst niet bevalt.
Dit vind ik slecht. Jongeren hadden vroeger geen keus en moesten altijd mee. DUS: WEES TOLERANT EN GA SAMEN JONG EN OUD!!!!!! Zo
heeft God het bedoeld!!!!!!!!
93. Mogelijk blijven maken om samen met anderen bezig te zijn met geloof.
94. er zijn in normale bewoordingen, het gevoel geven dat je welkom bent. Ik mis saamhorigheid en vernieuwing. als ik naar een dienst ga wil ik graag
iets mee naar buiten nemen waarover ik kan nadenken. Ik denk dat men hierin ook te kortschiet. Ik mis blijheid en een stukje vrolijkheid. Volgens mij
mag je je geloof ook vieren!
95. Weet ik niet...
96. Er zijn voor mensen die steun nodig hebben of zoeken in het geloof/ PGA.
97. Ik zou zo niet wat weten waarin ze nog meer van betekenis kunnen zijn. Ik vind dat we met de regenboogdiensten op een eigentijdse manier met ons
geloof en ontmoeting van medemensen bezig kunnen zijn.
98. Op een eigentijdse, prikkelende, levendige en open manier
99. Ik hoop dat de PGA mij ook in de toekomst een thuis biedt waar ik samen met mensen van alle generaties mijn geloof kan beleven.
100.
Ik ben blij met de PGA en de ontwikkelingen die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De regenboogdiensten vind ik een zeer goede
zet.
101.
Door liturgische diensten met mooie muziek en een goede eigentijdse op de praktijk gerichte invulling. Verder zijn er voor mij al heel veel
activiteiten binnen de kerk waarin ik me voldoende kan vinden
102.

Aansprekende diensten

103.

Bij geboorte of overlijden zou ik graag bij de PGA terecht kunnen, zoals dat nu ook het geval is.

104.

Vernieuwend en inspirerend.

105.
prima zo als het nu is. wisselende diensten, voor een ieder wat een vrijblijvend.
106.
Een pakkende boodschap waarbij de bijbel duidelijk uitgelegd word waar ik in de week nog eens aan terugdenk en dit kan delen. Het gevoel
van samen kerk versterken
107.
Ik ben in het verleden actief geweest binnen de kerk. Maar als je zelf in het zakelijke, snelle werk zit, dan gaat het bij de PGA erg traag. Op
zich begrijpelijk en goed en het hoort en soms bij. Maar er zijn ook gevallen dat er naar mijn mening erg lang geneuzeld wordt over zaken. Erg
bureaucratisch. Dat stoort mij soms.
108.
Ik zal niet snel met regelmaat naar de kerk gaan. Ik zou wel naar bijeenkomsten gaan waarin over onderwerpen wordt gesproken als stof tot
nadenken zonder daar een waarheid vanuit de bijbel te koppelen. Ik geloof nl. wel in God, niet in de bijbel.
109.
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110.

Dat weet ik zo niet

111.

Gezelligheid, ontmoetend, zingevend, open kijk, meedekend bij levensvragen.

112.

Leuke kinderdienst om zo mijn kinderen op een mooie luchtige manier het geloof te leren kennen

113.

geen idee

114.
De kerk hoeft voor mij geen betekenis te hebben in mijn leven.
115.
een mogelijkheid om naar de kerk te gaan om bepaalde gebeurtenissen zoals huwelijk /dopen en begrafenis te beleven zowel van eigen
familie als anderen. Daarnaast af en toe reguliere kerkdiensten bezoeken
116.
Behalve de jaarlijkse incasso van lidmaatschap ook simpel schriftelijk of digitale betrokkenheid tonen om leden (op afstand) te motiveren /
activeren (iets meer "reclame") zoals deze enquête. Aalten is groter dan alleen de wijkgrenzen.
117.

Geen idee.

118.
vind ik moeilijk te zeggen. ik mis niet echt iets in mijn leven
119.
Ik zou graag meer dingen zien die aansluiten bij mijn beleving en levensfase (de nieuwsbrief zin in het gezin vind ik een heel mooi
voorbeeld).
120.

Met mooie diensten die stil staan bij actuele situaties in de maatschappij en die bij mensen spelen.

121.

Nog meer toegankelijker, aansluiting vinden in mijn toch drukke leven kan ik het inpassen ?

122.

Weet ik niet

123.

het is voor mij goed zoals het nu is

124.

Mijn christen zijn uit dragen

125.

goede inspirerende kerkdiensten

126.

Ik weet het niet, ben inmiddels te ver van de kerk vervreemd om hier een antwoord op te kunnen geven.

127.

geloof overbrengen aan de kinderen

128.

lang over gedacht maar het feit dat ik lid ben geeft een prettig gevoel en dat betekent voor mij al een boel

129.

Meer een actiegroep/bezinningsruimte/sociaal betrokken. En minder met gebouwen en tradities.

130.

Weten dat het er is en wanneer ik behoefte heb dit kan zoeken.

131.

Steun voor mij in het zoeken naar wat geloof voor mij betekend

132.

Wellicht is het mogelijk om nog meer herkenbaarheid te creeren, voorbeelden uit het dagelijks leven mbt het geloof

133.
Hoe het nu gaat is voldoende
134.
Momenteel niet. Ben mijn geloof niet kwijt! maar ben met hele andere dingen bezig tegenwoordig. Toch diep in mijn achterhoofd hoop ik het
actief deelnemen aan kerk of spiritualiteit weer ooit te herpakken. Er is zoveel naast m'n werk en priveleven dat het leven zo gegroeid is. Dit had ik
vroeger nooit gedacht!
135.
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136.

Persoonlijker en wat hechter met activiteiten afgestemd op onze doelgroep.

137.
Vind ik lastig zo te beantwoorden
138.
Ik vind het moeilijk om hier antwoord op te geven. Ik ga af en toe met de kinderen naar de kerk. Belangrijk hierbij vind ik dat het aanspreekt
voor de kinderen. Dat lukt door de afwisseling in diensten gelukkig.
Zelf heb ik een aantal jaren geleden in een moeilijke periode gezeten en dan is het mooi om te zien dat er ook vanuit de gemeente naar je
omgekeken wordt;de dominee is toen op bezoek geweest. Ook toen de kinderen werden geboren trouwens. Een klein gebaar, maar wel betrokken.
Dat vind ik kleine, waardevolle dingen!
139.

geen idee

140.
plek om af en toe heen te gaan om eens na te denken over het geloof
141.
waaraan ik hecht is de 'presentatie'. In de kerkdienst gaat het natuurlijk om de inhoud. Maar de presentatie ('hoe breng ik de boodschap?')
bepaalt bij mij voor een belangrijk deel hoe het binnenkomt. Ik merk dat bepaalde gastpredikant(en) mij meer aanspreken: spreken duidelijker;
hebben aantal verrassende/ 'losse' elementen; gebruiken de beamer goed ter ondersteuning (bijvoorbeeld in bulletpoints de kern presenteren).
142.

In liturgische diensten, activiteit voor hele gezinnen

143.

De Bijbel op basis van de gereformeerde leer uitleggen.

144.
Geen idee
145.
Plek om gelijkgestemden te ontmoeten, rust te vinden, inspiratie. Samen bezig zijn met het geloof, bv. door samen te zingen (zangdiensten),
luisteren naar een mooie preek. Netwerk / gemeenschap die om je heen staat.
146.
Op zich heb ik niet veel nodig van PGA. Een kerkdienst (kinder, thema of doopdienst) gaan we enkels heen. Is dan vaak ook wel leuk. Ivm
tijd/drukte en weekend werken gaan we niet vaak. Even contact/bezoek van dominee ivm geboorte vond ik voldoende en netjes... gespreksgroepen
ed heb ik totaal geen behoefte aan.
147.
Kerk hoeft niet zozeer voor mij van betekenis te zijn , vindt het wel belangrijk dat ze bijv.een brug bouwt tussen vluchtelingen en burgers
148.
Zoals het nu gaat ben ik tevreden. Ik zoek zelf de diensten uit die mij aanspreken. Misschien als mijn kinderen (0+3 jaar) ouder zijn dat mijn
wensen anders worden. Wel vind ik jammer weinig andere jonge gezinnen in de kerk te zien (van bijv. mijn eigen vriendengroep).
149.

Een veilig huis voor iedereen

150.

nvt

151.

Ik zou het leuk vinden als het spontaner en dynamischer zou zijn. En bijvoorbeeld om 11:00 beginnen zodat je toch uit kan slapen.

152.

Ook de verbinding buiten het kerkgebouw proberen op te zoeken bijvoorbeeld op scholen of d.m.v. activiteiten.

153.

kerkdiensten, ondersteuning in moeilijke tijden (rouw, ziekte)

154.

geen behoefte aan

155.
net zoals het nu is
156.
Meer kerkdiensten van deze tijd met onderwerpen van nu, hoe je nu je geloof handen en voeten kan geven, en de gespreksgroep voldoet
daar al een gedeelte aan.
157.
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doorgaan waar ze nu mee bezig zijn
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158.

Hoeft van mij niet zo ik hou het graag voor mezelf/gezin

159.

Een vrijwilliger die met mij kan fietsen, wandelen. Ik heb behoefte aan gezelligheid. Ik heb een ernstige verstandelijke beperking

160.
Ik kom te weinig om goed te kunnen beoordelen wat de PGA te bieden heeft.
161.
Een plek waar ik vrij ben om naar toe te gaan, om mijn geloof te beleven in een kerkdienst met oude rituelen/tradities, maar ook met plek
voor nieuwe dingen.
162.

Ter ontwikkeling van mijn eigen geloof

163.

Meer betrokkenheid predikanten

164.

Praktische/concrete handreikingen bieden die toepasbaar zijn in het dagelijks leven, in het hier en nu

165.
Indien er behoefte is, zoek ik het wel op. In deze fase van mijn leven is dit er niet. De toekomst moet uitwijzen of dit wel weer komt.
166.
Blijven aanbieden van verschillende diensten/activiteiten zodat er voldoende keus is voor iedereen. Meer met opwekkingnummers werken,
spreekt jeugd meer aan!
167.

voor mij persoonlijk hoeft dat niet

168.
Niet. Ik mis het niet, het is nu ook niet in mijn leven.
169.
Mensen meer vrijlaten in hun gedachten en minder een preek opdringen. Er zijn voor mij maar een paar dingen echt belangrijk: eerlijkheid,
respect voor medemensen, dat is voor mij genoeg.
170.

Diensten die met de tijd meegaan zoals de U2 dienst

171.
niet
172.
Vooral voor de ouderen heeft het altijd veel betekend, met bezoeken, overlijden, ziekte. Kerstvieringen en herdenkingsdiensten zijn dan ook
prettig.
173.

?

174.

Geen betekenis

175.

De PGA kan voor mij van betekenis zijn door activiteiten aan te biden die meer bij deze tijd passen en een open "welkom" houding.

176.

er 'zijn' bij moeilijke situaties in het leven.

177.
op dit moment geen behoefte
178.
Duidelijke en heldere diensten aanbieden. het huidige aanbod is een allegaartje van diensten en inhoud. Wat is een groeiende kerk? De
CGK groeit, heeft veel te bieden voor de groep tot 45 jaar. Ga eens met ds rik Bikker praten hierover.
179.
Een kleinschalige moderne ontmoetingsplek met veel evangelie en verbinding naar actuele onderwerpen
180.
Voor mij persoonlijk heb ik het niet nodig. Voor mijn familie is het wel belangrijk denk ik. Zou het fijn vinden als zij zich bij de PGA thuis blijven
voelen.
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181.

organiseren van jongeren-diensten

182.

Zoals nu. Als we zijn hebben gaan we naar de kerk. (vrijblijvend)

Bijlage 2 Uitslagen enquête

183.

het is goed zo

184.

Een plaats waarin je rust kan vinden

185.

Een gemeente zijn waarin ik mijn geloof verder kan ontwikkelen en uitdragen.

186.

Ze zijn al van betekenis. Ik kan altijd terugvallen op de gemeente indien nodig/behoefte

187.

boeiende/inspirerende kerkdiensten/activiteiten. En ook steun als er eens moeilijke tijden komen (persoonlijk) b.v. ziekte, overlijden

hoe kan de PGA van betekenis zijn?
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Fig. 28.1
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Hoe zou jij voor de PGA van betekenis willen/kunnen zijn?

Fig. 29.1

1. meedenken, bezinning
2. zie vorige vraag
3. Vrijwilligerswerk, dat ik reeds doe en eenmalige projecten.
4. Mijn talenten inzetten voor activiteiten, zolang de agenda/tijd dat toelaat
5. Ik ben als jeugdouderlingen hopelijk al een betekenis voor de pga
6. Mijn steentje bijdragen aan dat Wij-gevoel. Door er te zijn voor anderen in de diensten en bijeenkomsten. Door mee te zingen bij A-company en zo
mijn passie voor God over te brengen.
7. Openheid, betrokkenheid, menselijkheid
8. Ik vind het leuk om in de kinderdienstcommissie te zitten, daarin secretaris te zijn en mee te kunnen denken. Op deze manier hoop ik van betekenis
te kunnen zijn.
9. Ik word eigenlijk al jeugdouderling.
10. nvt
11. Anderen helpen/iets goed doen voor anderen, maar niet te vast ergens aan zitten.
12. Op dit moment wegens drukte helaas in niets.
13. In vrijwilligerswerk
14. Keertje meedenken
15. Op dit moment weet ik dat niet en voel ik me ook niet geschikt daarvoor, i.v.m. Mijn ongeloof
16. Meedoen meedenken met toekomst pga
17. Er te zijn voor anderen.
18. Geloof uitdragen en anderen motiveren en een plezierige kerkdienst en of wijkdag meegeven
19. Ben zorgzaam voor anderen en ben mantelzorger voor meerdere familie leden. Meer kan ik niet waarmaken.
20. Geen menig
21. Wanneer het gezin het weer toelaat, in een commissie zitten.
af en toe meewerken in musical, koor
22. geen idee
23. wellicht weer als bezoekmedewerker t.z.t.
24. Niet
25. Ik zou best willen helpen met de organisatie van activiteiten.
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26. Weet ik niet. Ik voel de ruimte en passie er nog niet genoeg voor. Maar wie weet ooit als bezoekersmedewerker (heet dat zo?!)
27. Ik steun de pga financieel
28. Op allerlei gebied. Bestuurlijk ben ik ook al actief geweest. Op dit moment druk met andere vrijwillige activiteiten. In de toekomst hoop ik mij zeker in
te gaan zetten voor onze kerk.
29. Met mijn kennis een toegevoegde waarde zijn.
30. dat weet ik niet goed
31. Ik wil verder niet van betekenis zijn.
32. Ik wil m'n talenten inzetten om een krachtige kerk te houden, die aandacht heeft voor de grootste generatie (de ouderen) van de gemeente, maar
niet het contact met de huidige maatschappij (en daarmee ook de bouwers) uit het oog verliest. Misschien is het juist dat wij, de bouwers, het contact
verliezen omdat we ons niet tussen de ouderen thuis voelen, maar wel elkaar wellicht ook te weinig zien. Is het een idee om een avond, waarbij alle
bouwers uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij de kerk zien. We kunnen denk ik nog heel veel van elkaar leren en zijn
op zo'n avond allemaal gelijk. Dus geen 'last' van oudere/wijze kerkleden, zeg maar... Dan komen we uit ons anonieme verhaal van deze enquete,
en hebben we de kans het gevoel te krijgen ergens deel van uit te maken.
33. In praktische zaken
34. Dat weet ik niet zo goed.
35. n.v.t
36. Ik ben al bezoekmedewerkster
37. Ben net lid van het Beamteam
38. niets
39. Als kinderen ouder zijn: bezoekdienst
40. Op dit moment doe ik vrijwilligerswerk binnen het jeugdwerk/kinderwerk. Hier zou ik graag mee doorgaan.
41. voel niet de behoefte, doordat ik al vele andere verenigingen enz. bestuur, maar weet ook dat als iedereen dat zegt het ook niet goed komt. Heb dan
het gevoel voor de makkelijkste weg te kiezen.
42. Ik zou misschien wel wat willen betekenen voor mensen die eenzaam zijn.
43. Doelgroepenpastoraat
44. Niet. Zie hierboven het antwoord.
45. door diensten te bezoeken
46. Mee helpen met kerkdiensten o.i.d., maar niet op de voorgrond.
47. Zelf meedenken hoe dit vorm gegeven moet worden, maar dat vind ik lastig
48. Als lid moet je steentje bijdragen, ik doe dat op dit moment door bijv. af en toe kinderoppas dienst te doen, of door mee tezingen in Acompany
49. Ik heb geen idee.
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50. Helpen brainstormen en misschien ooit wel ideeën uitwerken
51. Als bovenstaande het geval is, mag er altijd beroep op mij worden gedaan. Als het voor mijn gevoel bij mij past.
52. Iets voor anderen kunnen betekenen. Helpen bij organiseren van activiteiten, etc.
53. Door uit te dragen dat ik christen ben. Af en toe helpen of assisteren bij een activiteit.
54. Ik hoop er te kunnen zijn voor mensen die me nodig hebben. Zo neem ik iedere week iemand mee naar de voedselbank of ik haal zijn voedselpakket
op en breng het hem. Ik ruim alles voor hem op omdat hij dit niet meer kan. Ook probeer ik zoveel mogelijk vrijwilligerswerk te doen.
55. zie boven
56. door aan activiteiten deel te nemen
57. geen
58. Dat weet ik zo niet, waar heeft de PGA behoefte aan? Misschien ben ik wel te streng in de leer voor PGA-mensen
59. n.v.t.
60. x
61. In mijn huidige situatie met kleine kinderen zie ik geen mogelijkheden om te kunnen helpen
62. Anderen helpen
63. sta liever niet op de voorgrond.
64. actiever
65. ik doe momenteel de huiscatechese
66. vaker naar kerkdiensten toe gaan
67. meedenken met activiteiten en meehelpen (praktisch en creatief), bijdrage leveren aan diensten in welke vorm dan ook, schrijven van verhalen.
68. Dat mijn geloof en ervaring een inspiratie en steun mag zijn voor anderen.
69. Ouderling, bezoekmedewerker
70. op dit moment nog niet, zou in de toekomst kunnen veranderen
71. financieel mijn bijdrage geven, (voor zover mogelijk als student), bij kindernevendiensten helpen, bij kerkdiensten iets voordragen (gebed, gedicht)
72. weet ik niet
73. n.v.t.
74. door het bezoeken van verschillende diensten op zondag
75. weet ik niet
76. Mijn partner doet genoeg voor de kerk en dat vind ik prima zo.
77. Ben al aardig druk voor de PGA
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78. Geen idee, ooit meegeholpen met de voorbereiding voor een Kerk in Uitvoeringsdienst, helaas word je daarna niet eens meer herkent door diegene
die daar bij waren. Geeft mij niet bepaald een welkom gevoel.
79. Weet ik ook niet...
80. Momenteel niet actief.
81. Door met KIU-diensten mee te werken vind ik dat ik voldoende van betekenis ben.
82. In toekomst aan iets helpen organiseren
83. Ik wil graag positief betrokken blijven door mee te denken over de toekomst van onze gemeente.
84. Ik ben jeugdouderling geweest en heb regelmatig meegedaan met A-company. Ik zou graag in de toekomst eens meedoen aan een musical of een
viering voorbereiden. Op dit moment heb ik een nieuwe baan, volg ik een studie en merk ik dat ik er geen ruimte voor heb.
85. Zoals in voorgaande vragen al aangegeven. Ben al jaren lang actief betrokken geweest oa als kerkenraadslid.
86. Momenteel al als jeugdouderling
87. niet
88. Ik heb al een aantal taken.
89. Ik blijf zondagsschool geven
90. Doen wat ik nu doe
91. Door dat gene te doen wat God wil....(biddend en 'strijdend' tegen anti-krachten: alle wereldse zorgen en thema's leiden ons af van de werkelijke
geestelijke armoede in de PGA
92. Op dit moment heb ik geen gelegenheid en interesse om mij in te zetten voor de kerk.
93. Ik zou best mensen willen helpen die bijv moeite hebben met het bijhouden van dagelijkse adminstratie etc. Alleen niet vast, incidenteel.
94. Ik hecht me, alleen aan de waarden en normen uit de bijbel, dat is voor mij voldoende. Dit wil ik graag overdragen aan mijn kinderen.
95. Door ergens aan mee te werken
96. Begeleid reeds its4u2 met heel veel plezier. Neem veel deel aan A-company.
97. voorlopige niet
98. Ik wil voor de PGA geen betekenis zijn. Tenminste nu niet, wie weet ooit in de toekomst.
99. Momenteel niet i.v.m. drukte werk/gezin en ander vrijwilligerswerk
100.
In plaats van kerkelijke activiteiten beschermend en veilig naar binnen toe te richten helpen om de saamhorige activiteiten meer naar buiten
toe richten om als kerkelijke gemeenschap te kunnen ontwikkelen en groeien
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101.

Geen idee

102.

Gewoon door er te zijn en op mijn manier mee te doen.

103.

Als iets echt bij me past, ben ik bereid om te helpen. Ik zie mij alleen niet als een initiatiefnemer hierin
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104.

Ik zou han en span diensten willen kunnen verrichten, praktisch en binnen een passend tijdslot.

105.

Weet ik niet

106.
Meedenken, doen in activiteiten
107.
Ik ben de oudere generatie, sta open voor de vernieuwing.
Maar heb geen zin in praatgroepen end. Ben meer praktisch ingesteld.
108.

hand en spandiensten

109.

zie antwoord hier boven.

110.

incidenteel meewerken aan iets

111.

Door er te zijn en daarmee te laten zien dat het werkt van de PGA gewaardeerd wordt

112.

bezoeken af leggen

113.

eerst beter plannen, zodat ik gewoon deelneem aan de PGA

114.

praktische zin, zingen, musical oid

115.

Nu op dit moment alleen belijdend lid. Misschien voor de toekomst meer.

116.

Geen idee

117.

zoals het nu is, is voldoende!

118.
Als vrijwilliger bij activiteiten; wanneer mogelijk.
119.
Mijn talenten, vragen en onzekerheden delen. Ik weet veel dingen niet zeker, ik weet niet of ik wel volgens de regels geloof, maar ik geloof in
God. Hoe en wat vind ik moeilijk. Maar dat hij bestaat is voor mij wel zeker
120.
Vind ik ook lastig om aan te geven.
Ik doe de oppasdienst. Soms vraag ik mezelf wel eens af of ik meer zou willen doen voor de kerk....misschien. Dan op de achtergrond. Ik treed niet
graag op de voorgrond. Wat ik in de enquête ook al aangaf;toch wel enigszins een drempel....
121.

steentje bijdragen waarvoor hulp nodig is

122.

wellicht om de liturgische eredienst meer aansprekend respectievelijk 'toekomstvaster' te maken (zie hiervoor).

123.

Ik zou best iets willen organiseren in activiteieten

124.

Gelet op mijn leeftijd zal ik niet zo gauw meer ja zeggen op een verzoek om wat te doen.

125.

Geen idee

126.
M.n. in praktische zin; leiding kindernevendienst, helpen bij organiseren kerkdienst bv.
127.
Ivm drukte met gezin en werk heb ik geen behoefte om actief betrokken te zijn. Heb in het verleden een aantal keren geholpen bij een
jeugddienst, maar dit paste niet bij mij en voelde me er niet op mijn gemak.
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128.

Eerlijk heb ik daar geen behoefte toe

129.

Zoals ik nu doe in het voorbereiden van diensten/activiteiten
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130.

?

131.

nvt

132.

ik heb jaren gecollecteerd, vind ik nu wel genoeg

133.

Meehelpen organiseren van een bijbelcursus. Activiteiten opzetten.

134.

weet ik nog niet

135.

Af en toe een kerkdienst helpen organiseren of bij eenzame mensen op bezoek gaan.

136.

niet

137.

ik werk nu mee met de kinderdienstcommissie

138.

het lijkt mij niet leuk/interessant om mee te werken aan activiteiten e.d.

139.

weet ik niet

140.

dat weet ik niet

141.

Ben ik al binnen Lef- en regenboogcommissie

142.
De PGA doet veel goede dingen voor veel personen. Ik ben absoluut bereid om daar een financiële bijdrage voor te leveren.
143.
Als ik iets kan betekenen, word gevraagd voor iets kleins, zou ik wel meewerken. In het verleden wel muziek gemaakt bij een dienst
(kinderen).
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144.

Vaker naar de kerk

145.

niet

146.

Op dit moment niet

147.

?

148.

niet

149.

Ik wel helpen bij activiteiten die passen bij mijn belevingswereld op het moment dat ik tijd heb.

150.

Ben nu reeds betrokken bij commissiewerk. dat is voor nu voldoende en haalbaar icm gezin/werk

151.

als ambtsdrager

152.

Door een lid vd PGA te zijn die tevredenheid uitstraalt en behulpzaam is naar anderen.

153.

Vind ik moeilijk, aangezien ik weinig gebruik maak van de evenementen / diensten die de PGA organiseert.

154.

donaties / diensten bezoeken

155.

kerkgang

156.

Ik help bij de kinderoppas en collecteer in de kerk

157.

organiseren van sport/spel
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158.

het is goed zo

159.

Netwerk opbouwen voor ouderen en/of hulpbehoevenden

160.

Deelnemen aan o.a. gespreksgroepen, kerkdiensten en koor. Actief in de gemeente zijn.

161.

op dit moment nog niet zoveel behoefte aan

162.

door het bezoeken van diensten en activiteiten en karweitjes op de achtergrond

Fig. 29.1
Analyse: van betekenis voor de PGA
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persoonlijk contact met de PGA

Op de hoogte blijven

Fig. 30.0
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Fig. 32.0

1. Zorg voor een goede mix in kerkdiensten. ook de Regenboogdiensten, met name KIU) zijn al meer van hetzelfde. Juist daar is veel meer te doen
met afwisselende muziek in diverse stijlen.
2. Succes met je onderzoek!
3. Ik vind het heel goed dat er onderzoek gedaan wordt en ik hoop van harte dat we samen nog verder door ontwikkelen. In vergelijking tot een paar
jaar geleden hebben we al verbeteringen gezien, maar er is nog zoveel te winnen om van PGA een levende jonge frisse gemeente met passie voor
God te maken!
4. Na vele jaren inzet met matig resultaat vanwege het conservatisme wens ik nu de nieuwe 'bouwers' succes!!
5. Ik wil je heel veel succes wensen bij het afstuderen en ik hoop dat je een grote respons krijgt. Ik ben ook wel erg benieuwd naar de resultaten van
je onderzoek (en naar de eventuele gevolgen hiervan op het pastoraat), maak je deze nog openbaar?
6. Ik hoop dat de ontwikkelingen die in de PGA in gang zijn gezet, doorgang mogen (blijven) vinden. Dat mensen die hierover beleid maken en lijnen
uitzetten voor ogen mogen houden dat het gaat om een kerk die ook in de toekomst blijft uitnodigen en inspireren. Blijven investeren in
regenboogdiensten en in gedachten houden dat niet een gebouw ons geloof maakt maar dat wij ongeacht gebouw, dit zelf mogen doen.....samen!
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7. Ik zelf denk dat we mensen het beste mensen met het geloof kunnen laten bezig zijn door hen vrijte laten op welke manier ze geloven. Bij de ene is
dat kerk, de andere een leuke activiteit en misschien willen sommigen het voor hun zelf houden. Er leiden meerdere wegen naar Rome of beter
gezegd, naar God
8. Goed onderzoek! Ben wel benieuwd wat de uitkomsten zijn.
9. Goed dat de enquete gehouden wordt. Zet me weer ah denken. Jammer dat het ook op papier verstuurd is (milieu), maar vast bewust gekozen.
10. Enquete betreft veel vragen en nog meer mogelijke antwoorden. Mis vragen over doelgroepen. Knap als je hieruit conclusies kunt trekken
11. Nou nee
12. Graag met zn allen vooruit anders verandert men in een zoutpilaar! Wat geweest is, is geweest. Verandering kan ook goed uitpakken.
Tegenwoordig leven we in flextijdperk. Gevoelige en goede lieve mensen zijn hiervan de klos. Ikzelf heb door alle geflex geen tijd meer voor een
heleboel andere dingen zoals kerk en vrienden en buren die juist zo belangrijk zijn. Je hebt het niet altijd voor het kiezen.
13. Ik vind het jammer dat er zoveel ruimte is voor Acompanie, dit is naar mijn mening niet eigentijds en absoluut niet mijn smaak.
14. Lange, duidelijke enquete die een goeie doelgroep vertegenwoordigd!!
15. De vragen bleven op het geloof gebied nog erg vlak, miste diepte
vragen zoals wat betekent het geloof voor jou.
Wanneer dit ook meer in de diensten wordt gedeeld wordt het iets van ons allen
We stoppen het steeds meer in een hoekje, worden anoniem.
16. De kerk zou inzichtelijk moeten maken wat ze jaarlijks af moeten dragen voor gemeente leden. Dit zal helpen de kerkelijke bijdrage te bepalen. Nu
hoor ik dat sommige te weinig geven, maar wat is te weinig?
17. mijn complimenten voor deze duidelijke enquete, veel succes met de verwerking hiervan
18. Nvt
19. Succes! En ik denk dat het leuk kan zijn om diensten te organiseren met Gastsprekers. En dan iets breder qua spiritualiteit. Bijvoorbeeld over
Engelen, of de kracht van gedachten/gebed. Enz.
20. Succes met het onderzoek!
21. Haha... zie twee vragen terug. Ik pakte die kans maar in de onzekerheid of er nog ruimte zou ontstaan... :-) Succes met je verdere onderzoek.
22. Ik merk voor mijzelf nu ik iets ouder wordt en de kinderen groter dat ik steeds meer behoefte heb om naar de kerk te gaan.
23. nee
24. Ik wil u het allerbeste toewensen.
25. Nee
26. succes met deze enqeute uitwerken en je verdere werk.
27. Vind het heel fijn dat er aan leden zelf gevraagd wordt naar hun mening, zodat er aangesloten kan worden bij wat mensen graag zouden willen.
Vind at er binnen de PGA al een heel gevarieerd aanbod bijv. aan kerkdiensten wordt aangeboden.
28. Ik vind dit onderzoek een goede actie en hoop dat er veel bruikbare reacties komen.
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29. Succes met alles!
30. Vond de enquete lastig, geloof/religie is lastig in hokjes te plaatsen. Zo zou ik regligie nl. nooit ervaren, juist meer ruimte voor blanco maakt ons
ruimdenkener en meer open :) Snap echter dat het voor een onderzoek nodig is....
31. Welkom en succes, met studie en de daarbij horende werkzaamheden, toegewenst.
32. Een interessante enquête waardoor je weer gaat nadenken over sommige dingen
33. succes met het verwerken van alle gegevens
34. nee
35. Welk gebouw (kerk) gaat sluiten. ik denk dat dat leden gaat kosten. denk dat als mensen naar een kerk willen/gaan ze ook het gebouw ervaren
samen met het geloof.
36. Nee niet veel
37. naarmate ik ouder word , word de nieuwsgierigheid naar spiritualiteit wel grote
38. Ik hoop en bid dat we nog lang een gezonde en sterke gemeente mogen zijn.
39. Meer motiverend en uitnodigend zijn om te komen (in de kerk) Het kerkvenster internet is niet voldoende. Mijn partner ziet heel duidelijk een
verschil tussen de PGA en een andere kerkgemeente waar hij heengaat. Hij noemt daarin dat de PGA 'koud' is. Er moet meer warmte komen.
Meer samen, meer naar alle doelgroepen, meer plezier en energie, gericht naar wat ieder hedendaags overkomt en dat combineren met
bijbelstukken. (weer meer leerzaam maken van bijbelworden. (Ook het nieuwe gedeelte!) "nieuwe testament." (hoort bij volgende vraag) Ja, als
mijn verloofde kan spreken namens mij. Hij is een enorme kenner op het gebied van de bijbel en creatief brengen bij de mensen.
40. de kerkdiensten vond ik vroeger lang duren, ruim een uur. (kortere diensten) (zou ook financieel kunnen oplossen) Kerkelijke bijdrage: laat geen
lijst zien van schema inkomen. (je gaat mensen 'opdringen' wat ze moeten betalen!)
41. Deze enquete is ingevuld door mijn moeder, omdat ik dat zelf niet kan. Ik kom met grote regelmaat in de kerk maar kan niet kenbaar maken wat het
voor mij betekent, Persoonlijk contact vind ik moeilijk
42. Gun jongeren de ruimte.
43. Kerkvenster mag wat mij betreft toegankelijker zijn. Vaak staan er stukken in over bijvoorbeeld klassiek geschoolde musici of een waarschijnlijk
bekende theoloog. Ik ben meestal na vier zinnen de draad al kwijt. ook weinig inspirerend dus. Wel goed dat er nu een enquete is waarin ik mijn ei
eens kwijt kan! Hopelijk krijgt dit een vervolg! ik denk dat mijn leeftijdscategorie best naar de kerk wil en nadenkt over zingeving en geloof. ik vind
alleen de drempel te hoog en de boodschap te somber en moeilijk gebracht. laten we eens vieren dat we geloven en zeker in deze moeilijke tijd
waarin oorlog, terrorisme en haat lijkt te overheersen een samenleving gaan vormen waarin we voor elkaar klaar staan en weer iets gaan
uitdragen!
44. Succes met het onderzoek
45. Al ga ik niet naar een dienst, toch voel ik me wel aangetrokken tot het geloof. Maar of dat nou protestants is, of katholiek, dat maakt niet uit. Ik haal
overal wel iets uit wat ik mooi vind en maak dat tot een soort geheel, mijn manier, mijn geloof en spritualiteit. Ook regelmatig iets voor een ander
doen, gewoon omdat iemand wel een beetje aandacht kan gebruiken.
Wat ik wel heel fijn zou vinden, is dat er de mogelijkheid is om, net als in veel katholieke kerken, gewoon bij een kerk binnen te kunnen lopen om er
even rustig te gaan zitten en nadenken. Maar dan niet op de gangbare openingstijden, maar gewoon tussendoor. Daar haal ik rust en spiritualiteit
uit. Misschien dat de kerk, liefst die op de Markt, op bepaalde tijden open kan zijn zodat mensen die dat prettig vinden er even in stilte binnen
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kunnen lopen, bijvoorbeeld in het weekend, aan het eind van de middag of begin van de avond.
46. Heel veel succes met je onderzoek. Hopelijk levert het bruikbare informatie op om (ander) manier van kerk zijn te vinden om leeftijdscategorie 2545 meer te betrekken bij geloof en kerk
47. Goed, dat deze enquete wordt gehouden om zo meer duidelijkheid en hopelijk ook betrokkenheid te krijgen. Ga zo door!
48. Hai Jan Willem, nooit gedacht jou in kerkelijk verband nog eens tegen te komen in Aalten. Heel veel succes met je afstudeerproject!
Groeten, ###### (oud klasgenoot H4E/H5D)
49. Ik wil je graag veel goeds toewensen binnen je werk in Aalten, in het bijzonder in je contacten met mensen van de middengroepen Ik hoop dat je
telkens als dat nodig is een bemoediging zult ervaren, zodat je met plezier en visie verder kunt.
50. Fijn dat er zoveel aandacht is voor gezinnen, dat er diensten zijn die zich richten op kinderen en op de twintigers/ dertigers/ veertigers. Fijn dat we
een kerk/ gemeente in ontwikkeling zijn. Ik vind het fijn dat ik hier lid van mag zijn (ook al ben ik op dit moment wat minder betrokken). Veel succes
met je afstudeeronderzoek Jan Willem!
51. Nee, behalve je succes te wensen met je onderzoek :)
52. In Aalten is het geloof iets dat voor veel mensen bij de opvoeding in zit. Zo ook bij. Naarmate ik ouder wordt en meer contacten krijg met mensen
zonder geloofsovertuiging, is voor mij het geloof geen vast gegeven meer. Ik ben niet iemand die blind vaart op de bijbel. Ik denk wel dat je uit de
verhalen lessen kunt halen voor nu. De normen en waarden vind ik belangrijk. Dat is dan ook wat ik uit het geloof haal. De omgang met en het
omzien naar elkaar. Hiervoor heb ik geen kerkdienst nodig. Ik werk in het basisonderwijs op een Protestants Christelijke school. De gesprekken
met de kinderen en collega's zijn voor mij vele malen waardevoller dan het bezoeken van een dienst of gespreksgroep. Ik vind het prettig dat ik
hierin mijn eigen pad kan kiezen en een beroep kan doen op de predikant wanneer nodig. De bezoekdienst vind ik totaal overbodig voor mij. Ik vind
het jammer dat ik niet aan kan geven hier geen gebruik van wens te maken. Bij de geboorte van ons eerste kind is er iemand op bezoek geweest.
Daar zat ik helemaal niet op te wachten. Het is dan al druk genoeg. Ik vind het een heel goed gebaar, begrijp me niet verkeerd, maar niet iedereen
heeft daar behoefte aan. Als iemand dan belt om een afspraak te maken ga ik diegene niet afwijzen.
53. Dat ik absoluut niet gediend ben van "preken" die gaan over buitenaardse wezens en/of andere goden!!!
De PGA is groot en verspreid over 3 kerkgebouwen --> We zijn samen geen gemeente.
Verder wordt de kerk geregeerd door mensen en dominees die tegen vernieuwing zijn. We leven in 2015, bijna 2016, wanneer de kerk/gemeente in
2025 nog wil bestaan zullen we er nu wat aan moeten doen!
54. Gods zegen gewenst !!! moge God ons genadig zijn, en ons Zijn gelaat weer toewenden....
55. Ondanks dat ik niet kerkelijk bent, vind ik het wel mooi om te zien dat mensen wat voor elkaar willen betekenen. Dat waardeer ik binnen de pga.
Zelf kan ik weinig met de pga omdat ik niet veel verbintenis voel met de bijbel. Ik heb te vaak gezien dat mensen twee gezichten vormen door de
druk vanuit de kerk/familie/gewoontes. Dat staat me tegen. Draag mensen stof tot denken aan, maar leg ze niets op. Ook de waarheid niet,
uiteindelijk kent niemand die...
56. Suc6 met het afstuderen!
57. Ik ben in het verleden vaak erg gekwetst door mensen. Mensen die vaak voorin in de kerk zaten. Het heeft me erg doen wankelen in het geloof en
even was ik het ook helemaal kwijt. Op mijn manier heb ik het weer gevonden. Helaas zit er voor mij nog zo'n negatieve emotie op de kerk en ik
weet niet of ik daar ooit nog over heen kom. De tijd zal het leren.
58. Een kerkdienst met zeldenrijk en liedjes zingen uit het oude liedboek
59. Jan-Willem succes!!!
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60. Zo'n enquete zet je wel aan het denken!!
61. Beste Jan Willem,
Goed initiatief deze enquete! Ofschoon ik vermoed dat je aan mijn antwoorden weinig hebt, hoop ik dat het totaalbeeld je kan / gaat helpen bij het
opzetten en verder voortzetten van het goede werk dat het 'netwerk kerk' doet in Aalten. Ik ben nauwelijks betrokken maar vóel me wel betrokken:
veel succes!
Vriendelijke groet,
#####
62. Ik wens jou met de kerk succes!
63. De veranderingen gaan zo snel
64. Goed dat je dit doet. Ik heb de aandacht voor "onze" groep wel gemist de afgelopen jaren. Veel succes!
65. Succes met de enquête
66. De laatste vragen suggereren dat u volgende week bij mij aan de deur komt om te vragen wat ik wil gaan doen voor de kerk.
Dat werkte voor mij belemmerend
67. Ik hoop dat na de oproep in Kerkvenster meer mensen zullen reageren.
Ps ik heb mijn dochter en schoonzoon ook nog via mail op de oproep gewezen.
Succes met de uitwerking, Jan- Willem.
68. Door de vele wisselingen in predikanten en wijk-indelingen, merk ik dat mijn gevoel "verbonden te zijn" is afgenomen. Ik ben erg aan het zoeken
hoe ik mijn geloof wil vorm geven. Kerkgang hoort daar naar mijn beleving ook bij, maar de predikanten waarbij ik een meerwaarde en "klik"
ervaar/ervoer, waar ik graag naar luister en die mij weten te raken zijn bijna allemaal vertrokken. De wijkpredikant was iemand die mij kende en ik
voelde me vrij om contact te zoeken wanneer ik dat nodig/wenselijk vond. Deze predikant is weg en daarmee ook het gevoel gekend te
zijn/worden.
69. nee
70. Vernieuwen
71. nee
72. Ik ontvang het KerkVenster en lees deze meestal ook even vluchtig door. Zo blijf ik enigszins op de hoogte. Echter heb ik meermaals mensen
gesproken van mijn leeftijd welke de zin van het kerkvenster niet zien en begrijpen, deze verdwijnt dan ook snel bij het oud papier. Wellicht is het
een optie om deze 'optioneel' aan te bieden aan de jeugd. Er kan dan misschien een alternatief worden geboden door dit te doen op sociale media.
p deze manier kan er misschien geld bespaard worden? Bovendien kan er gemakkelijk en snel een breed publiek (jeugdig) bereikt worden via
zoals: facebook.
Daarnaast krijgen wij als ik het goed heb 3 keer per jaar een formulier welke wij in mogen vullen om zo diverse afdelingen/kerkvenster/zending enz
financieel te ondersteunen. wellicht is het niet anders mogelijk of is er een goede reden voor, maar persoonlijk zou ik dit wat prettiger vinden als
deze allemaal bij elkaar ineens verwerkt/verstuurd zouden worden. Kortom 1x per jaar. Overigens kan ik mij voorstellen dat er het risico bestaat dat
men dan minder geld ophaalt en dus minder verstandig is.
73. Heb er respect voor dat je de stap hebt genomen om te werken met het geloof en kerkelijke activiteiten. Veel succes gewenst voor de toekomst. Ik
sta momenteel erg ver van het geloof. Hoop dat ik er ooit de tijd weer voor vind. Nu druk met allerlei andere dingen.
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74. Nee
75. ik/ wij merken dat de enquete lastig te vinden is op de website. waarom niet vanaf 'Home' direct doorklikken? En : succes met de uitwerking van de
resultaten!
76. Blijf, ook voor de jongere generatie, kerk. Dat is wat anders dan een discotheek, een theater of andere gelegenheden waar wat te beleven valt. In
de kerk gaat het om het luisteren naar het Woord van God. Dat Woord geldt voor alle tijden. De kerk moet niet proberen met wat 'in' is jongeren te
trekken. Wat nu 'in' is, is over een paar jaar 'uit'.
77. Nee
78. Succes met je afstudeeropdracht!
79. Ik begin weer met een studie, ik heb aankomend jaar weinig tijd (tot 02 '17)
80. predikanten spreek de taal waarmee je normaal ook spreekt. Dat spreekt mij sneller aan.
81. Voor mij krijgt het geloof een steeds grotere afstand... Er zit een basis vanuit de opvoeding maar de behoefte, het geloof, het vertrouwen in geloof
is zo goed als verdwenen
82. Ik zou wel verder willen praten nav deze enquête, mits het niet teveel tijd kost
83. De kerk moet / zal mee moeten met de tijd. Zoals bij de U2 dienst nemen de jongeren ook de tijd om naar de kerk te gaan. bijv. 1x in de maand een
jongeren 20-50 jaar dienst
84. Ik als moeder heb hiervoor aangegeven wat jullie voor haar kunnen betekenen. Contacten gaan via ouders/begeleiders. de naam van onze dochter
is ##########
85. Veel succes!
86. Ga zo door met afwisselende kerkdiensten
87. Hopelijk blijft er 1 of meerdere kerken in gebruik voor kerkdiensten. Dit is een grote wens van mij ondanks het feit dat ik niet vaak naar de kerk ga
met mijn gezin.
88. Aangezien er op 'speciale' diensten veel bezoekers komen, is er blijkbaar gebrek aan itt de normale diensten. Daar ligt een kans! Zorg dat het
financiële beleid gestuurd wordt door vakmanschap en ondernemerschap, niet door emotie.
89. Ik weet niet wat ik geloof' is wel erg herkenbaar. Voor ouders belijdenis gedaan, zonder er echt bij na te denken. Nu weet ik niet goed wat ik met de
kerk moet, maar blijf wel ingeschreven. Waarom weet ik niet goed.
90. zie vraag over wat de kerk voor mij zou kunnen betekenen: oftewel, de 10 geboden probeer ik te volgen, als iedereen dat deed zag de wereld er
heel anders uit.
91. Ik ben bijbels opgevoed. Dat vind ik een verrijking van mijn opvoeding. Na verdere bewustwording heb ik besloten dat ik niet gelovig ben en bij een
kerkgenootschap/religie wil horen. Meestentijds vind ik kerken/religies wel maatschappelijk nu hebben in algemene zin.
92. succes met je enquête
93. Ik vind wel dat jullie allemaal goed werk verrichten.
94. Het is helaas niet gelukt de enquête via de website in te vullen (kwam niet in de enquête). Vandaar deze papieren versie.
95. Ik ben geïnteresseerd in spiritualiteit/zingeving en verdiep mij graag in andere levensvisies en vind het interessant om hier met anderen van
gedachten over te wisselen. Maar ik wil niet tot een specifieke stroming/geloof behoren. Ik zou het wel prettig vinden als er meer plekken waren
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waar je naartoe zou kunnen gaan om (in stilte) na te denken.
96. Ik geloof op mijn eigen manier, hoe ik ben opgevoed: geen verplichtingen --> geen kerkdiensten, maar wel geloven en vertrouwen in God. En dit wil
ik ook mijn kinderen meegeven.
97. Wellicht kan de PGA zich iets meer laten zien (op basisscholen)
98. Succes ermee!
99. Ik vind dat de PGA al goed op weg is voor deze doelgroep met KiU-diensten. Ik ga er graag naartoe. Goed dat er voor alle leeftijden wel een
kerkdienst is. Naar mijn mening is dat ook echt nodig om de jeugd/jongeren in de kerk te houden.
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Bijlage 3 interviews predikanten en pastores

Interviews Predikanten Zutphen
Welke definitie van doelgroepenpastoraat
hanteren jullie?
Heins: We zijn daar nu mee bezig, want een
definitie daarvan was en is er nog niet.
Pijpers: We hebben besloten om pastoraat
onder te verdelen in drie categorieën:
Pastoraat als gemeenteopbouw, pastoraat als
omzien naar elkaar en pastoraat als
hulpverlening, dat is het crisispastoraat.
Daarbij is leidend dat pastoraat niet alleen iets
dat voorgangers doen, maar dat het een taak
is van de hele gemeente. Je spreekt dan van
de pastorale gemeente.
Wat moet ik me voorstellen bij pastoraat als
gemeenteopbouw?
Heins: dat zijn vooral de activiteiten die je met
elkaar organiseert binnen de kerk en die vaak
wel wat theologisch van inhoud zijn.
Pijpers: Het gaat daarbij niet alleen om
geloofsopbouw en vorming, maar juist daar
zie je dat mensen elkaar weer ontmoeten
vanuit de gezamenlijk interesse. Bijvoorbeeld
doordat ze elkaar leren kennen en ontmoeten
op een retraite voorafgaand aan de grote
feesten. Of omdat ze allebei van mediteren
houden of erg creatief zijn. Er ontstaat dan
een soort pastorale relatie in zo’n groep. Je
ziet dat ze lief en leed gaan delen en elkaars
levensverhaal leren kennen. Rondom
maaltijdgroepen zie je dat ook gebeuren.
Dus eigenlijk is het zo dat de grens tussen de
eerste twee vormen van pastoraat geen
strakke grens is?
Heins: in zekere zin wel, maar het doel is wel
duidelijk dat je mensen met een gelijke
interesse bij elkaar brengt. Dat kan zijn om
meer over de bijbel te weten te komen, of om
over de geloofsopvoeding van je kinderen te
praten. Daarmee schift je al heel mooi. Wij zijn
1

natuurlijk aangesteld voor die doelgroepen,
maar het werkt echt niet als je die mensen
aan de hand van leeftijden bij elkaar gaat
zetten. Daarvoor zijn de leden van zo’n groep
veel te divers, dat zagen wij vanaf het begin.
Dus de activiteiten die je organiseert zijn dan
voor meerdere doelgroepen tegelijk?
Heins: Dat kan, maar je ziet natuurlijk wel dat
er onderwerpen of activiteiten zijn waar een
bepaalde leeftijdscategorie sterk is
vertegenwoordigd. De meditatie groep is
vooral vanaf 40 jaar bijvoorbeeld.
Pijpers: We hebben ook gekeken naar de
leeftijd van jonge ouders. In Zutphen zie je
dan dat er best wel wat oudere ouders zijn
met jonge kinderen. Ze zijn dan zelf vaak al
achter in de dertig en hun kinderen tussen de
6 en de twaalf. Dus we rekken daarom de
grenzen wel op. Dat zie je bijvoorbeeld bij
zinnige kost. Dat is in eerste instantie voor de
groep vanaf 40 jaar, maar daarvan zie je ook
weer mensen terug bij de kliederkerk omdat
ze toch ook jonge kinderen hebben. Dus dat is
vloeiend. Ik denk dat als je doelgroepen hebt,
dat je veel ‘grijze’ gebieden hebt.
Hoe ziet jullie organisatie eruit m.b.t. het crisis
pastoraat? Is dat ook ingedeeld naar leeftijd?
Heins: aanvankelijk was die scheiding vrij
strikt, maar inmiddels hebben we dat toch
weer wijkgericht aangepakt. Simon Sluis doet
de verzorgingstehuizen, ik doe Noord en Irma
doet Zuid. De tehuizen kennen daarbij een
meer traditioneel pastoraat, basis pastoraat
zogezegd. En Irma en ik doen het pastoraat op
verzoek.
En wat betreft pastoraat als omzien naar
elkaar?
Pijpers: Daarbij moet je vooral denken aan de
groothuisbezoeken en het werk van de
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bezoekmedewerkers. Maar ik kan me ook
voorstellen dat we in de nabije toekomst gaan
werken met groepspastoraat in de vorm van
koffieochtenden e.d. Dus vooral activiteiten
die primair gericht zijn op de onderlinge
ontmoeting en minder inhoudelijk, hoewel dat
wel kan.

Heins: Beperkt misschien, maar ik wil het wel
proberen. Het zit nu nog in de brainstormfase,
maar de mensen die daaraan mee doen zijn
enthousiast.

Heins: daar zag je vooral ouderen.

Pijpers: Aan de andere kant zie je het ook al in
de maaltijdgroepen. Zo’n groep is in princiep
open voor iedereen maar je ziet al snel een
vaste groep ontstaan die de avond ook echt
vrijhoudt gedurende een korte periode,
bijvoorbeeld in de veertigdagentijd. Dan hoor
je toch wel signalen dat mensen daar echt
weer naar uitkijken. Wellicht dat je dat
bijvoorbeeld dan ook in de adventstijd kan
doen. Al is dat wel een hoop geregel. Eén keer
per maand zou ook een optie zijn om de
continuïteit erin te houden.

Pijpers, maart dat had er ook mee te maken
dat er net die dag een groot sporttoernooi
voor schoolkinderen was die dag. Dus veel
ouders en kinderen waren bezet.

Jullie schetsen al met al een beeld van het
pastoraat dat heel breed is. Van missionair
werk tot bezoekwerk zogezegd. Begrijp ik dart
goed?

Maar zie je wel mogelijkheden om jonge
gezinnen hierbij te betrekken?

Pijpers: Ja, ik denk dat je daar ook echt
naartoe moet. De tijd dat de dominee de hele
week bezoeken aan het afleggen is, is echt
voorbij. Dat moet ook wel als je kijkt wat er
van een dominee verwacht wordt. Daar komt
bij dat zeker hier in Zutphen het pastoraat
eigenlijk alleen bestond uit ouderenpastoraat.
Gezinnen en jongeren kregen niet of
nauwelijks iemand op bezoek namens de kerk.

Heins: Vorig was er voor het eerst een
pastorale dag. Die bestond uit allerlei
activiteiten van speeddaten meet de dominee
tot een potje sjoelen, workshops en lezingen
en muziek.
Speelde de onderverdeling in de doelgroepen
daar nog een rol?

Heins: ik hoorde wel mooie verhalen van de
katholieke kerk in Zutphen hierover. Die
houden het twee keer per jaar, op een
zondagmiddag. Ouders en kinderen hebben
allebei een programma en dat parochie breed
maar niet te vaak. De tijd dat je lange tijd
dezelfde activiteiten kon organiseren ligt
achter ons. Hoewel het ‘bijbelen’ toevallig
heel goed loopt. dat kun je nu het hele jaar
door doen. De leeftijd ligt daarbij wel weer
wat hoger.
Waar wij nog niet heel erg op inzetten en
waar ik wel naartoe zou willen is dat je de
gemeente wat meer zou indelen in groepen.
Het is namelijk allemaal veel te groot, we
hebben een gemeente van tweeduizend
mensen. Dus je kent nooit iedereen.
Hoe schat je de animo daarvoor in?

2

Lukt het nu wel om de jongeren en de
middengroep meer te betrekken en te
benaderen?
Pijpers: Dat is in het begin best even een stap.
Want het houd ook in dat ik tegen mezelf zeg
dat ik bepaalde dingen gewoon niet doe en
andere juist weer wel. Dus nu voelt het soms
alsof ik bijna alleen maar dingen voor het
jeugdwerk aan het regelen ben, terwijl je
meer aan het pastoraat zou willen doen zoals
dat gebruikelijk is. Aan de andere kant heb ik
nu de vrijheid om me echt te richten op de
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jonge gezinnen en met hen alle
kennismakingsgesprekken in te plannen.
Heins: en dat is ook wennen voor de oudere
garde. Die zijn ‘good old’ Simon gewend en
moeten wennen aan deze nieuwe situatie.
Maar dat zal z’n tijd gewoon nodig hebben.
Pijpers: Mensen zijn hier wel goed in de
watten gelegd wat dat betreft. Zeker toen hier
nog meer predikanten waren was er veel
aandacht voor ze.
Heins: Het feit dat de we kleiner worden kan
ons op het gebied van pastoraat ook veel
kracht opleveren. Dat we weer wat meer naar
de kern gaan. Het is sowieso een hoop
management en geregel. Het is nu een flinke
organisatie en ik hoop dat we gewoon wat
meer naar elkaar zullen omzien. Dat zou mij
als predikant ook vrijheid kunnen geven om
binnen dat wat er gebeurd aanwezig te zijn.
Presentie, daar draait het toch wel om, maar
dan op een nieuwe manier.
Pijpers: Ingrid Zwart in Deventer vertelde dat
ze tegenwoordig veel meer groepspastoraat
doet. Zij ontdekte bijvoorbeeld dat in de
binnenstad veel mensen niet op vakantie
gingen. Dus zij organiseerde een cursus waar
mensen naartoe konden in de zomer. Daar
vangt ze ook weer veel op wat voor het
pastoraat van belang is en een deel van het
pastoraat vind daar direct plaats.
Wat is jullie rol in het veranderingsproces?
Heins: In eerste instantie nadenken over een
nieuwe structuur, maar daarna vooral toch
het toerusten van gemeenteleden. Er is
namelijk veel schroom. Mensen weten lang
niet altijd wat te doen met gebed of de bijbel.
Die mensen willen best meehelpen maar
ervaren dergelijke dingen als een drempel.
Daar kunnen en moeten wij ze in
ondersteunen. Daarnaast is het zo dat, zoals
we net als zeiden, de tijden van het klassieke
3

pastoraat toch wel wat achter ons liggen, en
dat je pastoraat ook thematisch zou kunnen
aanbieden. De afgelopen jaren is het
natuurlijk zo geweest dat de pastor kwam en
dan kon men het verhaal doen. Daarvoor was
het zo dat ‘wij’ kwamen met een verhaal en ik
geloof dat daar nog iets tussenin zit.
Pijpers: wat mensen vooral moeilijk lijken te
vinden is het dieper steken van de spade. Het
aandragen van een onderwerp kan daarbij
helpen. Het is met pastoraat balanceren op de
rand van zorg verlenen, inhoud bieden en
iemand laten praten. Dat is voor vrijwilligers
natuurlijk nog lastiger als je die meer wilt
betrekken. Die moet je echt ondersteunen als
professional. Maar het vraagt misschien nog
wel een grotere verandering van denken van
de pastoranten, zeker de ouderen. Die leven
vaak toch met het idee dat de kerk pas is
geweest als de dominee is geweest. Dat
vraagt dus wel en cultuuromslag. Ook
organisatorisch. Waarom zou ik bijvoorbeeld
bij al die vergaderingen aanwezig moeten zijn?
Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe als het
gaat om de implementatie van het
doelgroepenpastoraat?
Pijpers: ik denk dat het heel goed was dat we
pas zijn gekomen nadat de besluiten hierover
al genomen waren. Hierdoor was er toch
meteen meer duidelijk over onze focus. Zoals
ik al zei, je houdt zeker bij de oudere groep
wel wat vragen over het wel of niet komen
van de dominee, maar ik heb toch niet zo veel
klachten gehoord. Ik denk dat het lastiger was
geweest als ze in de oude bezetting alles
hadden veranderd. Dan veranderen
persoonlijke relaties ook een dat was nu niet
het geval. Voor mij was het ook nog een
voordeel dat er voorheen jongerenwerkers
waren en geen predikant. Hoewel?
Jongerenwerkers konden 20 uur per week
jongerenactiviteiten bedenken. Die tijd en
ruimte heb ik natuurlijk niet. Dat levert nog
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wel eens frictie op. Bijvoorbeeld als ik zeg, ‘ik
zit hier nu echt voor de inhoud en niet om
alles te organiseren.’
Heins: daar heb ik dan weer minder last van.
Natuurlijk word je wel vergeleken als het gaat
om je manier van preken en dergelijke. Maar
wat ik deed was compleet nieuw. Daarbij:
toen ik in het begin eens inventariseerde wat
er allemaal georganiseerd werd, zag ik een
lange lijst met activiteiten voor ouderen en
jongeren, maar bijna niets voor de
middengroep. Dus het was echt wel zoeken
naar wie en wat die middengroep nou echt is.
Dat vraagt om aandacht en geduld. Je kracht
daarbij is dat je echt onderdeel bent van de
leeftijdsgroep. Je kan en moet dicht bij jezelf
blijven en het gewoon gaan proberen. Het is
een kwestie van kijken naar wat werkt en wat
niet werkt. Wat daarbij helpt is dat er veel
goodwill en bereidheid is om te bouwen.
Pijpers: En dat wanneer het dus gevoelsmatig
eens mislukt, of je gewoon onderuit gaat, dat
men dan heel mild is. Je krijgt dan dingen te
horen als: “dat valt toch best wel mee”, “het
was misschien minder dan gehoopt, maar een
volgende keer dan…”.
Heins: Het is als snel meer en beter dan het
was. En daarbij hebben we de communicatie
proberen te verbeteren. Nu hangen er geen
gestencilde zwart/wit afdrukken maar goed
verzorgde posters van de repro. Je kunt van
alles organiseren maar het moet wel
gecommuniceerd worden op een goede
manier. Niet alleen binnen je eigen kring,
maar ook via facebook en in de bladen. Je
moet zichtbaar zijn. Dat geldt ook voor ons als
predikanten. Dat is van mijn kant wel een
beetje ijdel, maar ik wil herkent worden als de
dominee van de Protestantse Gemeente
Zutphen. Ik sta ergens voor en het doet een
gemeente goed dat ze gerepresenteerd
worden. Ik vraag mezelf sterk af of ik niet

gewoon met m’n boordje over straat moet
gaan.
Zouden jullie nog wat kunnen vertellen over de
relatie tussen het apostolaat en missionair
werk en het pastoraat?
Pijpers: Wat ik op dit moment doe is dat ik de
banden met scholen weer aan het aanhalen
ben. Die lagen er nog wel, maar ik probeer
daar meer aandacht aan te schenken. Dat
heeft er onder andere toe geleid dat ik op één
van de scholen nu ook gastlessen ben gaan
geven. Dat houd ook in dat als ik nu eens een
poster opstuur deze ook echt wordt
opgehangen. Het komende half jaar wil ik alle
scholen eigenlijk bezoeken. Ook de vrije
scholen, waar half Zutphen zit. Het is echt
bouwen aan relaties, weten van elkaar wat er
speelt. De vrije school bijvoorbeeld viert
allerlei religieuze feesten waar wij iets in te
bieden hebben. Zij vieren bijvoorbeeld het
michaëlsfeest en in de Walburgkerk is een
grote muurschildering van Michaël. Ik zou ze
dan graag uitnodigen en laten zien wat wij in
huis hebben zogezegd. Zij zijn dan misschien
wel niet christelijk, maar wij zijn we kerk in
Zutphen. En die context spreekt mee in hoe
wij kerk zijn in de stad.
Heins: ook op diaconaal vlak zie je dat. Er zijn
allerlei sociale kwesties waar je als kerk ook
wat in kan betekenen. Mooi hoor scheiding
van kerk en staat, maar wij hebben natuurlijk
heel veel te bieden en we kunnen elkaar als
kerk en samenleving versterken. We proberen
dezelfde problemen op te lossen, dus laten we
echt weer gesprekspartner worden.
Netwerken is wezenlijk, of dat nu is met
scholen of andere organisaties als de
voedselbank en het centrum voor jeugd en
gezin.
Pijpers: Als je die relaties weet te leggen groeit
ook de gunfactor merk ik.
Welke rol spelen de doelgroepen hierin?
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Pijpers: ik probeer na te gaan welke thema’s
er spelen bij de doelgroep waar ik voor
aangesteld ben. Zo probeer ik zicht te krijgen
op het aantal echtscheidingen in de stad, is er
veel armoede? Dan kun je doelgericht iets
aanbieden wat met die thema’s te maken
heeft. Als je bijvoorbeeld ziet dat
huwelijksproblemen vaak ontstaan na dat
men kinderen krijgt, dan kun je daar wellicht
iets in betekenen. Ik had zelf best graag van te
voren geweten wat voor gedoe je er allemaal
bij kan krijgen als je kinderen krijgt. Ook had ik
van te voren wel na willen denken over wat ik
door wil geven aan mijn kinderen. Als het
eenmaal allemaal zover is kom je daar vaak
niet meer aan toe.
Wat is het eigene van de kerk in dit alles,
waarin is de kerk complementair?
Heins: Ik denk dat we er vanaf moeten dat het
allemaal heel erg eigen moet zijn. De kerk
heeft dat altijd gehad, dat we ons eigen
stempel ergens op wilden drukken. Als het
bijvoorbeeld gaat om
vluchtelingenproblematiek, dan is het gewoon
fantastisch dat je samen kan werken, dat is
het voornaamste.
Pijpers: Wat ik dan wel opmerkelijk vind is dat
er bijvoorbeeld rondom de
vluchtelingenkwestie hier in Zutphen vanuit
vluchtelingenwerk de vraag kwam waarom de
kerk zo nodig wilde helpen,’ want zij deden
dat toch al?’ Dus toen heeft men wel duidelijk
moeten maken dat zij dat deden omdat ze dit
als een opdracht of verantwoordelijkheid
vanuit het geloof zagen. De meerwaarde is
dan volgens mij dat we ons echt als een groep
kunnen aanbieden, dat je samen kan zoeken
naar hoe het ook kan, dus minder individueel.
Je onderzoekt met elkaar welke wegen er te
bewandelen zijn. De gemeenschap kan om
mensen heen staan en je kan er onderdeel
vanuit maken.
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Heins: Dat klopt, maar de toegevoegde
waarde is niet dat je ook nog eens met het
geloof aan komt zetten. Ik geloof dat we meer
en meer faciliterend zullen zijn, dat we een
groep mensen zijn die ongeneeslijk zijn in het
willen helpen van anderen, en dat wel vanuit
hun geloof, daartoe worden ze geroepen.
Mensen doen dat vanuit hun hart en dat
brengt veel goeds en het is vaak persoonlijker
dan hetgeen professionals kunnen in hun
werk. Mocht er wel behoefte aan verdieping
zijn, dan kun je als die kerk die slag natuurlijk
wel maken. De existentiële nood betreft wel
ons vakgebied, maar daar laat ik me niet op
voorstaan. Ik heb niet de behoefte om te gaan
evangeliseren, maar ik zie wel de problemen
om mij heen.
Pijpers: Maar je wordt natuurlijk wel gedreven
door Gods liefde. Afkomst verloochend zich
niet, dus het kan maar zo zijn dat ik vanuit
mijn geloof spreek en daar bijbelse beelden in
verwerk en vertel dat ik geloof in iets als een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Heins: Maar dat zie ik niet als onze
toegevoegde waarde als het gaat om
samenwerking met andere organisaties. Je
neemt het wel mee, maar het is niet zo dat je
iets extra’s te bieden hebt omdat je ook het
geloof meebrengt en uitdraagt in die situatie.
Maar als de situatie zich voordoet dan
‘schamen wij ons het evangelie niet.’
Pijpers: Als ik bijvoorbeeld zie wat er gebeurd
met de kliederkerk, dan merk je dat ouders
het toch heel fijn vinden dat kinderen de
verhalen en de normen en waarden weer
meekrijgen. Zeker nu er veel invloed is van
andere religies zie je dat men de christelijke
wortels toch niet vergeten is en die ook
belangrijk vinden voor volgende generaties.
Met iets als de kliederkerk kun je dan heel
narratief insteken en de verhalen laten
herontdekken.
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Welke eigenschappen van doelgroep zijn
bepalend voor het opzetten van activiteiten en
het vormen van structuren.
Pijpers: Ik maak er een sport van om te kijken
wat er in de stad speelt. Zo heb ik in
aansluiting op een tentoonstelling (Birthday)
over moederschap, een moederdagdienst
georganiseerd en daar ook de samenwerking
met de stichting gezocht die de
tentoonstelling organiseerde. Daardoor
stonden we heel dicht bij de beleving van
moeders, kerkelijk en niet kerkelijk. Niet dat
de kerk ineens bomvol zit, maar inhoudelijk
was het goed en de organisatoren waren
laaiend enthousiast. Ik probeer dus aansluiting
te zoeken bij wat actueel is in de stad. Wij zijn
bijvoorbeeld een groene kerk, dat past heel
goed bij Zutphen. Dat zou ik veel meer op de
voorgrond willen zetten. De evangelische
gemeente is heel erg goed in het werk met de
sociaal zwakkeren, daarin zou ik niet hetzelfde
werk dubbel willen doen. Onze gemeente kent
veel hoger opgeleide leden die heel bewust
met hun levensstijl bezig zijn, dus daar zouden
wij misschien een soort ‘unique selling point’
van kunnen maken. Dan kom je bij zaken als
rentmeesterschap, de zorg voor deze aarde.
Vanuit die inspiratie kun je dan aansluiting
zoeken bij de stad en daarin schaam ook ik mij
het evangelie zeker niet.
Heins: Ik zet sterk in op spiritualiteit. Dat sluit
zeker aan bij mijn doelgroep merk ik.
Daarnaast vind ik dat we nog te weinig bezig
zijn met het ontwikkelen van ons geloof en
het met elkaar spreken daarover. Daar bestaat
nog veel schroom. De ouderen zijn het niet
gewend en bij jongeren moet je volgens mij
vooral gelegenheid en ruimte bieden om met
elkaar in gesprek te gaan.
Hoe gaan jullie om met het feit dat mensen
zich niet meer voor langere tijd lijken te willen
binden, ongeacht hoe je de aansluiting zoekt
bij hun leefsituatie?
6

Heins: Ik organiseer kortlopende cursussen
met een grote mate van vrijblijvendheid. Je
haakt aan wanneer je kan. Verder probeer ik
meteen in te haken op getoonde initiatieven
en interesses.
Pijpers: Daarbij is belangrijk dat je dan de
mensen zelf aanmoedigt en niet het werk van
ze over gaat nemen. Als iemand graag een
boek wil bespreken, dan kijk je wie dat goed
zou kunnen opzetten in plaats van te zeggen
‘wat een goed idee, ik ga ermee aan de slag.’
Heins: Je helpt mensen in hun kracht te gaan
staan. Dat druist wel een beetje in tegen de
eigenschap van predikanten die graag willen
zorgen. We hebben toch allemaal een beetje
een Messiascomplex. Het is maar zeer de
vraag of je mensen en de kerk daarmee helpt.
Hoe gaan jullie om met de overlap in de
doelgroepen?
Pijpers: Wij zijn het nog niet heel veel
tegengekomen, en we gaan er ontspannen
mee om. Het is niet strikt te scheiden. Bij een
gezin in scheiding stond ik in contact met de
kinderen en dan heb je natuurlijk ook contact
met de ouders, ondanks dat die strikt
genomen in de leeftijdsfase van Ronald vallen.
Daar moet je op een natuurlijke manier mee
omgaan. Vooralsnog hebben we de afspraak
gemaakt dat gezinnen met
basisschoolkinderen onder mijn
verantwoordelijkheid vallen en vanaf de
middelbare school onder Ronald.
Heins: Doelgroepenpastoraat is toch echt een
werkvorm. Het zal in de toekomst moeten
blijken hoe je omgaat met de overgang van de
ene naar de andere leeftijdsfase. Je bouwt
natuurlijk een relatie op met mensen, die is
niet zomaar over te zetten naar een collega,
die moet je bewaren.
Nog even terug naar de specifieke kenmerken
van de groep tot ongeveer 50 jaar. Welke
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behoeften nemen jullie waar en hoe speel je
daarop in:
Pijpers: Dat is in de eerste plaats vooral heel
erg verschillend. Bij jonge ouders merk je dat
er behoefte bestaat om over
geloofsopvoeding te praten, maar ik ken ook
jonge stellen voor wie het kerkgebouw, in dit
geval de Walburgiskerk, heel erg van belang is.
Voor hen betekent dat gebouw heel veel voor
hun geloofsbeleving, terwijl je dat misschien
eerder zou verwachten bij ouderen. Onder
twintigers merk ik veel vragen op als ‘hoe geef
ik mijn geloof vorm in deze samenleving?’
Vaak zijn hun vrienden niet gelovig en die
vinden dat ook maar raar. De kerk is dan toch
een plek waar ze kunnen zoeken naar de
inhoud en de vormgeving van hun geloof.
Heins: ik moet in de eerste plaats denken aan
het onderzoek van motivaction voor de PKN.
Daaruit bleek dat wij ons toch vooral richten
op de traditionele burgerij en de postmoderne
idealisten. Volgens mij is het zo dat voor de
traditionele burgerij kerkgang er gewoon bij
hoort, en dat we dat als kerk juist meer en
meer zullen loslaten. Ik merk een groeiende
vraag naar dat wat de kerk nou echt te
betekenen heeft. Dat is nog niet de norm
misschien, maar ik denk dat we daar naartoe
gaan. Daarom moeten wij als kerk thuis geven
in moeilijke kwesties. Jonge mensen worden
enthousiast van wat ze concreet kunnen zien
en van zaken waar ze echt iets mee kunnen.
Theologisch dogmatische kwesties zijn niet
meer belangrijk voor ze. Ze zitten volgens mij
echt niet meer te wachten op wat jij als
predikant hebt ontdekt in je exegese over
allerlei verbanden in de bijbel. Dus de vraag
wordt gesteld: wat kan ik ermee en waar kan
ik meedoen? Maar ik sluit ook aan bij wat Irma
zegt: sommigen vinden het ook gewoon heel
prettig om in de kerk te zitten en het over zich
heen te laten komen. Het is dus inderdaad
divers. Twee beelden kunnen dan helpend
zijn: In de verzorgingskerk bedenken wij als
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predikanten en kerkenraad wat goed is voor
de mensen en in een ontmoetingkerk komen
dingen echt uit de mensen zelf. Professionals
en bestuur faciliteren dan veel meer dan ze
organiseren.
Hoe gaan jullie om met het verschil tussen
mensen die gewend zijn aan die
verzorgingsskerk en de mensen die meer zelf
initiatief nemen?
Pijpers: Dat hoeft mekaar niet per se te bijten
natuurlijk. Om een simpel voorbeeld te
noemen: Als iemand heel erg graag ergens
ondersteunend aanwezig wil zijn of het
initiatief neemt om bijvoorbeeld een
koffiemiddag te organiseren, dan kunnen wij
een verbindende rol spelen door te kijken
naar plekken en personen waar die behoefte
bestaat. Bijvoorbeeld in een verzorgingsflat
waar we pastoraal actief zijn.
Ook zie ik wel mogelijkheden om wat
creatiever om te gaan met de middelen die we
nu hebben. Zo sprak ik laatst een vrouw van
92 die heel graag aanwezig wilde zijn bij een
middag waar het ging over de Heidelbergse
catechismus. Dat kan ze alleen niet meer. Dan
denk ik: slinger die kerktelefoon aan en ga in
de kerkzaal zitten. Dat is minder gezellig, maar
op die manier toch meer saamhorig.
Al blijf je natuurlijk altijd wel mensen thuis
opzoeken, maar dat wordt toch minder.
Daardoor wordt bezoekwerk ook wel weer
spannender, want op het moment dat je komt
is er vaak ook echt iets aan de hand. Je springt
eigenlijk steeds weer in het diepe.
Heins: Dat is ergens ook weer veel
bevredigender. Het gaat dan altijd ergens over
in plaats van een aaneenschakeling van ditjes
en datjes. Dat hoort er wel bij, maar het
andere is je vak.
Wat hierin een belangrijke rol speelt is dat je
een oude kerk bent. Je draagt een erfenis van
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eeuwen met je me. Wat dat betreft kan ik wel
eens jaloers zijn op kerken die helemaal nieuw
beginnen. Dan kun je het helemaal inrichten
zoals je wilt. Maar wij als traditioneel kerken
dragen die traditie met ons mee. Dat heeft
ook te maken met goede zaken als trouw,
maar het maakt het ook lastig. Binnen de
traditie heb je gewoon niet al te veel ruimte.
Je hebt te maken met verwachtingspatronen
en gewenning. Daarom moeten we ook een
tijd een twee sporen beleid volgen. Alles in
één keer omgooien is niet mogelijk.
Pijpers: Daarbij is het wel weer belangrijk dat
je dat twee sporen beleid niet te lang volgt. Je
merkt dat je toch gauw weer dingen op de
oude manier gaat doen en dat geeft
onduidelijkheid. Hetzelfde zien we gebeuren
met betrekking de gebouwen. Daar is eigenlijk
ook gekozen voor een tweesporenbeleid en
iedereen zit nu te wachten op het moment dat
de volgende beslissing wordt genomen, want
iedereen voelt wel aan dat dit niet al te lang
vol te houden is. Dat heeft veel invloed.
Mensen worden afwachtend en hebben veel
vragen. Er zijn hele groepen die niet meer
naar één van beide gebouwen komen. In ons
geval betekent dit dat j ze soms een half jaar
niet ziet omdat we in de winter en in de zomer
van gebouw wisselen. Opmerkelijk is dat dit
ook zo is onder de twintigers en dertigers.
Heins: Het zorgt er uiteindelijk voor dat het
moeilijk is om een gemeenschap te vormen.
Dat hoor ik van anderen maar ik merk het zelf
ook. Dit om verschillende redenen. Allereerst
omdat mensen zich afvragen waar ze nou
eigenlijk bij horen. Ten tweede omdat de
gebouwen een enorm verschil uitmaken in de
sfeer van een dienst en daarmee in je
geloofsbeleving. Ten derde zien mensen
elkaar dus niet meer of minder. Het staat dus
al met al het vormen van een gemeenschap in
de weg. Het heeft volgens mij ook wel te
maken met trouw: Simon Sluis zei het onlangs
zo: ‘je bent elkaar gegeven’. Je kiest elkaar als
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kerk niet uit. En dat geldt denk ik ook voor een
gebouw, dat mag niet alles bepalend zijn en
dat blijkt vaak wel het geval. Als het op die
manier in de weg zit, moet je daar denk ik
gewoon en keuze in durven maken.
Pijpers: Zo’n veranderingsproces is hel
zichtbaar als het gaat om gebouwen. En het is
ook vrij makkelijk en concreet uit te leggen
wat je daarbij ervaart. Als het gaat om de
inrichting van het pastoraat is dat een stuk
lastiger. Misschien dat het daarom nog wel
meerv raagt om een duidelijke keuze. Als je
dat heel geleidelijk doet kun je oude
verwachtingspatronen in stand houden terwijl
je eigenlijk aan het veranderen bent. Een
omslag in het denken is nodig. Er wordt
natuurlijk veel aandacht besteedt aan
ouderen, en dat is terecht. Maar zij zijn niet de
enige groep die aandacht nodig heeft. Jonge
gezinnen vinden het even goed prettig om
bezoek te krijgen.
Heins: We zullen daarbij echt meer en meer
toegaan naar het vraaggestuurde pastoraat.
En daarvoor is weer belangrijk dat je dat goed
mogelijk maakt en communiceert.
Vraaggestuurd wil overigens niet zeggen dat
we onszelf niet naar de gemeente toe
bewegen. Ik vraag me namelijk zelf sterk af
wat er nu echt bij de mensen ‘uit de
kaartenbak’ leeft. Een uitgebreide enquête
zou daarom helemaal geen gek idee zijn.
Ik zou zeggen: dien je verzoek in bij de CHE als
afstudeerproject!
Heins: Goed idee! Misschien moeten we dat
maar eens in de kleine kerkenraad bespreken.
Pijpers: Sowieso moeten we veel meer doen
met de mogelijkheden die de stad en de
omgeving bieden. Kijk bijvoorbeeld naar
maatschappelijke stages. Koffie schenken is
leuk en aardig, maar waarom niet vanuit de
kunst en cultuur stromingen aansluiten bij de
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musical van de kerk? Dat is echt een sport, het
opzoeken van die mogelijkheden.
Op welke manier is de doelgroep met
persoonlijke spiritualiteit bezig?
Heins: We hebben een brainstormgroep
waarbij dit ter sprake komt. Het verschilt ook
wat dat betreft weer per persoon, maar een
geluid wat je duidelijk hoort is dat de
kerkdienst wel een belangrijke rol speelt.
Mensen komen daar echt om weer op te
laden zogezegd. Waar ze dan precies voor
komen is mij nog niet zo duidelijk. Dat kan de
preek zijn, de gebeden, de ontmoeting of een
mooi lied. Dus dat valt nog te onderzoeken.
Maar die kerkdienst blijft ondanks alles
wezenlijk. Je kunt allerlei vernieuwende
ideeën hebben over de liturgie en dergelijke
en dat is ook noodzakelijk, maar dat de
eredienst een belangrijke rol speelt in de
geloofsbeleving is wel helder. Ik merk dat er
naast die gemene deler twee groepen zijn wat
betreft hetgeen waar behoefte aan is als het
om de boodschap gaat. De ene groep is
zoekende naar ‘hoe te leven’, dus meer de
vragen op ethisch vlak. Anderen zijn meer op
een existentiële manier met spiritualiteit
bezig. Inspiratie kan dan dus met twee zaken
te maken hebben. Enerzijds de inspiratie voor
het vormgeven van het dagelijks leven,
anderzijds de inspiratie om het gewoon uit te
houden in je eigen omstandigheden en daarin
troost en geborgenheid zoeken.
Hoe gaan jullie om met maatschappelijke en
ethische kwesties in de prediking?
Pijpers: Zowel op een stellende manier als een
vragende manier denk ik. Zoals we eerder al
zeiden, je schaamt je het evangelie niet dus er
is zeker een boodschap die je wilt brengen.
Tegelijkertijd zoek je samen naar antwoorden
en betekenis. Wij hebben bijvoorbeeld wel
degelijk aandacht besteedt aan de
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vluchtelingen kwestie. Zelf ben ik dan niet
iemand die een politiek standpunt inneemt
over het wel of niet openzetten van de
grenzen. Wel kijk ik naar wat we in de bijbel
lezen over vreemdelingen en vluchtelingen.
Daarbij kun je niet uit het oog verliezen dat er
mensen in je gemeente zitten die echt bang
zijn voor de huidige ontwikkelingen, juist ook
op lokaal niveau. Zelf ben ik wel een beetje
bang om het populisme te voeden, maar ik ga
ook niet zeggen dat Jezus vindt dat je alle
vluchtelingen toe moet laten in je land. Je
moet er als gemeenschap iets mee en dat
heeft tijd en aandacht nodig. Belangrijk
daarbij is voor mij om het uiteindelijk ook als
gemeenschap weer voor God neer te leggen.
Je bent niet zomaar een maatschappelijke
organisatie, je bent een geloofsgemeenschap
en het is niet eenvoudig om de geesten te
onderscheiden om zo gezegd. Iemand vroeg
laatst of we ons als kerk niet duidelijk
moesten uitspreken toen er een hoop
negatieve geluiden waren over het AZC in
Zutphen. Daar ben ik toch wat terughoudend
in. Voor je het weet lijkt het weer alsof de kerk
met de wijsvinger aan komt zetten. Je moet in
het publieke debat wel heel goed weten wat
je wil zeggen en hoe je dat wil zeggen. Laatst
zei iemand wel tegen me dat ik gerust wat
meer stelling mocht nemen. Dus misschien
ben ik als beginnend predikant in Zutphen nog
wel wat aan de voorzichtige kant…
Heins: Ik zou er vooral voor willen waken één
van de vele meningen te vertolken. Het liefst
zou ik daar buiten staan. Je probeert het een
beetje uit de actualiteit te halen en naar de
fundamentele vragen en waarden daaronder
kijken. We moeten denk ik voorkomen dat we
ons gaan scharen in de lange rij van
specialisten en opiniemakers.
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Groepsinterview Aaltense predikanten
Om te beginnen. De focus op de doelgroep
bouwers. Hoeveel van jullie focus ligt er
concreet op deze doelgroep, hoeveel tijd
binnen het pastoraat gaat er in deze groep
zitten?
Andela: Ik vond het een heel leuke vraag,
want als je er erover na gaat denken, dacht:
dat is eigenlijk veel meer dan gedacht. Maar
dan op kruispunten. Doop ouders, rond
overlijden bij grootouders. Soms in het proces
soms na de rouwdienst. Soms in een huwelijk
ook al komt dat niet veel voor. Maar ook
tussendoor in het dorp. Daar kom je mensen
tegen die je nog kent van catechese. De
mensen uit mijn bibliodrama groep ook tussen
de 35-45, die zijn dan weer verder betrokken
bij bijvoorbeeld de kindernevendienst.

Everts: Contact met de ‘bouwers’ heb ik toch
vooral bij begrafenissen. Daarom is het ook
heel belangrijk dat wij dat blijven doen.
Yntema: Daarom zetten we ook geen leken in
bij begrafenissen.
vat ik het goed samen: in het basis- en
reguliere pastoraat nauwelijks, maar wel op
de kruispunten in het leven en dan vaak
informeel, bijna toevallig. En daarnaast vooral
kerkorganisatorisch?
Kooistra: De vraag is: wat versta je onder
pastoraat? als je het ziet zoals we het vroeger
vormgaven, het geloofsgesprek bij mensen
thuis, dan is het een stuk minder. Maar al die
dingen die net genoemd zijn die vallen
misschien wel net zo goed onder pastoraat.

Kooistra: Ik kom ze naast kerkelijke
activiteiten inderdaad nog in het dorp tegen.
Binnen de kerk vooral bij de voorbereiding op
de huiscatechese, dan heb je vaak te maken
met mensen uit die doelgroep. En bij het
voorbereiden van de Regenboogdiensten
maken zij ook een groot deel uit van de groep.

Dat is een interessant opunt. Want ook als je
kijkt naar de omschrijving van het
doelgroepenpastoraat dan valt daar veel meer
onder dan alleen het geloofsgesprek. Het gaat
daarin vooral ook om de aansluiting in
activiteiten. Hoe zou jullie omschrijving van
pastoraat klinken?

Zeldenrijk: Er is een beperkte groep die
kerkelijk betrokken is. Een hele grote groep zie
of spreek je nooit. Hetzelfde geldt voor het
jeugdwerk, ook daar is de groep heel klein. Er
zijn er heel veel die ik nooit tegenkom.

Yntema: het sleutelwoord is contact. Wat
ouderen onder pastoraat verstaan kun je daar
misschien moeilijker in kwijt. Voor hen zijn het
vooral de gesprekken thuis, maar ook daar
gesprekken in de Albert Heyn. Voor de
Bouwers moet je dat echt breder zien denk ik.

Yntema: En inderdaad na de begrafenissen.
Daar spreek ik veel kleinkinderen. In de
koffiekamer, dat vinden mensen ook erg leuk
merk ik.
Onderwaater: Ik merk dat het ook loopt via de
kinderen. Dan is het vaak niet direct kerkelijk
gericht, maar de ouders weten dan dat ik
predikant ben, en ik weet dat ze in principe
nog kerklid zijn. Het contact is dan
ongedwongen en niet direct pastoraal zoals
we dat gewend zijn.
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Zeldenrijk: De manier waarop wij pastoraat
vormgegeven heeft altijd iets met een
hulpvraag te maken. Er iets aan de hand en
dan geef je daar invulling aan. Dat is met deze
groep anders. Het is maar de vraag of het
woord de lading dekt. Het gaat er vooral om in
contact te komen met deze groep. Het zijn
toch vaak mensen die minder betrokken of al
afgehaakt zijn. Er is dan geen hulp vraag maar
je wilt in contact komen en ze een goede
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ervaring op laten doen met de kerk. Is dat
pastoraat? Ik denk het wel. Je kunt pastoraat
ook uitleggen als ‘in contact staan’.
Heeft het dan gevolgen dat we het nog wel
steeds pastoraat noemen?
Zeldenrijk: Dat is een goede vraag. Je wekt er
namelijk wel een indruk mee.
Andela: Hoe definieer je het? Een goede
ervaring met de kerk? Echte aandacht? Gaat
het er om dat je letterlijk bij iemand stil blijft
staan? Echte aandacht is denk ik zeker dat je
iemand ziet zonder dat er een directe
hulpvraag is.
Yntema: Ik had laatst een heel bijzondere
ervaring met een moeder van een kind dat ik
ooit gedoopt had. Ik had gelezen dat haar
moeder overleden was. Zij kwam bij mij post
brengen. Ik stond buiten en condoleerde haar.
“Oh, kent u mij nog dan?” Toen hebben we
gesproken over het overlijden. Dat is echt
contact maar dan zomaar op straat. Dat noem
ik wel degelijk pastoraat!
Kooistra: Zelf heeft zo iemand waarschijnlijk
niet het idee dat ze een pastoraal gesprek
heeft gehad!
Yntema: Ze vond het geweldig, want later
sprak ik iemand in de kerk aan wie ze het
verteld had.
Kooistra: Dat vind ik ook wel het lastige van
de term doelgroepenpastoraat. Want dan
bestaat toch het idee bij de groep: oh nu
moeten wij bezocht worden of zo. Ik merk
toch dat we pastoraat meestal linken aan
bezoek en volgens mij hebben we dat niet
echt voor ogen. Dat zou er wel uit kunnen
voortvloeien. Maar belangrijker is dat er
betrokkenheid onstaat.
Everts: Ik ben voor een integrale visie op
pastoraat. We moeten dat niet differentiëren.
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In het adviesrapport wordt gesproken over een
eventuele combinatie tussen apostolaat en
pastoraat. Zouden jullie er aan het pastoraat
een missionaire insteek willen geven?
Zeldenrijk: Het apostolaat is sinds de fusie
blijven liggen. De vraag is daarom nu ook: wil
je juist betrokken mensen ontmoeten of
aandacht besteden aan mensen die verder af
staan of die niet bekend zijn met het
evangelie?
Volgens mij kun je het ook dichtbij huis
zoeken. Er zijn zoveel mensen die er wel iets
van weten maar die er verder van af zijn
komen te staan. Anderzijds als je het onder
het mom van apostolaat gaat doen en je richt
je op mensen die al lid zijn, dan blijft het nog
zo binnenkerkelijk. Apostolaat zou ook over
kerkmuren heen moeten gaan.
Dus: willen we ons richten op de mensen die
nog betrokken zijn of willen we ons richten op
mensen die niet meer betrokken zijn? En doen
we dat met andere diensten omdat we hopen
dat de mensen die nog niet zijn afgehaakt
zullen blijven en omdat het nog een
aanzuigende werking heeft?
Andela: Ik denk ook dat je moet denken aan
onderling pastoraat. Dat mensen verbonden
raken rondom thema’s. Bijvoorbeeld rondom
opvoeding. Zorg er daarbij voor dat je het
voor mensen die verder af staan staan
makkelijker maakt om in contact te komen. In
dit gevaal door het te doen in buurten waar
veel jongeren wonen, zoals op het Kobus.
Misschien weten mensen niet eens in welke
kerkelijk wijk ze wonen, maar er zijn dan in
hun wijk gewoon drie avonden over
(geloofs)opvoeding. Je moet daar dan wel in
investeren als professional, maar op een
gegeven moment kan dat ook zelfstandig
functioneren.
Onderwaater: Ik denk inderdaad dat het
belangrijk is mensen samen te laten komen
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rond iets dat in hun dagelijks leven speelt en
ze daarin te betrekken. Dan zou je kunnen iets
aanraken wat mensen interesseert, waar ze te
prikkelen zijn. Dat zie je ook in plekken waar
de kerk bijna verdwenen is. Ze geven op
verschillende locaties ontmoeting de kans,
maar niet met doelstelling om zo apostolair
bezig te zijn. Het gaat er dan om te prikkelen
en elkaar te ondersteunen. Zingeving in
algemene zin is dan belangrijker dan dat het
duidelijk iets kerkelijks is.
Kooistra: Wat is kerkelijk? verstaan we daar de
kerkdiensten onder? De gesprekgroepen, dat
is ook kerk-zijn.
Onderwaater: Ik denk dat in Aalten mensen
een vrij concreet beeld hebben bij de kerk.
Dan bedoel ik een vrij traditionele opvatting
m.b.t. de kerkdienst. Mensen dragen dat soort
beelden toch met zich mee.
Wat doe je dan met een notie als: de eredienst
is het kloppend hart van de gemeente. Hoe
verhoudt zich dat tot wat jullie nu zeggen?
Onderwaater: ik denk dart je voor een
bepaalde groep spreekt, maar voor een groot
deel is dat niet de realiteit. Dus ik denk niet
dat we met het doelgroepenpastoraat niet
moeten willen berieken dat mensen weer in
de binnenste cirkel komen. Ik denk eerder aan
vormen van kerk-zijn die naast elkaar staan.
Zeldenrijk. Misschien dat tien procent het
ervaart als kloppend hart. Mede daarom is het
belangrijk dat je intentie helder s. Ook bij de
regenboogdiensten gaat het niet om het
vergroten van de inner circle. Daar vertil je je
aan. Maar dat moet wel helder zijn. Die
geluiden hoor je nog wel eens: ze komen nu
nog steeds soms wel soms niet, dan geef ik
ook aan dat de intentie niet een wekelijks
bezoek is. Wel om contact te onderhouden.
Blijft wel de vraag, waar ligt de behoefte, bij
ons of bij hen?
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Dit beziend: hoe kijken jullie aan tegen de
inzet, tijd en geld dat het vraagt om die
erediensten op deze manier te vullen, als
misschien maar 10% dat echt relevant is.
Zeldenrijk. Toch is er ook groot deel van dat
kloppend hart die het gemeente-zijn niet
draagt. Zij zijn verder niet actief. Die
consumeren dan. Maar er is inderdaad een
aanzienlijk deel dat meewerkt.
Everts: wat dat betreft is het wel belangrijk
niet altijd de focussen op de grootte van de
gemeente. Ben nu bezig in Stefan Paas ’
‘Vreemdelingen en Priesters’. Hij is iemand die
heel bevlogen is, maar erkent hoe marginaal
de kerk is. Het gaat dan om de getuige functie.
Dat er een plek is waar de grote daden van
God verkondigd worden.
Andela: Dat spreekt mij ook aan. De kerk kan
een ‘rest’ zijn, met daarom heen een cirkel
van mensen die niet onwelwillend staan t.o.v.
kerk en het geloof. Die mensen zijn opzoek
naar zingeving maar weten niet dat je
daarvoor ook een beroep op de kerk kan doen
of misschien sluit ons aanbod niet aan.
‘Mindfullness’ hoorde ik laatst van iemand die
een gestrest en druk was. Ik ga dan niet
zeggen dat wij zoiets ook aan te bieden
hebben. Omdat ik dat als een soort kritiek zou
ervaren.
Vraagt die veranderende rol van de kerk, die
niet meer maatschappelijk dominant is ook
een heel andere mindset op organisatorisch
gebied?
Everts: Er is vooral ontspanning nodig. Je
moet niet gericht zijn op groei.
Kooistra: het heeft zeker te maken met
beleid. Wat wil je als kerk. Zeg je, er is een
kleine groep die met elkaar kerk wil zijn en
verder is ieder welkom. Of zeg je, we hebben
een heel grote rand en die heeft wel iets met
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geloof of het overstijgende en daar willen we
vooral wat mee.
Hebben jullie daar een helder beeld bij?
Zeldenrijk: Nee daar wordt veel te weinig over
gesproken. Zelfs als predikanten doen we dat
nauwelijks. Op kerkenraadsniveau gebeurd
dat ook nauwelijks. Daar ben je vooral meer
regeldingen bezig. Het geloofsgesprek is op
zich al lastig te voeren. Het zou heel goed zijn
als we daar weer gingen doen. Je zou op een
gegeven moment kunnen zeggen: we maken
een heldere keuze en kunnen verantwoorden
waarom: dat is nooit echt gebeurd.
Kooistra: Er bestaat nog steeds een hunkering
om zondags de kerk weer vol te krijgen. Van
predikanten wordt gevraagd jongeren ertoe te
bewegen weer naar de kerk te gaan. Zelfs bij
pioniersplekken! Dan zijn er zeven stappen
naar dat wat beoogd wordt, maar de laatste
stap is dan toch weer dat die mensen weer
allemaal naar de kerk gaan. Daar kan ik zo
boos over worden. Mooi dat ze iets voor de
mensen willen betekenen, maar je eerste
intentie moet niet zijn om ze weer terug in de
banken te krijgen. En dat proef ik. Als het
gebeurd is het een mooie bijvangst, maar
meer niet!
Everst: in Aalten was de situatie dat 98% van
de gereformeerde jongeren nog naar
catechisatie ging, toen ik hier begon. Dat was
massaal. Er waren veel belijdenissen. We zijn
belast met dat verleden waar nu nog naar
terugverlangd wordt. De kerk van de toekomst
kon wel eens een veel kleinere kerk zijn, maar
hopelijk wel een meer vitale kerk.
Andela: ik voel het verschil tussen waar ik zelf
behoefte aan zou hebben als onderdeel van
de 10 % - ik zou het bijvoorbeeld erg vinden
als er geen erediensten meer zouden zijn. Dus de actieve mensen zijn bereid naar een
gebouw te gaan. Maar zo’n dienst moet ook
een toerusting zijn om naar de andere kant te
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kijken. Ik moet niet verwachten dat die ander
naar mijn gebouw toekomt maar dat ik naar
de ander ga. Pastoraat heeft te maken met
daar zijn waar de mensen zijn.
Ook naar mijn eigen kinderen vind ik het
belangrijk het gevoel en de idee mee te
kunnen geven: jij mag je eigen weg gaan, maar
als je ooit weer een beroep op de kerk wel
doen, dan zijn we er. Die kerk blijft er wel.
Eerder kreeg je dan een verwijt: waar ben je
geweest en waarom kom je nu ineens wel?
Gelukkig zijn we dat kwijt.
Welke voorwaarden zijn er op dit moment
aanwezig om je te kunnen richten op het
contact zoals door jullie beschreven?
Kooistra: Er is acceptatie nodig dat we in een
andere tijd leven, dat dingen anders gaan. Is
die voorwaarde aanwezig? Nee, weinig.
Beleidsmatig in ieder geval niet. Als
predikanten hebben we dat gevoel denk ik
wel, bij kerkenraad misschien nog wat minder.
Daar zijn ook vragen bij te stellen: het spoor
van de regenboog diensten bijvoorbeeld. Dat
wordt door sommigen ervaren als een missie
en het zou best een kunnen zijn dat je over
tien jaar er achter komt dat ook dat niet de
juiste weg is geweest. Dan wordt je ingehaald
door de feiten. De kramp mag er af. De kramp
van het ‘moeten op een bepaalde manier’. We
zouden de vrijheid en ontspanning moeten
behouden om ook dat te blijven doen wat
nodig is buiten de ‘gekozen weg’. Soms heb je
een begrafenis die zo intens is dat je je daar
alleen maar op kan richten en de rest echt
even moet laten ondanks de
verwachtingspatronen.
Is dat op dit moment voldoende mogelijk?
Yntema: Nee want er zit toch een kramp op.
De verwachting was toch, nu komen de
jongeren weer. Dat blijkt toch tegen te vallen.
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Andela: ik denk ook wel eens. De
veranderingen gaan in de maatschappij zo
snel. En het beleidsplan is van 2010-2014, op
grond daarvan is beleid uitgezet. Je kunt je
afvragen of dat nog wel bij de tijd is. We zijn al
vijf jaar verder. Dat maakt het lastig om beleid
vorm te geven.

Onderwaater: Deze formuleringen zijn veel
minder statisch dan wat je in de
identiteitsverklaring vindt.

Yntema: Het gaat momenteel heel hard is mijn
indruk. Dat geldt ook voor alle gedachten over
wat kerk-zijn nou eigenlijk inhoudt. Het gaat
om contact, niet om in de kerk krijgen. Voor
veel mensen waren de regenboogdiensten
nieuw, maar die haken ook nu toch weer een
beetje af.

Faber: Ik heb me er zelf ook aan bezondigd
maar ik vind het nog niet zo concreet.

Onderwaater: Ik zou toch graag nog een
voorwaarde noemen die wel aanwezig is:
namelijk dat we in een dorp leven, waar de
lijntjes kort zijn. Dat ook het netwerk toch
echt in Aalten zit met alle familiebanden en
vriendenschappen. Het ons kent ons en het
dorp-zijn kan een voordeel zijn voor het
doelgroepenpastoraat. Omzien naar elkaar
gaat hier vrij gemakkelijk.
Op welke manier zou dat een voordeel zij?
Bijvoorbeeld wanneer je in een buurt iets
opzet waar mensen al op elkaar betrokken
zijn. De communicatie daarover is gemakkelijk
en toegankelijkheid is groter omdat jij ’die
vriend of neef bent van.’

Identiteit en belijden
We constateerden al dat de
identiteitsverklaring misschien meer een
intentieverklaring is. Deze is weinig concreet.
De opdracht was om in enkele woorden de
kern van het evangelie weer te geven. Wat
valt jullie op?

Zeldenrrijk: veel dichterbij en concreter.
Andela: inderdaad niet zo dat ‘willen’ wat in
de identiteitsverklaring zit.

Zijn er opvallende verschillen?
Yntema: Nee, niet echt. Het licht best dicht bij
elkaar
Onderwaater: Ik hoor niets waar het niets
waar ik het niet mee eens kan zijn.
Ik meen toch wel een onderscheid te horen
tussen een meer persoonlijke pastorale
vertaling en een meer sociale vertaling?
Zeldenrijk: Maar ze staan niet tegenover
elkaar!
Is het niet zo dat deze primaire oriëntatie op
het evangelie ook in je prediking terug te
horen. Ik hoor van gemeenteleden: het is zo
divers en zo breed, dat we soms niet meer
weten waar we nu eigenlijk voor staan. Of
zoals één gemeentelid het ooit verwoorde: Het
is alsof je aan anderen uit moet leggen dat in
één politieke partij, de PVV, GL en CU samen
vertegenwoordigd zijn.
De ruimte voor verschillende overtuigingen en
stromingen is natuurlijk mooi, maar welke
gevolgen heeft dit voor de identiteit van de
gemeente? Zeker ook wanneer je kijkt naar
identiteitsverklaring. Dat is eerder een
intentieverklaring waar iedereen achter kan
staan, maar het is de vraag of mensen er ook
voor zullen gaan. Zou het kunnen helpen om
dit te concretiseren?
Everts: Ik herinner me de discussie lang
geleden over deze verklaring. We zaten toen
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in het klooster in Lievelde en we behandelden
daar ook allerlei modellen over gemeente-zijn.
We kwamen erop uit dat we een gemeente
willen zijn die ruimte geeft. Dus niet met een
heel duidelijke missie en zo, maar ruimte. Dat
gevoel is bij mij juist versterkt. Ik vind de kerk
niet een groep mensen die achter één visie
aan loopt, eerder een groep zoekers, dwalers
en vragers. Ik zou die groep willen blijven
omsluiten en ik ben bang dat als je een
duidelijke visie omschrijft, je die groep juist
afstoot. Daar zit een spanning tussen. De
manier waarop je gemeente wilt zijn en de
visie zoals die verwoord wordt. Ook toen werd
gezegd dat mensen zich aan zouden sluiten bij
een duidelijke visie.
Faber: Het is het lastige van een gemeente als
Aalten is dat het toch een vrij grote gemeente
is met heel veel stromingen. Zelf was ik met
kerst in de tuindorpkerk in Utrecht, ik vond
dat een heel uitnodigende gemeente.
Ondanks dat we drie keer werden verzocht
om van plek te verwisselen met ons hele
gezin, was het uitnodigend. Het was naar mijn
idee een kerk met een duidelijke kleur. Dat is
het moeilijke van Aalten. Wij hebben wel
stromingen maar we hebben geen ‘kleuren’
zoals wijkgemeenten dat kunnen doen. Hier
probeer je toch de mensen die graag naar een
regenboogdienst gaan en mensen die houden
van een liturgische dienst bij elkaar te houden.
Yntema: I k heb zelf vroeger bij de
tuindorpkerk gezeten. In utrecht werken ze in
wijken, die kunnen echt een eigen kleur
kiezen/ontwikkelen.
Andela: Als ik kijk naar Doetinchem dan
hebben ze er daar voor gekozen toch op
meerdere locaties samen te blijven komen en
ook ieder z’n eigen koers te laten bepalen. Zo
is De Huet misschien vergelijkbaar met onze
regenboogdiensten. Bij de Catherina kerk
staat duidelijk vermeld: hier worden iedere
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zondag verzorgde liturgische diensten
gehouden.
Gaat het daarbij vooral om de vorm, of ook
om de identiteit?
Andela: Vooral om de vorm denk, maar ik
weet het niet zeker.
Everts: In de Slangenburg zit een groep die van
oudsher tot de bondstraditie behoort. Wat
Marieke zegt daar heb ik natuurlijk ook over
nagedacht m.b.t. de gebouwenkwestie. Wat is
wijsheid? Want verlies je niet een deel van je
gemeente als je voor één gebouw kiest?
Zeldenrijk: Je schets goed het dilemma en
Wim ook: de manier waarop het nu
geformuleerd is, daar loopt geen bloed uit. Op
het momnet dat je dat anders gaat doen, dan
beperk je ook de ruimte. De vraag is of je dat
wilt. Als je echt iets wil gaan formuleren over
wat je als gemeente belijdt en je zegt: er moet
toch iets in dat de Here Jezus voor onze
zonden gestorven is, dan gaan er echt mensen
afhaken.
Dat is inderdaad een belangrijke vraag. Voor
beide wegen zijn goede redenen te verzinnen.
Ik denk dat het belangrijk is daarom de vraag
te stellen: wat zijn de voordelen ervan en wat
‘kost’ het. Welke prijs ben je bereid te betalen
en welke voordelen heb je het liefst.
In de enquête kwam duidelijke naar voren dat
men graag een heldere en duidelijke
boodschap te horen krijgt. En dat kom je ook
in de literatuur wel tegen: deze generatie
heeft geen probleem met en duidelijk belijden,
dat willen ze juist graag, maar ze bepalen
vervolgens zelf wel wat ze ermee doen. Ze zijn
niet bang voor een duidelijke mening of kleur.
Everts: Ik vraag me daarbij wel af of ze niet
ook graag bevestigd worden. Maar ik voel juist
om deze reden ook wel voor differentiëren.
Vroeger was het namelijk zo dat er op vier
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Andela: ik zou het wel fijn vinden als we niet
meer deze lange identiteit verklaring zouden
hanteren, maar een kort mission statement
waarin op de een of andere manier staat dat
we bij elkaar horen en dat we een kring
vormen rond het evangelie.

Everts: Ik moet in dit alles denken aan het uit
de natuurkunde afkomstige
onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Dat
gaat over een elementair deeltje waarvan je
nooit tegelijkertijd de plaats kan bepalen en
de energie die het deeltje heeft. Je bekijkt
altijd één van de twee en ze zijn niet tegelijk
te onderzoeken. Dat gevoel krijg ik ook in
deze: als je heel duidelijk je visie verwoordt,
dan verlies je het andere. En als je duidelijk
voor de breedte kiest verlies je de visie. Je
kunt niet beide doen. Dat gevoel heb ik.

Is het dan ook niet des te belangrijker dat je
weet waar je met z’n allen wel ja tegen zegt?
Dat je da evangelie omschrijft waar je rondom
heen samenkomt?

Zeldenrijk: Het verbaasd mij eerlijk gezegd
wel, en het verheugt mij ook wel weer, dat
men de inhoud toch wel als divers ervaart. Ik
dacht dat dit niet zo ver uit elkaar zou liggen.

Zeldenrijk: het moeilijke vindt ik hiervan, dat
als je dit doet, dat je wel iets hebt dat ons
verbind, maar wat betekent dit dan voor de
lastige kwesties van bijvoorbeeld: gebouwen,
invulling van het pastoraat, de muziek etc.
Want iedereen zal dan vanuit diezelfde kern
alsnog op een ander punt uitkomen. Dan
staan ze tegenover elkaar. Dus de vraag is of je
dit uiteindelijk, in praktischer zin veel verder
brengt.

Je zou je inderdaad kunnen afvragen of dat
iets is dat ook echt zo is in het geval van de
prediking, of dat hier toch meer de gemeente
als geheel bedoeld wordt. Maar wat in ieder
geval een behoefte lijkt te zijn is de
herkenbaarheid, de duidelijke boodschap.

plekken eigenlijk hetzelfde gebeurde, daar
moeten we ook niet naar terug willen. Laat de
verschillen maar zien.
Hoe zou je daarin een weg willen vinden in
m.b.t. de inhoud?

Faber: Het is inderdaad de vraag of je daaraan
ontkomt, maar ik denk dat we het signaal wel
serieus moeten nemen dat sommige mensen
niet meer weten waar de gemeente voor
staat, of dat deze onherkenbaar is geworden.
En toch zou ik ook graag terug zien dat we een
gastvrije gemeente zijn, zowel voor mensen
van buiten als van binnen.
In de identiteitsverklaring valt dat ook te
lezen. In de toelichting daarop in het
beleidsplan, staat nog vermeld dat men ‘open
en gastvrij’ te vrijblijvend vond en dat daarom
‘uitnodigend’ is toegevoegd. Omdat de
gemeente hierin een actieve houding zou
moeten aannemen.
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Zeldenrijk: Maar dan heb je het toch over
twee verschillende dingen: Dan gaat het niet
om de boodschap, maar over de
communicatie van die boodschap. Is er
bijvoorbeeld aansluiting op het dagelijks
leven? Kunnen de mensen het mee naar huis
nemen zogezegd? Want wat wij hebben
opgeschreven en wat er gepredikt wordt is
volgens mij gewoon uitwisselbaar. Ik heb
toevallig opgeschreven waar ik zondag over
gepreekt heb, maar ik zou die andere dingen
ook gezegd kunnen hebben.
Je kunt je afvragen in hoeverre het
uitwisselbaar is, want de accentverschillen
hebben wel zo hun uitwerking. Daarnaast is
het wel zo dat in de enquête ook nog wel eens
genoemd wordt dat men andere gemeenten
bezoekt vanwege de boodschap en een
duidelijke grondbeginsel waar vanuit
gesproken wordt.
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Zeldenrijk: Maar er is een duidelijke
grondgedachte! Als we een half uur bij elkaar
gaan zitten bij wijze van spreken, dan zouden
we die al uit deze briefjes kunnen halen.
Faber: maar die is er nu dus nog niet.
Zeldenrijk: Maar dat zou moeten kunnen.
En zouden jullie dat willen?
Faber: Nou, ik begrijp wel wat Hendrik Jan
eerder zei, want ik heb ook opgeschreven
waar ik zelf mee bezig ben geweest, en dan
krijg je inderdaad accentverschillen.
Andela: Als je alleen naar de preek kijkt, dan
kan ik me voorstellen dat de verschillen er zijn.
Ik begrijp verder wel dat deze discussie best
belangrijk is, maar we zijn juist toegegroeid
naar een veel grotere nuancering. Zeker als ik
dat vergelijk met mijn beginperiode als
predikant. Toen kwam toch iedere preek een
beetje op hetzelfde neer, alleen iedere keer
vanuit een andere tekst. Dus dat staat voor
mij wel op gespannen voet met elkaar: de
verwachte duidelijkheid en de nuances
waarvan de een dit herkent en de ander dat.
Misschien moet dat ook wel weer wat
ingedamd worden, maar ik heb zelf wel de
bedoeling dat zoveel mogelijk mensen zich
herkennen in wat er gedaan en gezegd wordt.
Ik doe het tenslotte niet voor mezelf. De
valkuil is dat het vlak zou kunnen worden.
Faber: Onlangs sprak ik met mensen die mij
vertelden dat ze al enige tijd niet meer aan het
avondmaal gingen. Het zijn heel meelevende
mensen en ze zijn er iedere zondag, maar ze
hebben grote moeite met de gedachte dat
Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.
Ik wist dat dit voor hen speelde, maar mede
doordat je zo’n grote gemeente bent, was het
mij ontgaan dat ze niet meer aangingen. En
dat zegt mij wel dat je voorzichtig moet zijn
met verklaringen e.d. want deze mensen wil je
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niet uitsluiten omdat ze dat niet kunnen
geloven.
Is dat inherent aan elkaar? Duidelijkheid en
uitsluiting?
Faber: nee, maar wat je zegt heeft wel zo z’n
uitwerking.
Andela: Ik kan me herinneren dat er ten tijde
van het opstellen van de identiteitsverklaring
een discussie was rondom de formulieren
‘God van Israël’. Vanuit het werelddiaconaat
was er sympathie voor de Palestijnse kwestie
en daarom lag dat erg gevoelig. Vanuit de
commissie kerk en Israël was het juist een
grote wens dat het er in zou komen. Ook toen
hebben we gezocht naar een formulering die
aan beide recht zou doen.
Zeldenrijk: Met andere woorden: wil je een
gemeente zijn waar ook mensen zijn die
zeggen: ik heb genoeg aan Psalm 103 en ik
heb Jezus daarbij niet nodig? En het is een
beetje de oude discussie die op veel manieren
gevoerd is. Zodra er ruimte ontstaat, ontstaat
ook weer de behoefte aan een grens Want
ruimte zonder grens is oeverloos. Maar waar
leg je dan die grens? Als je de wens hebt
samen ergens achter te kunnen staan, zul je
serieus moet nadenken of de prijs daarvoor
niet te hoog is.
Is het niet zo dat in het verleden het
gemeenschappelijk belijden sterk bepaald
werd door de grenzen die gesteld werden,
bijvoorbeeld aan de hand van de dogmatiek
waar mensen nu wars van zijn geworden?
Daarom juist de vraag: hoe denken jullie
erover om meer vanuit een centrum of kern te
werken?
Everts: Is dat niet toch een beetje de kerk
zoals die vroeger was en die nu meer en meer
verdwijnt? Een kerk met een duidelijk
statement? Tegenwoordig hebben ze het ook
over liquid church, de vloeibare kerk. Mensen
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willen zich niet meer binden en kiezen uit wat
ze aanspreekt.
Zou je een duidelijk kenmerk kunnen noemen
van die liquid churches?
Everts: Pluriform aanbod gecombineerd met
helderheid, juist ook over die pluriformiteit.
Andela: Ik denk dat we dit ook veel meer en
beter moeten communiceren, of je nou iets
nieuws opstelt of niet. Maar wie weet nou nog
dat deze identiteitsverklaring er is en wat
daarin staat? Ik ken gemeenten waar het
mission statement telkens duidelijk vermeld
wordt. En die is vaak kernachtig.
Ik zou het een mooie uitdaging vinden om
samen naar die kern te zoeken. Zelf vond ik
inspiratie daartoe bij de nieuwe
geloofsbelijdenis van de Remonstranten.
Waarin ze spreken over Jezus, een van God
vervulde mens. Daar kan ik met een relatief
orthodoxe christologie ja en amen opzeggen,
maar ook degene die een voorbeeld aan hem
neemt als mens.
Andela: In de praktijk doen we natuurlijk al zo
iets, bijvoorbeeld als het gaat om het
avondmaal. Want de woorden die sommigen
dus kennelijk afschrikken of niet kunnen
beamen, die zijn niet verplicht.
Everts: Vanaf het moment dat ik hier een paar
eeuwen geleden begon als predikant doe ik
inderdaad iets soortgelijks rondom het
avondmaal. Daarbij stel ik het vooral voor als
gemeenschap met het lichaam van Christus,
de levende Christus. Daar heb ik toen ook wel
vragen over gekregen. Ik heb toen uitgelegd
dat ik denk dat de kortere formulering meer
zegt dan de langere formulering.
Faber: en het lastige is dan dat je ziet dat dit
voor sommige mensen juist het
tegenovergestelde bewerkt. Voor hen zegt het
ook echt minder, zo’n korte formulering.
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Ik wil het graag met jullie nog weer hebben
over de centrale plek die de eredienst inneemt.
In het beleidsplan en op de website staat dus
te lezen dat de eredienst een belangrijke plek
inneemt in het gemeente-zijn e het wordt zelfs
het kloppend hart van het gemeenteleven
genoemd. Wat betekent het voor de gemeente
dat dit zo geformuleerd staat?
Andela: Voor mij is de vraag: is dat wel zo?
Klopt het wel dat dit het kloppend hart is, als
je ziet dat nog maar een klein percentage van
onze hele grote gemeente de erediensten
bezoekt.
Everts: Het maakt in deze nogal verschil of het
een waarneming is of dat het echt als beleid
geformuleerd staat. Dan is het meer een
statement: de erediensten zouden het
kloppend hart van onze erediensten moeten
zijn.
Kooistra: Toen het beleidsplan opgesteld is, is
daar wel heel duidelijk op die manier over
gesproken. Dus niet zozeer als waarneming,
maar als ‘dat wat het zou moeten zijn’.
Hoe staan jullie zelf tegenover die keuze voor
de centrale plek van de eredienst?
Kooistra: Theologisch gezien vindt ik de
eredienst heel erg belangrijk, maar ik ben het
met Marieke eens dat we ons wel af mogen
vragen of het nog wel echt zo is? Daarbij zie je
een steeds groter wordende groep die veel
incidenteler de diensten bezoekt en die zeker
de eredienst niet als dat kloppend hart
ervaren.
Everts: Mijn ervaring is wel dat de leden die de
gemeente dragen, bijvoorbeeld in het
pastoraat, dat die vaak op zondagen in de kerk
komen. Bezoekmedewerkers die zelf
gaandeweg weinig meer in de erediensten
komen, zie je ook afzwakken in hun pastorale
werkzaamheden. Wel zou ik misschien kiezen
voor een omschrijving waar meer ruimte is
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voor spiritualiteit buiten de eredienst, maar
dat het desondanks wel een hoofddeel blijft
dat we samenkomen rondom de bron.
Faber: Ook ik denk dat er theologisch heel wat
te zeggen is voor de eredienst als kloppend
hart. Maar het is inderdaad voor veel mensen
niet langer de realiteit. Niet alleen omdat ze
zich niet meer aangetrokken weten, maar er
zijn ook mensen die niet meer kunnen gaan.
Dan is het belangrijk om in te zien dat er ook
allerlei kloppende hartjes in het pastoraat zijn.
Daar vindt ook heel veel binding tussen
mensen plaats. Maar ideologisch gezien vind
ik het nog steeds wel het kloppend hart.
Want als de eredienst weg zou vallen, komen
ook allerlei andere verbanden onder druk te
staan.
Waarom is het ideologisch en theologisch
volgens jullie het kloppend hart?
Faber: Omdat daar toch de boodschap wordt
gebracht, dat gebeurd ook wel in het
pastoraat, maar hier staat dat centraal. Maar
daarnaast ook die ontmoeting die plaatsvindt,
bijvoorbeeld door samen koffie te drinken.
Yntema: Een van mijn pastorale medewerkers
zij een keer tegen me dat de eredienst toch
echt wel de plek is waar ze zichzelf weer
oplaadt. Dat geldt voor mij zelf ook heel sterk.
In de eredienst vind ik het enthousiasme om
de rest van de week m’n werk te kunnen
doen. Je wordt er ook weer aan het werk
gezet doordat je te horen krijgt dat je een taak
hebt in de wereld. Binnen het pastorale team
is de eredienst daarom belangrijk voor
mensen en hoe meer dat wegvalt, hoe meer
het gemeenteleven dood zal bloeden is de
verwachting.
Onderwaater: Theologisch gezien is de
ontmoeting met God in de eredienst volgens
mij het meest belangrijk. De eredienst is de
plek bij uitstek om die ontmoeting ook samen
tebeleven en te vieren.
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Andela: Dat onderschrijf ik helemaal en juist
daarom vraag ik me ook af hoe het kan dat
veel mensen dat niet meer op die manier
ervaren. Welke vorm van dienst je ook
aanbiedt, de aantallen worden kleiner. We
besteden veel tijd en energie aan de
voorbereiding van de diensten, dat is voor
onszelf heel waardevol. Maar ik vraag ik me
wel af aan welke dingen we daardoor
misschien niet meer toekomen. Is er
bijvoorbeeld nog wel tijd en ruimte voor
ontmoeting in kleinere kring?
Faber: Herinner ik mij goed dat je in je
tussentijdse presentatie op de kerkenraad
noemde dat uit de enquête naar voren leek te
komen dat het belang van de boodschap voor
deze doelgroep nog opvallend groot was?
Ja, bij de redenen of motieven om een dienst
te bezoeken werden vaak antwoorden
gegeven te maken hadden met de boodschap.
Dan wel een herkenbare, dan wel een
duidelijke boodschap. En als men andere
gemeenten bezoekt dan is de manier waarop
er gepreekt wordt en de inhoud van de
prediking een belangrijke reden. Daarbij gaf
men ook vaak aan in de toekomst wel
erediensten te willen blijven bezoeken. Voor
mij is echter ook de vraag welke functie de
eredienst heeft in de onderlinge ontmoeting.
Faber: Ik moet daarbij in de eerste plaats even
denken aan de gebouwenkwestie van het
moment. Van Hartsveld heb ik vroeger al
geleerd dat je gemeenschapsopbouwende en
gemeenschapsafbrekende kerken hebt.
Onlangs heb ik weer een dienst geleid in de
Oosterkerk en het koffiedrinken na die tijd
was toch wel erg ongemakkelijk. Er is weinig
ruimte en iedereen zit aan een tafel passief te
zijn. Ik denk dat heel erg van belang is dat de
kerk waar de eredienst gehouden wordt, ook
een kerk is waar mensen elkaar goed kunnen
ontmoeten.
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Denken jullie dat het mogelijk is om eredienst
en ontmoeting meer op elkaar te betrekken?
Zou daar op ingezet moeten worden?
Andela: het is al een vooruitgang dat er nu na
iedere dienst koffie aangeboden wordt, of
vooraf. Dat was eerder niet zo. Ik denk ook dat
het werkt, ook al kiest een deel van de
mensen ervoor meteen naar huis te gaan.
Everts: Soms droom ik er wel over hoe de kerk
over een paar jaar uitziet. Dan zie ik toch de
Oude Helenakerk voor me maar dan zonder
banken. Misschien dat er maar weinig mensen
meer zullen komen, maar ik stel me dan zo
voor dat je tijdens de eredienst de koffie al
een beetje ruikt. Dus ik hoop op een sterkere
gemeenschap, misschien juist wel nu die
gemeenschap kleiner wordt. Laatst zei iemand
ook nog tegen me ‘als je één kerkgebouw
hebt, krijg je veel mee het gevoel één
gemeenschap te zijn. Ik denk inderdaad dat
het heel wezenlijk is.
Kooistra: Ik vind het geen sterk argument. Dat
je geen gemeenschap zou kunnen bouwen
omdat je meerdere gebouwen hebt. Als je dat
echt wil ga je naar de kerk ongeacht het
gebouw. We zien alleen in Aalten dat dit niet
gebeurd, hier maken mensen keuzes voor een
gebouw, een predikant of een type dienst.
Maar versterk je dat niet ook door zoveel
verschillende keuzemogelijkheden aan te
bieden?
Allen: Jazeker!
Even terug naar de eredienst. Denken jullie dat
het mogelijk is om de eredienst zelf een meer
saamhorig karakter te geven. Met andere
woorden, zou de liturgie saamhorigheid
kunnen bevorderen?
Faber: Daarin lijkt de vooronderstelling door
te klinken dat de liturgie niet saamhorig is. Ik
denk dat daar veel andere dingen in
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meespelen, vooral op het gebied van
herkenbaarheid. Het heeft niet zozeer te
maken met andere elementen die ingebracht
zouden moeten worden.
Andela: Er zijn misschien juist ook mensen die
het prettig vinden om even niet iets met
anderen te moeten. In de eredienst moet je
ook op jezelf kunnen zijn en herinnerd worden
aan dat wat nergens anders genoemd wordt.
Als het gaat om de herkenning is het lastige
dat dit niet voor iedereen gelijk is. Wat voor
de een herkenning oproept, zorgt bij de ander
juist voor vervreemding. Met een grote groep
is dat erg zoeken, kleinere groepen hebben
dat nadeel minder.
Everts: maar die kleine groepen kunnen niet
dragend zijn. Dat lijken me eerder satellieten
rondom de kern.
Is het op dit moment überhaupt mogelijk aan
de satellieten voldoende tijd en aandachten te
besteden?
Onderwaater: Dat hoeft natuurlijk niet
allemaal door de voorgangers gedaan te
worden. Aalten kent enorm veel activiteiten
wat dat betreft die juist door gemeenteleden
georganiseerd en gedragen worden.
Maar de middengroep zie je daar nagenoeg
niet. Die komt in een enkel geval naar een
gespreksgroep, maar verder zie je ze in de
eredienst en in de verschillende werkgroepen
die met de eredienst te maken hebben. Dus
dan zou de vraag misschien kunnen zijn hoe je
vanuit die eredienst verschillende satellieten
zou kunnen lanceren.
Everts: Misschien zal de gemeente van de
toekomst wel gedragen worden door de
mensen van zestig jaar en ouder en dat die
dan activiteiten ontwikkelen voor de
middengroep. Dan is die hele middengroep
misschien wel een satelliet. Daarnaast heb je
dan nog de events. Dan heb je drie lagen. Een
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kern met betrokken leden, daaromheen een
wijdere kring van jongere mensen en af en toe
events voor heel onregelmatige bezoekers
Ongeacht hoe de eredienst er precies uit zal
zien in de toekomst, wat zouden jullie absoluut
willen behouden. Of anders gezegd: zijn er
dingen die je nu al mist in de nieuwe vormen
die van wezenlijk belang zijn?
Andela: Wat ik mis is de aandacht voor
anderen. In de klassieke liturgie is dat
gewaarborgd in het Kyrie. Nu hoor ik na afloop
van een liturgische dienst ook wel eens dat die
aandacht wel eens als ‘teveel’ ervaren wordt
en dat het te weinig persoonlijk is misschien,
maar nu lijkt het wel erg vaak op onszelf
gericht te zijn. Daar kun je zelfs somber van
worden, want als het alleen over onszelf gaat,
dan zie je misschien toch vooral dat het alleen
maar minder wordt. Maar als je om je heen
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kijkt zie je dat er veel meer is en dat je als kerk
ook veel kan betekenen. In het kyrie komt dat
voor mij tot uiting, maar dat zou je best in een
heel andere vorm, misschien concreter en
meer herkenbaar kunnen formuleren.
Everts: In aansluiting daarop is voor mij de
voorbede juist weer belangrijk. In het kyrie
haal je wat je in de wereld meemaakt mee
naar binnen. In de voorbeden richten we onze
blik juist weer naar buiten. In de
Regenboogdiensten hecht ik dan juist aan de
voorbeden, juist omdat het Kyrie nauwelijks
nog plek heeft.
Andela: Het gaat er mij vooral om dat we
beseffen dat we niet alleen als individu leven
maar als mensen te midden van mensen.

Bijlage 4 Identiteitsverklaring PGA
Identiteitsverklaring PGA
Als leden van de Protestantse Gemeente Aalten weten wij ons zodanig met elkaar in het geloof
verbonden, dat wij als één gemeenschap willen leven en werken. Onze eenheid is gegrond in het
gemeenschappelijk belijden van de God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus en betrokken in de toewending van Gods Geest tot onze
wereld willen wij als Protestantse Gemeente Aalten - in gemeenschap met het belijden van de kerk onze opdracht vervullen.
Vanuit ons geloof willen we samen zoeken naar Gods weg in deze tijd en willen we elkaar en anderen
aansporen om Christus na te volgen. Daarbij willen wij ons laten inspireren door de Heilige Geest die
ons leven vernieuwt.
Wij geloven dat wij door samen als één gemeente te leven en te werken onze opdracht beter kunnen
vervullen en geloofwaardiger in de wereld kunnen staan.
Bij ons gezamenlijk gemeente-zijn neemt de eredienst een centrale plaats in. In Woord en Gebed, in
Doop en Avondmaal laat de Heer zich ontmoeten, daar mogen wij ‘Gods verborgen omgang vinden’
(Psalm 25:7 berijmd). In de eredienst is er ruimte voor verschillende liturgieën die elkaar kunnen
aanvullen. Hierbij is van belang dat de verschillende liturgische stijlen elkaar inspireren en de
eredienst een ontmoetingsplaats is voor alle gemeenteleden.
Wat ons voor ogen staat is een gemeente waarin wij
• Omzien naar elkaar.
• Elkaar aanspreken op het evangelie.
• Elkaar de nodige ruimte geven en open zijn naar elkaar.
• Bereid zijn van elkaars inzichten te leren om zo elkaar te kunnen bemoedigen in geloof, hoop
en liefde.
• Om de betrokkenheid op elkaar te stimuleren is het zoeken naar kleinschaligheid binnen die
ene grote gemeente van groot belang.
Wij willen een gemeente zijn die:
• Zich geroepen weet om in woord en daad het evangelie van Jezus Christus in onze eigen
omgeving present te stellen.
• Openstaat voor wat er in de wereld, dichtbij en veraf , gebeurt.
• Zich inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, het daarbij tot haar taak
rekent om ontwikkelingen in de cultuur en de samenleving kritisch te volgen en eventueel
aan de orde te stellen.
In de vormgeving van het samen gemeente-zijn willen wij ons aansluiten bij de traditie van de kerk
waarbij er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Veelkleurigheid is dan ook een wezenskenmerk van
het samen gemeente-zijn. We spreken daarbij uit dat de traditie van de kerk onopgeefbaar is in het
gaan van nieuwe wegen. Wij vertrouwen erop dat wat echt waardevol is zal blijven, door alle tijden
heen.

