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Voorwoord 
 

Op zondag 31 augustus 2008 zal in alle kerken van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert  dezelfde Bijbeltekst  centraal staan, het verhaal van de 
weduwe van Sarefat (I Koningen 17) Ook zal een nieuw lied gezongen worden: ons 
bezinningslied. Verhaal en lied zetten ons stil bij situaties waarin de voorraden op 
lijken te zijn. Op wonderbaarlijke wijze keren echter de kansen: de kruik raakt niet 
leeg.  Tijdens het komende bezinningsproces gaan dit verhaal en het lied met ons 
mee.  
 
De startzondag luidt de eerste fase in van het bezinningsproces in onze gemeenten. 
Die fase gaat over de vraag wat voor gemeente we willen zijn in deze tijd en in deze 
wereld en waar we met de gemeente naartoe willen. 

 
Met bovenstaande oproep startte het bezinningsproces van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. In een periode waarin de gevolgen onder ogen 
moesten worden gezien van de teruggang van het ledenbestand en de daarmee 
gepaard gaande sluiting van gebouwen en vermindering van formatie koos de 
Algemene Kerkenraad bewust voor bezinning op de toekomstige opbouw van de 
gemeente. Wat voor gemeente kunnen en willen wij zijn aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw?   
 
Voor u ligt een verslag van het bezinningsproces. 
We hopen dat u het met plezier zult lezen en dat het een document zal zijn dat 
richting geeft aan de toekomst van een kerk met betekenis voor geheel Amstelveen 
en Buitenveldert.  
 
 
Marianne Bogaard 
Renger Prent 
Bram Schriever 
 
Amstelveen, maart 2010 
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1 Inleiding 

 
De kerk lijkt in zwaar weer te verkeren. Elke week worden in Nederland kerken 
gesloten. Velen ervaren dit als een trieste zaak. Er moet afscheid worden genomen 
van gebouwen en tradities en bestaande gemeenschappen vallen uit elkaar of gaan 
op in een groter geheel. 
Ook de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert ontkomt niet aan deze 
ontwikkeling. In de zomer van 2010 wordt er afscheid genomen van de Bankraskerk 
en per januari 2011 zal ook de Dorpskerk afgestoten worden als gebouw. Ingrijpende 
gebeurtenissen voor beide wijkgemeentes en voor de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert in haar geheel.   
 

Bezinning 

 
Tegen deze achtergrond vond in de periode van september 2008 tot aan het voorjaar 
van 2010 een bezinningsproces plaats waarbij de volgende vragen centraal stonden: 
 
1.  Wat is de roeping en opdracht van de gemeente en op welke wijze wil zij 

daaraan in deze tijd en deze wereld vorm geven? 
2.  Wat zijn de sterke en zwakke kanten aan onze huidige manier van kerk-zijn?  
3.  Hoe kunnen we inspelen op wensen en verwachtingen op het gebied van 

geloof en zingeving in de gemeenschap van Amstelveen-Buitenveldert? Welke 
kansen en bedreigingen voorzien we daar? 

4.   Welke activiteiten moeten we dan uitbreiden en welke moeten we beëindigen, 
dan wel op een andere manier invullen?  Wat betekent dit voor de inzet van 
mensen en middelen? 

 

Spanning 

 
De spanning tussen deze vragen en de realiteit van verlies en loslaten was soms 
merkbaar. Naast kerksluiting en alles wat daarmee samenhangt groeit er immers in 
de Protestantse Kerk in Nederland en in Amstelveen-Buitenveldert nieuw elan en 
nieuw bewustzijn. Het woord missionair doet opnieuw zijn intrede in de kerk en wordt 
ingevuld met begrippen als gastvrijheid, bewustwording, naar  buiten gericht zijn enz. 
De kerk wil, kan en mag weer een duidelijke plaats innemen in de buurt en in de 
samenleving. 
De vraag is echter waartoe? Welke betekenis kan de kerk en kunnen christenen 
hebben voor de samenleving? 
 

Het huidige proces  

 
Wat betekent dit proces van bezinning binnen het geheel van kerkzijn in Amstelveen-
Buitenveldert? Er zijn immers al eerder notities verschenen van verschillende 
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commissies binnen de kerk. In zijn nieuwjaarstoespraak plaatste dhr. Melissen, 
voorzitter van de AK, het proces van bezinning in de tijd: 
‘Naar men aanneemt werd Jezus enkele jaren voor het begin van onze jaartelling 
geboren. Herodes stierf namelijk in 4 vC. Als dat het geboortejaar is, was het 
verleden jaar precies 2000 jaar geleden dat Jezus als 12 jarige voor het eerst in de 
tempel van zich deed spreken.  
Dat lijkt een hele tijd, maar homo sapiens bestaat zeker al 100.000 jaar, en dan valt 
2000 jaar wel mee. Als Christus in het midden van de tijd geboren is, zoals wel 
gezegd wordt,  heeft de kerk vanuit menselijk perspectief dus nog zeker 100.000 jaar 
voor de boeg. Het jaar 2009 was er daar één van en het jaar 2010 ook. Wij doen in 
die jaren op onze eigen bescheiden wijze ons best. Wij zien maar een klein stukje 
van het totaal, en dat dient ons bescheiden te maken. Dat is vroeger in de kerk wel 
eens anders geweest, en soms is daar nog wel eens iets van te zien. Het is immers 
heel menselijk om te denken dat je weet hoe de dingen in elkaar zitten. (…………) 
In deze context is onze kerkgemeenschap in 2009 met een bezinningsproces bezig 
geweest dat in de komende maanden als zodanig zal worden afgerond, maar dat 
uiteraard nooit klaar is. Dat gaat nog wel 100.000 jaar, of meer, door.’ 1 
 
In het recente proces werken ook de vruchten door van eerdere momenten van 
bezinning. 
 

Korte beschrijving van de werkwijze 

 
De vragen door de Algemene Kerkenraad gesteld m.b.t. het bezinningsproces zijn op 
systematische wijze aan de orde gekomen. Twee pastores uit Amstelveen, te weten 
Marianne Bogaard en Renger Prent2 en Bram Schriever, gemeenteadviseur van de 
Protestantse Kerk in Nederland, gaven vorm aan het proces. 
Naast deze „kerngroep‟ was er ook een „taakgroep‟, met vertegenwoordigers uit alle 
gemeenten. De taakgroep bestond uit de leden van de kerngroep en Ilse Meester 
(Dorpskerk), Pieter Licht (Handwegkerk), Wil Vos (Pelgrimskerk), Jan Brommer 
(Pauluskerk), Bettine Siertsema (Nieuwe Kruiskerk) en Saskia de Jong 
(Bankraskerk).  
Hoewel de Pauluskerk niet inhoudelijk bij het bezinningsproces was betrokken, is de 
inbreng van Jan Brommer bij alle besprekingen zeer gewaardeerd.  
De taakgroepleden waren verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
bezinningsproces binnen de betreffende wijkgemeente.  
 
Het gehele bezinningsproces was onderverdeeld in een aantal segmenten of fasen: 
Fase 1: Wat is de roeping en opdracht van de gemeente en op welke wijze wil zij 
daaraan in deze tijd vorm geven? 
Fase 2: Sterkte- en zwakte analyse aan de hand van Robert‟s Warren „Handboek 
gezonde gemeente‟. 
Fase 3: Wat verwachten anderen van ons? Het onderzoek van Motivaction speelt 
hierin een grote rol. 
Fase 4: Een pas op de plaats: wat wil en kan de gemeente zelf en wat is de 
dynamiek in Noord en Zuid? 

                                                 
1
 M.Melissen; nieuwjaarstoespraak 2010, Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 

2
 Renger Prent volgde Joke Stomphorst op vanwege haar vertrek uit de Nieuwe Kruiskerkgemeente  
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Fase 5: Consequenties voor de toekomst: aanbevelingen en adviezen vanuit het 
proces. 
 

Bezinningslied 
    tekst: Marianne Bogaard 

    muziek: Wim Kloppenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Een thuis met vele namen 

als toegang tot de bron 

waar ’t leven zelf gaat stromen 

waar velen tot Hem komen 

die kracht geeft als de zon. 

 

3. Wij hopen op zijn toekomst 

maar leven met tekort, 

een brood dat niet verzadigt 

een kruik die is beschadigd 

en almaar leger wordt. 

 

4. Maar eens is er gesproken 

over hernieuwde zin 

van delen waar niets over is 

van hoop waar die vervlogen is 

een terugkerend begin. 

 

5 Uw Geest zet in de ruimte 

wij leven van tegoed. 

Schenk ons uw zin en zegen 

opdat ons blijft bewegen 

uw adem die ons voedt 
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2 Fase 1 

 
In de eerste fase van het bezinningsproces is zoveel mogelijk met alle groepen 
binnen de wijkgemeenten contact geweest. Centraal stond de vraag hoe mensen 
hun gemeente op dit moment beleven en wat ze verwachten en hopen m.b.t. de 
toekomst. 
Om dit gesprek binnen alle geledingen in de verschillende gemeenten eenduidig te 
laten verlopen is er gekozen voor een format met een vaste vragenstructuur. Hierbij 
is gebruik gemaakt van 12 afbeeldingen afkomstig uit „Bronnen voor beleid‟3, een 
uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, die elk een aspect van gemeente zijn 
vertegenwoordigen. (zie bijlage 1). 
De taakgroepleden hebben alle groepen geïnstrueerd om met het voorgestelde 
format te werken of hebben het gesprek zelf gevoerd. Vervolgens hebben zij alle 
gegevens gebundeld. 
Aan deze gesprekken hebben in totaal zo‟n 440 mensen deelgenomen. 
Tot slot was er in elke gemeente een gemeenteberaad waarin de gegevens uit fase 1 
werden gepresenteerd en waarbij een verbinding werd gelegd met verschillende 
profielen van gemeenten zoals deze zich voordoen binnen de kerk. Deze 
gemeenteberaden zijn door 270 mensen bezocht.  
De leden van de kerngroep hebben de resultaten uit de wijkgemeenten besproken 
met de betreffende wijkkerkenraden.  
 
Wat opvalt is dat men de gemeente nu grotendeels typeert aan de hand van twee 
pictogrammen: “Het Woord van God uitgelegd krijgen” en “Omzien naar elkaar”.  In 
de Pelgrimskerk, de Bankraskerk, de Kruiskerk, de Dorpskerk en de Paaskerk staat 
“Samen de goede boodschap vieren” op een goede derde plaats, in de Handwegkerk 
“Een gastvrij huis bieden voor jong en oud”.  Op zich is deze uitkomst niet 
verwonderlijk: vieren en pastoraat zijn vanouds de ijkpunten van de christelijke 
gemeente. In de gesprekken in de groepen en op de gemeente-avonden bleek dat 
men dat als een blijvende basis ziet om de toekomst  in te gaan.  
Toch werden juist deze twee „dominante‟ pictogrammen minder genoemd wanneer 
gemeenteleden hun verlangen uitspraken ten opzichte van de kerk in de toekomst. 
De algehele tendens is dat “Het Woord van God uitgelegd krijgen” en “Omzien naar 
elkaar” als basis worden gezien voor verdere ontwikkeling, maar dat het noodzakelijk 
is daar niet bij te blijven staan. Voor de kerk van de toekomst verlangen wij naar een  
gevarieerder kerkbeeld. “Open zijn, elkaar aanvaarden”, “Maatschappelijk betrokken 
zijn”, “Samen de goede boodschap vieren” en “Ieders gaven inzetten” scoren hoog. 
En “Een gastvrij huis bieden voor jong en oud” staat met stip op één. 
Uit de beschrijvingen van de verschillende wijkgemeenten blijkt dat de wens 
aanwezig is om een open en gastvrije gemeente te zijn. De vraag dient zich dan aan 
wat onze eigen kern is en waarvoor en waartoe we een open en gastvrije gemeente 
willen zijn. De kerkelijke presentie in de samenleving kan op verschillende manieren 
vorm krijgen: er kan een accent liggen op bijvoorbeeld mensen winnen voor het 
Evangelie, maar ook op een aanwezig zijn in de stad op diaconaal en 
maatschappelijk terrein. Geen van de gemeenten lijkt hierin duidelijk te kiezen. Komt 
dat omdat hier sprake is van een schijntegenstelling of speelt mogelijk ook een soort 

                                                 
3
 P. Valstar; Bronnen voor beleid, werkboek voor beleidsontwikkeling.  
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verlegenheid in het naar buiten treden een rol? Het lijkt van belang dat de uitdaging 
om een open en gastvrije gemeente te zijn verder wordt  uitgewerkt. 
 
 

Relatie met ‘Hand aan de Ploeg’ 
In „Hand aan de Ploeg‟ is ook veel aandacht besteed aan het missionaire aspect van 
de gemeente. Onderwerpen die daarin naar voren kwamen hadden betrekking op: 
het hebben van eigentijdse documenten m.b.t. geloof, de diaconale uitstraling, 
aantrekken van nieuwe leden, PR en communicatie, activiteiten voor mensen buiten 
de kerk, actieve deelname aan de samenleving, het gebruik van het kerkgebouw en 
een gemeenschappelijk aanbod van activiteiten voor geheel Amstelveen. 
De uitkomsten per gemeente waren heel verschillend, maar over het algemeen is 
ook hier de wens waar te nemen om als kerk meer naar buiten te treden en op welke 
wijze dan ook in contact te komen met andere stadsgenoten. De diaconie lijkt daarbij 
een geëigend middel te zijn, maar ook een aanbod dat meer gericht is op kunst. 
cultuur en religie is zichtbaar.  
Enige schroom lijkt aanwezig om stadsgenoten bewust kennis te laten maken met 
het Evangelie. Zending en evangelisatie roepen een bepaalde huiver op. 
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3 Fase 2: Onder de scan 

 
Fase 2 was bedoeld om een verdere stap te zetten richting beleid dat de uitkomsten 
uit fase 1 serieus neemt. Daarvoor zou eerst nog scherper naar de eigen gemeente 
moeten worden gekeken. Waar ligt haar focus? Wat zijn haar sterke kanten? En aan 
welke punten zou meer aandacht besteed mogen worden? Het „Handboek gezonde 
gemeente‟4 van Robert Warren diende als uitgangspunt om de wijkgemeentes de 
gelegenheid te bieden nader „in te zoomen‟ op zichzelf en deze vragen te 
verhelderen.  
Warren onderscheidt zeven kenmerken die van belang zijn om op een gezonde en 
evenwichtige manier gemeente te zijn:    
  1. Bezieling door het geloof 
  2. Een naar buiten gerichte blik 
  3. Op zoek naar de wil van God 

4. Bereidheid de kosten van groei en verandering onder ogen te zien 
  5. Het functioneren als een echte gemeenschap 
  6. Het scheppen van ruimte voor iedereen. 

7. De keuze zich te beperken tot een paar taken en die goed te doen.  
 
In de weken voor Pasen 2009 gingen in bijna alle wijkgemeenten, de kerkenraden én 
een groep gemeenteleden met deze kenmerken aan de slag. Zij legden hun 
gemeente als het ware „onder een scan‟ en gaven afzonderlijk van elkaar aan of  dit 
punt een belemmerende factor was (1), minimaal aanwezig (2), enigszins merkbaar 
aanwezig (3), of er vooruitgang in zat (4), het punt duidelijk merkbaar aanwezig was 
(5) of zelfs een sterk punt (6). Tijdens het gesprek dat daarop volgde werd 
vervolgens dieper ingegaan op de uitkomsten en werd besproken wat de scan voor 
beeld geeft van de gemeente en waar uitdagingen en kansen liggen. 
 
Opvallend was dat het vaak niet eenvoudig bleek om de sterke én zwakke kanten 
van de wijkgemeenten in kaart te brengen. Bij geen enkele gemeente was er één 
kenmerk dat er héél erg uitsprong. Anderzijds waren er ook geen kenmerken die als 
uitgesproken zwak benoemd werden. We lijken globaal genomen vooral in de 
middenmoot te zitten. De 1 en de 6 werden weinig gegeven als rapportcijfer. Toch 
behoeft dat beeld van een gemeente die in alles gemiddeld is wel enige nuance. Een 
gezamenlijke inzet voor de toekomst van de wijkgemeente kan ook als effect hebben 
dat men zich meer bewust wordt van wat men in huis heeft. 
 
De kerkenraad van de Kruiskerk benadrukte het belang om te investeren in 
bewustwording en versterking van de bezieling. Ook zou de naar buiten gerichte blik 
zichtbaarder mogen zijn voor wie niet direct actief is, iets dat gedeeld werd door de 
groep gemeenteleden die de scan deed.  Belangrijk gesprekspunt in die groep was 
ook het vergroten van de onderlinge betrokkenheid.  
De uitkomsten in de Paaskerk onderstreepten dat niet alle inzet naar buiten toe altijd 
in het oog springt: de kerkenraad scoorde hoger op dit punt dan de groep 
gemeenteleden.  Omgekeerd zagen de laatsten meer bereidheid om de kosten van 

                                                 
4
 R. Warren, Handboek gezonde gemeente (2008) 
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groei en verandering onder ogen te zien dan de kerkenraad. Beiden gaven aan het 
functioneren als gemeenschap als positief te waarderen, maar zich ook te realiseren 
dat een warme gemeenschap speciale aandacht zou moeten hebben voor mensen 
die niet tot de kring behoren.  
In de Handwegkerk sprak de kerkenraad uit, na de noodzakelijke aandacht voor de 
„binnenkant‟, te willen werken aan een meer naar buiten gerichte blik. Ook in de 
groep gemeenteleden kwam naar voren dat op dit punt een gecoördineerde aanpak 
wenselijk zou zijn. Een levendig gesprekspunt was hier op welke taken je als 
gemeente zou willen inzetten om die dan ook goed te kunnen doen.  
De kerkenraad van de Dorpskerk herkende in de eigen gemeente een sterk accent 
op bezieling en  zoeken naar wat God wil. Naar aanleiding daarvan werd erover 
doorgesproken hoe de bezieling gevoed zou kunnen worden. Recente 
ontwikkelingen hebben gemaakt dat de blik al meer naar buiten gericht is, maar het 
blijft een voortdurende vraag hoe je ruimte kunt scheppen voor iedereen.  
In de kerkenraad van de Bankraskerk tenslotte was er een geanimeerd gesprek 
waarin over het belang van alle kenmerken samen werd door gesproken  
De Pelgrimskerk gaf een realistisch beeld n.a.v. de gemeentescan. Naast de zeven 
kenmerken zoals Warren die verwoordt, sprak zij in de eerste plaats over het belang 
van het Woord uitgelegd krijgen met een daarbij behorende goede exegese. Rondom 
deze kern wil men bij elkaar komen en elkaar vasthouden. Daarnaast gaf men n.a.v. 
de scan eerlijk aan dat het beter is een paar dingen goed te doen dan veel zaken 
half. De Pelgrimskerk wil in die zin goed focussen. Dit lijkt ook voort te komen uit het 
feit dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt en dus niet alles meer mogelijk is. 
Opvallend is daarnaast de gastvrijheid en openheid naar de buurt toe; men wil ruimte 
scheppen voor de ander.   
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4 Fase 3: Motivaction 

 
In het kader van het bezinningsproces heeft onderzoek- en adviesbureau 
Motivaction5 onderzoek gedaan naar de manier waarop verschillende groepen in de 
Nederlandse bevolking omgaan met geloof, levensvragen en zingeving. Hierbij is 
gebruik gemaakt van het Mentality-model van Motivaction dat binnen de Nederlandse 
samenleving acht segmenten (mentality-milieu‟s) onderscheidt. Dit niet op basis van 
leeftijd, opleiding of geslacht, maar op basis van welke zaken in het leven elk van 
deze groepen het belangrijkst vindt. 
 
Aanleiding voor dit onderzoek was de derde vraag die in het proces centraal stond: 
“Hoe kunnen we inspelen op wensen en verwachtingen op het gebied van geloof en 
zingeving in de  gemeenschap van Amstelveen-Buitenveldert? Welke kansen en 
bedreigingen voorzien we daar?” Motivaction heeft daarom ook gekeken naar de 
houding van de verschillende  mentality-milieu‟s ten opzichte van de Protestantse 
Kerk, en de wijze waarop de kerk het contact kan onderhouden dan wel verbeteren. 
 
Met twee mentality-milieu‟s blijkt er een goede aansluiting te zijn.  Allereerst is dat de 
traditionele burgerij. Deze groep, die 16% uitmaakt van de Nederlandse bevolking, is 
plichtsgetrouw, behoudend en hecht aan traditie. Men is sterk op de eigen 
wijk/woonplaats gericht. Religie speelt een vanzelfsprekende rol. Traditionele burgers 
zijn relatief vaak lid van een kerkgemeenschap en het kerkbezoek is hoog. Ook is er 
veel waardering voor de rol van de kerk in de samenleving. 
Ook postmaterialisten(10%) herkennen zich meer dan gemiddeld in de normen en 
waarden van de Protestantse Kerk. De mensen uit dit milieu staan kritisch ten 
opzichte van de maatschappij, hechten aan onderlinge verbondenheid en het nemen 
van verantwoordelijkheid. Zorg voor het milieu en stellingname tegen 
maatschappelijk onrecht zijn belangrijk. Als postmaterialisten lid zijn van een 
religieuze organisatie zijn zij vaak actief in het vrijwilligerswerk. In het kader van de 
Protestantse Kerk zijn er nogal wat te vinden. 
 
Bij andere Mentality-milieu‟s vindt de Protestantse Kerk minder aansluiting. Dat geldt 
enerzijds voor groepen die als „modern‟ getypeerd kunnen worden zoals de moderne 
burgerij en de opwaarts mobielen. Bij deze groepen, die samen zo‟n 35 % vormen 
van de bevolking, spelen sociale status en genieten van het leven een grote rol. Voor 
de moderne burgerij is traditie daarnaast erg belangrijk. Opwaarts mobielen zijn in 
hoge mate carrièregericht en geïnteresseerd in nieuwe technologie. Bij deze groepen 
leven zeker zingevingsvragen, maar men herkent zich minder in de nadruk van de 
kerkelijke traditie op het collectief, de focus op elders (het hiernamaals of de wereld 
ver weg), de nadruk op een sterkte betrokkenheid op de organisatie en op 
geschreven taal.  De relevantie van het Evangelie voor het eigen leven is vaak niet 
duidelijk voor moderne burgers en opwaarts mobielen. Ook hecht men meer waarde 
aan vormgeving en beeldcultuur dan terug te vinden is in de Protestantse Kerk. 
Ruimte voor de nabije ander, duidelijkheid, gezelligheid en een goede presentatie 
zijn van belang om in contact te treden met „modern‟ georiënteerde groepen. 
 

                                                 
5
 www.motivaction.nl 
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Anderzijds geldt iets dergelijks ook voor „postmodern‟ georiënteerde groepen als de 
kosmopolieten(10%) en de postmoderne hedonisten(11%). Kosmopolieten zijn 
wereldburgers die waarden als ontplooien en beleven integreren met waarden als 
maatschappelijk succes en genieten. Ambitie, zelfontplooiing en sociale 
betrokkenheid zijn kernwoorden. Postmoderne hedonisten zijn individualistisch 
ingesteld. Beleven, experimenteren en breken met conventies zijn voor hen 
belangrijk. Deze groepen herkennen zich evenmin in de nadruk op de gemeenschap, 
mensen ver weg, het belang van de kerkelijke organisatie en de woordcultuur. In een 
jachtige oppervlakkige wereld zijn zij echter wel op zoek naar authenticiteit en 
diepgang. Daar zou de Protestantse Kerk meer aandacht aan kunnen besteden. 
Naast deze groepen onderscheidt het onderzoek nog nieuwe conservatieven(8%) en 
gemaksgeoriënteerden(10%). De eersten vormen een maatschappelijke bovenlaag 
die ruimte wil geven aan technologische vernieuwing, maar zich verzet tegen sociale 
en culturele vernieuwing. Men is vaker dan gemiddeld lid van een religieuze of 
levensbeschouwelijke organisatie. Toch moet de kerk concurreren met carrière, 
status en familie.  
Gemaksgeoriënteerden streven vooral naar een plezierig, onbezorgd en comfortabel 
leven. Met zingeving en levensvragen is men minder bezig. De directe leefomgeving 
staat centraal. 
 
Om de verschillende Mentality-milieu‟s te bereiken is een benadering noodzakelijk 
die iedere groep afzonderlijk aanspreekt. De Protestantse Kerk zou zich meer bewust 
moeten worden van haar uitstraling en de daarmee gepaard gaande beeldvorming. 
In de huidige samenleving is doelgroepenbeleid van belang.  
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5 Slotfase 

 
In deze fase zijn vragen gesteld die betrekking hebben op de inhoud en het verloop 
van het bezinningsproces en welke betekenis dit voor de gemeente heeft gehad. De 
volgende onderwerpen kwamen in het gesprek aan de orde: 
 
1. Hoe wordt er nu al vorm gegeven aan thema's die in het bezinningsproces naar 
voren zijn gekomen? (b.v. gastvrijheid en gerichtheid op de samenleving?) 
2. Welke bouwstenen voor beleid zijn er op het vlak van deze thema's ontwikkeld 
binnen de wijkgemeenten?  
3. Wat is er in de wijkgemeenten nodig om hier verder vorm aan te kunnen geven? 
4. Hoe kan de Algemene Kerkenraad hierin faciliteren? 
 
In Amstelveen Noord is een gesprek gevoerd met het moderamen van de 
Pelgrimskerk. 
Bij de Bankraskerk en de Nieuwe Kruiskerk zijn i.v.m. de drukte van de fusie geen 
aparte gesprekken gevoerd maar zijn de thema‟s van het kerkenraadsweekend van 
de beide kerkenraden en de uitwerking daarvan leidend.  
Ook heeft een gesprek plaats gevonden met het driemoderamenina-overleg in Noord 
(MONO) 
In Amstelveen Zuid heeft geen gesprek plaatsgevonden met de Dorpskerk omdat op 
dat moment het definitieve besluit viel van de op handen zijnde sluiting. Wel is 
duidelijk dat de Dorpskerk het bezinningsproces heeft aangegrepen voor eigen 
plannen vanuit een missionair elan. 
Ook in de Handwegkerk en de Paaskerk heeft het gesprek plaatsgevonden. In de 
Paaskerk heeft dit geleid tot een notitie over gastvrijheid. 
Ook met de Jeugdraad is gesproken. 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de uitkomsten voor de verschillende 
wijkgemeenten. 

Pelgrimskerk 

De Pelgrimskerk is zich meer bewust geworden van wat zij allemaal doet. Dat wil 
men goed doen. In fase 1 bleek er veel overeenkomst te zijn tussen de beleving en 
beschrijving van de huidige situatie en de wensen t.a.v. de kerk in de toekomst. 
Omzien naar elkaar, samen vieren en het Woord van God uitgelegd krijgen staan 
centraal. Men beseft dat men mede door de leeftijdsopbouw van de gemeente weinig 
mogelijkheden heeft tot het ontplooien van nieuwe initiatieven. Er is behoefte aan 
pastoraat en het voeren van het geloofsgesprek onder leiding van een goede pastor. 
Bij het gesprek over het profiel van de gemeente zag men een verschuiving van een 
meer traditioneel en liturgisch profiel naar een meer open/oecumenisch profiel. Er 
komt een bewuster accent te liggen op openheid en gastvrijheid naar de buurt. De 
energie van de gemeente richt zich mede op diaconale en buurtgerichte activiteiten. 
Om dit bestaande beleid te continueren wil men graag in Buitenveldert aanwezig 
blijven. Men ervaart de situatie van Amsterdammers in „kerkelijk‟ Amstelveen als 
lastig, omdat dit een dubbele oriëntatie met zich meebrengt. 
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De uitkomsten uit fase 2 ondersteunen deze visie: de kenmerken „ruimte scheppen 
voor iedereen‟ en „ zich beperken tot een paar zaken en die goed doen‟ sprongen 
eruit.  
 

Bankraskerk/Nieuwe Kruiskerk 

De beide gemeenten grijpen de fusie aan om straks als nieuwe gemeente meer dan 
gewoonlijk te zoeken naar vernieuwing, waarbij het niet zozeer gaat om 
compromissen maar om vernieuwend en uitdagend beleid. 
 
De beide kerkenraden (en enkele andere medewerkers) hebben op vrijdagavond 16 
en zaterdag 17 oktober 2009 samen geconfereerd op Hydepark in Doorn, om elkaar 
beter te leren kennen en een basis te leggen voor nieuw beleid. Centraal stonden de 
volgende vijf thema‟s6:  

 Liturgie 

 Geloofsgesprek (bezieling) 

 Omzien (pastoraat en diaconaat) 

 Gastvrije gemeente (openheid en uitstraling) 

 Gebouw 
 
Deze thema‟s kwamen mede voort uit de eerste twee fasen van het 
bezinningsproces:  
In de Nieuwe Kruiskerkgemeente werden vieren en het Woord uitgelegd krijgen als 
kern gezien van de huidige situatie. Daarbij werd vanuit de gemeente aangegeven 
dat de viering best wat minder strak zou kunnen zijn en er meer ruimte zou mogen 
worden gecreëerd  voor vernieuwing. Meer uitstraling naar buiten werd benadrukt 
voor de toekomst: gastvrijheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het liturgisch 
profiel zou in dat opzicht aangevuld moeten worden. In fase 2 werd het belang 
benadrukt om te investeren in bewustwording en versterking van de bezieling. 
Gesprekspunt was ook het vergroten van de onderlinge betrokkenheid.  
In de Bankraskerkgemeente werd het heden tijdens fase 1 gekenschetst met 
begrippen als samen-zijn en omzien naar elkaar: onderlinge verbondenheid en 
samen vieren. De wens leeft dat dit in de toekomst zo blijft en dat thema‟s als open 
zijn, elkaar aanvaarden, een gastvrij huis bieden en maatschappelijk betrokken zijn 
een belangrijke rol spelen. De gemeente herkende zich het meest in een pluriform 
profiel, en benadrukte in fase 2 het belang van alle kenmerken. 
 
Tijdens het gezamenlijke kerkenraadsweekend heeft men in lijn met deze 
uitgangspunten stil gestaan bij vertrouwde thema‟s als liturgie, diaconie en pastoraat, 
maar ook bij nieuwe  thema‟s als het geloofsgesprek en gastvrije gemeente. In het 
fusietraject worden deze thema‟s verder uitgewerkt. Aandachtspunten die in de loop 
van het bezinningsproces genoemd zijn, zijn ouderen, nieuw ingekomenen en jonge 
gezinnen, Uilenstede en cultuurgerichte activiteiten. 
 

                                                 
6 Uit : Er groeit iets moois in Amstelveen-Noord 
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Gesprek met het MONO-overleg Noord 

Aanvullend zijn in een gesprek van de taakgroep met het MONO-overleg een aantal 
bouwstenen voor beleid genoemd: 

1. Goede publiciteit. Jezelf als wijk laten zien. Eigentijdse en nieuwe media 
gebruiken. De AK zou hierin kunnen faciliteren door te investeren in zaken als 
een nieuw kerkblad en de website. Zij zou ook centraal meer naar buiten 
kunnen treden.  

2. Vorming en toerusting. Sommige zaken lenen zich ervoor om breed opgezet 
te worden. Aansluiting zoeken bij andere organisaties en instellingen. 

3. Diaconale projecten. Deze niet alleen beperken tot de eigen achterban maar 
mensen van buiten of op de rand van de kerk erbij betrekken en je richten op 
de stad. 

4. Kerkdiensten. Niet alleen uitgaan van standaarddiensten maar ook 
diensten/bijeenkomsten voor andere doelgroepen organiseren. (mixed 
economy) 

 
Als faciliterend worden gezien:  
-een goede musicus 
-een goed communicatiebeleid om naar buiten te treden 
-een goed communicatiebeleid om met elkaar in contact te blijven 
-een centrale kracht die aanjager kan zijn in het denken over verandering 
 

Dorpskerk 

De voordurende dreiging van sluiting van de Dorpskerk maakte dat het 
bezinningsproces een eigen inkleuring kreeg. Men heeft de thema‟s van het proces 
aangegrepen om de eigen identiteit te versterken en beter te communiceren naar de 
buurt en de stad toe. Thema‟s als bijbel, cultuur en samenleving speelden daarbij 
een grote rol. 
In fase 1 werd als kern van gemeente-zijn gezien: het Woord van God uitgelegd 
krijgen. Daarnaast is het begrip saamhorigheid belangrijk. In de toekomst wil men dat 
graag zo houden. Ook zou men zich meer op de nabije omgeving willen richten. De 
specifieke accenten van de Dorpskerkgemeente werden herkend in een 
gecombineerd klassiek gereformeerd en liturgisch profiel met grote aandacht voor de 
eredienst, de rol van de uitleg door de predikant en het gebouw. De ontwikkeling 
waarin de gemeente zat zorgde ervoor dat men in fase 2 een sterk accent legde op 
„bezieling‟ en „zoeken naar wat God wil‟.  
 
Vanwege het definitieve besluit van de Algemene Kerkeraad om de Dorpskerk af te 
stoten stagneerde het proces. Het is nog niet duidelijk waar en in hoeverre 
bovengenoemde thema‟s verder vorm gegeven kunnen worden. 
 

Paaskerk 

In de Paaskerkgemeente is gastvrijheid het centrale beleidsthema dat is 
voortgekomen uit het bezinningsproces. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om 
de kerk maar om het Koninkrijk dat zichtbaar wordt in de wereld en om de betekenis 
die de liefde van God voor de ander kan hebben, onder andere door diaconaat. 
In fase 1 werd duidelijk dat het bij elkaar komen rondom het Woord  en omzien naar 
elkaar wezenlijke pijlers zijn van het gemeente-zijn in de Paaskerk. Tegelijkertijd 
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heeft men oog voor het risico daardoor teveel naar binnen gericht te zijn. Er is een 
grote wens naar openheid, gastvrijheid en uitstraling naar buiten toe. Het profiel is 
daardoor gemixed: liturgisch, pluriform en diaconaal tegelijk. De scan uit fase 2 
onderstreepte dat niet alle inzet voor buitenstaanders even zichtbaar is. De 
kerkenraad bleek vanuit haar „kennis‟ van wat gebeurt op dit kenmerk hoger te 
scoren dan gemeenteleden. Die laatsten zagen juist meer bereidheid tot verandering.   
 
In het vervolg van het bezinningsproces heeft de Paaskerk  een aanzet gemaakt in 
het nadenken over keuzes op het gebied van gastvrijheid. Subthema‟s zijn daarbij: 
bewuste activiteiten t.a.v. gastvrijheid rondom de eredienst, de omgang met 
verschillende groepen nieuwkomers („herintreders‟ zijn anders dan „nieuwe 
gelovigen‟), contact met scholen, het aansluiten bij en samenwerking met 
maatschappelijke organisaties. 
 

Handwegkerk 

De Handwegkerk is een gemeente waar muziek een belangrijke rol speelt. Men 
ervaart dit als een kernkwaliteit van de gemeente. Vandaaruit wil men ook expliciet 
aandacht geven aan jongeren.  
In de Handwegkerkgemeente lag het bezinningsproces in het verlengde van een 
proces dat de wijkgemeente enige jaren eerder in is gegaan en waaruit nieuw beleid 
is voortgekomen. Naast de wat traditionelere thema‟s als „het Woord van God 
uitgelegd krijgen‟ en „omzien naar elkaar‟ werd gastvrij zijn in fase 1 sterk herkend in 
hoe de gemeente nu is. Dat uit zich in openheid voor nieuwe vormen van vieren en 
creativiteit in de eredienst. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn 
aandachtspunten. Door de jongeren werd daarbij ook het diaconale aspect genoemd 
en een actieve betrokkenheid bij de eredienst. Aansluitend wil men graag het 
pluriforme profiel uitbouwen. 
Uit fase 2 kwam naar voren dat men na de noodzakelijke aandacht voor de 
binnenkant wil werken aan een naar buiten gerichte blik. Dat vergt een 
gecoördineerde aanpak. Zo zou men aandacht willen besteden aan mensen die je 
nooit ziet, jongeren en „bondgenoten‟ op sociaal vlak in de wijk. 
 
Tevens werd de kerkelijke presentie genoemd in het nieuwe zuiden van Amstelveen. 
Door een nieuw centrum wil men die presentie daar vorm geven. Dit centrum zou 
breed toegankelijk moeten zijn (de kerk als service-instituut). Een 
gemeenschappelijke visie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
en in het bijzonder van de kerken in Zuid is hiervoor noodzakelijk. Een 
gemeenschappelijke visie en aanpak vindt men ook belangrijk met betrekking tot een 
breed aanbod in het vormings- en toerustingswerk waarbij rekening wordt gehouden 
met mensen die geen band hebben met de kerk. Tot slot kan de kerk zichtbaar 
worden in de samenleving door diaconaal en maatschappelijk aanwezig te zijn. Ook 
dit vereist echter een goede afstemming en samenwerking.  
 

De Protestantse Jeugdraad 

In de PJR liep als rode draad door het gesprek in fase 1 het woord „Samen‟. Samen 
leven en leren, een gastvrij huis voor iedereen, zoeken naar talenten, geloofsdeling 
en inspiratie werden als wezenlijk gezien. Er is een nadrukkelijke wens om meer 
samenhang aan te brengen in alle verschillende activiteiten in de kerk én om echt 
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open en gastvrij te zijn. Daarvoor lijkt een verandering nodig in de manier van vieren 
en omgaan. Er zou moeten worden gewerkt aan meer toegankelijkheid. De groep 
jongeren van boven de zestien jaar wijst op de noodzaak oog te hebben voor 
mensen met goede ideeën en het belang van diaconale projecten. Ook zouden 
contacten met andere kerken verbeterd kunnen worden. Vrolijkheid en opgewektheid 
moeten onze uitstraling bepalen.  
 
De PJR vindt dat de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert het jeugd- en 
jongerenwerk beter op haar netvlies moet krijgen. Men ziet voor zichzelf een rol 
weggelegd in de toerusting van kinderwerkers in de verschillende gemeenten en 
denkt daarbij aan cursussen over (geloofs)opvoeding en/of -ondersteuning. Ook vindt 
men het van belang dat wijkoverstijgende activiteiten blijven bestaan, gezien het 
gering aantal jongeren in de afzonderlijke gemeenten. 
 

Tot slot 

Op de kerkenraadsdag  van mei 2009 zijn kerkenraden specifiek aan het werk 
geweest met waar zij goed in zijn als gemeente en hoe zij ook in de toekomst 
betekenis kunnen hebben voor de buurt/stad. Zie bijlage 3: „Open en gastvrij; de 
verlegenheid voorbij‟ 
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6 Aandachtspunten en aanbevelingen 

 
Er is veel gaande in de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert: er worden 
gebouwen afgestoten en er zijn plannen voor een nieuw gebouw, de kerk krimpt en 
er lijkt een nieuw elan en zelfbewustzijn voor de betekenis van het christelijk geloof 
voor de samenleving. In het bezinningsproces hebben we geprobeerd ons niet te 
laten leiden door deze ontwikkelingen maar gericht na te denken over de toekomst 
van onze protestantse gemeente.  
 
Er is veel betrokkenheid bij de kerk. Velen (jong en oud) namen deel aan de 
gesprekken en kwamen op de gemeenteavonden. Er was veel belangstelling voor de 
avond met prof. Henk de Roest (zie bijlage 3) en op de dag voor kerkenraden waren 
veel ambtsdragers aanwezig. De presentatie van Motivaction werd door de 
aanwezigen met grote aandacht gevolgd. 
 
Een aantal overkoepelende thema‟s is uit het proces naar voren gekomen: 
 

Missionair gemeente-zijn 

„Help, ik ben een missionaris‟7 was de titel van een inleiding die Mechteld Jansen, 
hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, onlangs hield. Het woord  
missie roept volgens haar tegenstrijdige gevoelens op; van enthousiasme tot allergie, 
van bevrijding tot juist nieuwe dwang. Wim Dekker8  leidt een artikel over Missionair 
als volgt in: “We hebben een probleem. De Protestantse kerk in Nederland zegt dat 
we opnieuw een missionaire kerk moeten worden. Niemand durft te zeggen, dat hij 
daar op tegen is. Maar wanneer je vraagt naar de innerlijke motivatie krijg je zeer 
verschillende antwoorden of helemaal geen antwoord. Er worden ook openlijk twijfels 
uitgesproken.9  
Hun gedachten sluiten aan bij vragen die naar voren kwamen in de eerste fase van 
het bezinningsproces over de inhoud van het begrip gastvrijheid en presentie. Vaak 
lijkt missionaire presentie vooral gericht op het betrekken van mensen bij het 
Evangelie, en leeft het idee dat om die reden vernieuwing van de kerk in beleving en 
uitstraling noodzakelijk is. De alphacursus is daarvan een duidelijk voorbeeld. De 
kerk lijkt in dat opzicht de schaamte voorbij als het gaat om het openlijk spreken over 
God en geloof. De nieuwe programmalijn binnen de PKN „Missionair Werk en 
Kerkgroei‟ die gericht is op verkondiging van het Evangelie,  geeft beleidsmatig 
gestalte aan deze invulling van het begrip „missionair‟.  
Vanouds omvat missionaire presentie in de kerkelijke gemeente echter ook diaconale 
en maatschappelijke activiteiten. Het evangelie kan ook „in der daad‟ en in 
betrokkenheid op de omringende wereld verkondigd worden.  
Mechteld Jansen formuleert wat zij verstaat onder missie/zending als: ‘het 
aanmoedigen van communicatie waarin het Evangelie een kans krijgt gehoord en 
verstaan te worden als nieuwe levensoriëntatie’. De vraag dient zich daarbij wel aan 
waarom we dat van belang vinden. Missie doet allereerst een appèl op onszelf. Wat 
betekent God, geloof en kerk voor onszelf. Waarom vinden we het belangrijk dat een 

                                                 
7
 Titel van referaat van prof. dr. Mechteld Jansen op studiedag van ‘Op Goed Gerucht’, een beweging van 

moderne theologen. 22-01-2010 op Hydepark in Doorn. 
8
 Drs. Wim Dekker is predikant voor vorming en educatie bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland. 

9
 Drs. Wim Dekker in Op Goed Gerucht, najaar 2009. 
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ander in aanraking komt met het Evangelie? Missionair zijn is niet het antwoord op 
een krimpende kerk, maar behoort tot het hart van gemeente-zijn. Het onderlinge 
geloofsgesprek helpt om zicht te krijgen op deze vragen. 
 
 

 
 

Waar richten we ons op 
Kerken hebben in het algemeen de neiging alles te willen doen. Het gevaar is 
daardoor groot dat er onvoldoende zicht is op de doelgroep. Dit sluit aan bij het 
onderzoek van Motivaction. Het ideaal is dat in de gemeente van Christus iedereen 
welkom is en thuis hoort te zijn, maar daarmee moet de kerk zich niet buiten de 
realiteit plaatsen. Het is noodzakelijk te weten wie je met een bepaalde activiteit wilt 
bereiken en hoe dat zou kunnen. De Mentality-milieu‟s uit het onderzoek kunnen 
daarbij behulpzaam zijn.  
Één van de 7 kenmerken van de „gezonde gemeente‟ zoals Robert Warren dat 
verwoord is: zich beperken tot een paar taken, eerder doelgericht dan verwoed met 
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van alles en nog wat bezig zijn.10 Beter een paar dingen goed, dan veel dingen half 
en zonder kwaliteit. 
 

Profilering 

M.u.v. de Pauluskerk, die een gereformeerde bonds profiel heeft, zijn de 
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert redelijk 
identiek. Natuurlijk is de ene gemeente de andere niet, maar theologisch gezien zijn 
er veel overeenkomsten. Dat is een zegen als het gaat om samenwerking, 
uitwisseling enz. Meer profilering zou echter recht doen aan de veelheid en 
verscheidenheid van geloofsbelevingen binnen de Protestantse kerk. Het zou ook 
recht doen aan de groeiende verscheidenheid in de samenleving zoals beschreven 
door Motivaction. Een gemeente kan natuurlijk niet zomaar een „andere kleur‟ 
aannemen, maar zou haar kracht of kernkwaliteit wel meer kunnen benadrukken. 
 
Naast bovengenoemde punten eindigt dit rapport tot slot met een aantal concrete 
adviezen t.a.v. de gemeenten en t.a.v. beleid. 

Concrete adviezen: 

 Versterk de identiteit door o.a. binnen de gemeenten met elkaar het 
geloofsgesprek te voeren. 

 Bied training en scholing aan voor kerkenraden, commissies en gemeenteleden 
op het gebied van missionair werk, gastvrije kerk enz. Er lijkt een verlegenheid bij 
kerkgemeenschappen en bij individuele gelovigen om te praten over het geloof. 
Dit vraagt praktische oefening en training aan de ene kant en visieontwikkeling 
voor de gemeente aan de andere kant. Deze twee gaan hand in hand. 

 Stem onderling af als gemeenten in Noord en Zuid. Ga na waar profileringspunten 
liggen zonder dat deze ten koste gaan van de ander. Is de ene gemeente meer 
liturgisch, diaconaal, oecumenisch, confessioneel, muzikaal, cultureel enz?  

 Bied activiteiten aan met het oog op een bepaalde doelgroep: voor wie willen we 
er zijn in Amstelveen? Dit geldt ook voor kerkdiensten.  

 Zorg voor goede publiciteit van hoogwaardige kwaliteit. De kerk heeft een goede 
boodschap en deze is het waard om gehoord en gezien te worden. Dat geldt ook 
voor goede informatie op en rond het kerkgebouw. Laat zien wie je bent en wat je 
doet. Maak gebruik van eigentijdse nieuwe media. 

 Bied een breed aanbod aan van activiteiten voor mensen in de kerk en buiten de 
kerk. Sluit in de programmering aan bij andere organisaties uit de samenleving en 
bij relevante thema‟s die zich jaarlijks voordoen. 

 Laat diaconale projecten zien, niet alleen naar de eigen achterban maar ook naar 
de samenleving toe. 

 

                                                 
10

 Robert Warren, Handboek gezonde gemeente. 
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Beleidsmatige adviezen:  

 Ontwikkel centra voor geloof (vieren) en zingeving (zoekers enz.) in Noord en 
Zuid. 

 Kies voor mogelijkheden en uitdagingen binnen en buiten de bestaande kaders 
om, aansluitend bij de verschillende mentality milieus zoals deze o.a. zijn 
verwoord door Motivaction en faciliteer deze plannen middels bv. een 
vernieuwingsfonds 

 Stimuleer en faciliteer processen van onderop, rekening houdend met de identiteit 
van de wijkgemeente. 

 Zorg voor goede communicatie intern en extern waaruit blijkt wie de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is en wat zij doet. Dit kan zowel in digitale- 
als in papieren versie. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 
Thematische bijeenkomsten 
 
‘En de wind steekt op’. 
Inleiding van prof. Henk de Roest over de theorie en praktijk van bloeiende 
gemeenten 
  
Op dinsdagavond 10 maart 2009 komen ca 100 gemeenteleden van de 
Protestantse gemeente uit Amstelveen – Buitenveldert bijeen in de Paaskerk 
voor een lezing van prof. Henk de Roest.  Zij komen bij elkaar in het kader van 
het Bezinningsproces van de gemeente dat loopt van zomer 2008 tot zomer 
2009. En zij komen niet voor niets.  Want in een boeiend betoog maakt Henk de 
Roest ons duidelijk dat er nog vele aantrekkelijke en inspirerende keuzen en 
daarbij behorende acties mogelijk zijn om van onze wijkgemeenten bloeiende 
geloofsgemeenschappen te maken.  

 
Hij deed dit aan de hand van zeven kenmerken van bloeiende gemeenten. Deze 
kenmerken zijn voortgekomen uit een onderzoek in Groot Brittannië. In eerste 
instantie 45 en later 120 geloofsgemeenschappen gingen in dit onderzoek in 
verbondenheid met elkaar op zoek naar nieuwe wegen en nieuwe ervaringen. Onder 
de titel „Building Bridges of Hope‟ zijn deze geloofsgemeenschappen er stap voor 
stap achter gekomen waar ze voor staan, wat hun sterke en zwakke punten zijn en 
hoe ze zich willen manifesteren in hun omgeving. 
 
Deze zeven kenmerken van bloeiende gemeenten worden hier punt voor punt kort 
toegelicht. 
    
1.  Een heldere visie 
De visie van een gemeente moet duidelijk maken waar de gemeente voor staat, waar 
ze vandaan komt, waar ze naar toe gaat.  Het beantwoorden van de vraag „Waartoe 
zijn wij gemeente?‟  leidt tot focus binnen de gemeente. Henk de Roest koppelt hier 
dan wel aan dat het niet bij een papieren verhaal moet blijven. Het wordt pas 
spannend als je de visie concreet en praktisch maakt. Zo zou je in elke kerkelijke 
vergadering tenminste één punt op de agenda moeten zetten dat direct verbonden is 
met deze „waartoe-vraag‟.  
2.  Het opbouwen van plaatselijke partnerschappen 
Hier gaat het om het leggen van verbindingen met instellingen in de wijk. De oproep 
is dan: ga luisteren bij deze bondgenoten, ga kijken waar de behoeften liggen binnen 
de wijk. Het is de bedoeling om samen met anderen iets tot stand te brengen, iets te 
creëren. Als voorbeeld noemt Henk de Roest een Lutherse kerk in Arnhem die 
samen met tien zorginstellingen in de buurt tot een zaterdagavondkerk komt. Vele 
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jongeren zijn betrokken om de mensen uit de zorgcentra op te halen voor de dienst 
op zaterdagavond. En dit loopt fantastisch. Een ander voorbeeld is een kerk in 
Nuenen (NB). Een gemeente gaat daar een bondgenootschap aan met een 
kinderboerderij. Het vieren van het kerstverhaal op deze boerderij is na een paar jaar 
al een traditie in Nuenen waar vele honderden op af komen. 
3.  Het persoonlijk delen van geloof en waarden 
Er moet gelegenheid worden geboden om met elkaar te spreken over 
geloofservaringen. Op het spoor komen van wat geloof voor anderen betekent werkt 
verrijkend voor de gehele gemeente. In sommigen gemeente krijgt dit vorm in het 
geven van een getuigenis, maar dat kan ook op andere manieren.  
4.  Oriëntatie bieden voor het alledaagse leven 
Belangrijk is dat er een verbinding wordt gelegd tussen het christelijk geloof en 
alledaagse zorgen en problemen van mensen en conflicten tussen mensen. Dit kan 
betrekking hebben op onderwerpen als schaamte, schuld, depressiviteit, 
opvoedingsvragen, seksuele vraagstukken enz. Het leggen van deze verbinding 
geeft betekenis aan je geloof.  
5.  Het ontwikkelen van gedeeld leiderschap 
Het veranderingsproces in een geloofsgemeenschap moet geleid worden door een 
team. Hierbij kan de voorganger de “aanblazer” van het team zijn. Dit moet dan wel 
iemand zijn die helpt bij het mogelijk maken van initiatieven. Te vaak is er bij 
voorstellen voor verandering sprake van: ja maar ……, of dit hebben we al een keer 
geprobeerd en toen ……., of kost dit niet teveel ……De “aanblazer” moet oog 
hebben voor wat er gebeurt in een veranderingsproces en weten om te gaan met 
weerstanden. Want achter die weerstanden zit vaak vrees, die aandacht moet krijgen 
en bespreekbaar gemaakt moet worden. En vergeet niet: weerstand is ook mooi, 
want het betekent dat het de betrokkene in ieder geval niet koud laat. 
6.  Openstaan voor begeleiding 
Bloeiende gemeenten staan open voor begeleiding. In het project „Building Bridges of 
Hope‟ kwam elke vijf maanden een duo van onderzoekers langs bij een gemeente 
om met hen de voortgang van hun eigen veranderingsproces te bespreken. Deze 
rondtrekkende duo‟s lijken eigenlijk op de apostelen uit de tijd van de eerste 
gemeenten, waarover Paulus schrijft in Romeinen. Uit die gesprekken wordt veel 
lering getrokken voor de volgende stappen in het proces. Het helpt gemeenten ook 
om hun eigen geschiedenis te schrijven. Want ze krijgen van deze duo‟s een 
haarscherp beeld terug hoe het er vijf of tien maanden geleden voorstond en wat er 
al is veranderd. Tip van Henk de Roest is om eens nieuw ingekomen gemeenteleden 
te spreken over wat ze ons kunnen leren uit hun vorige gemeente. 
7.  Leren van andere gemeenschappen 
Durf te leren van andere geloofsgemeenschappen. Ga bij elkaar op bezoek. En dan 
niet alleen voor een kerkdienst. Houdt met beide gemeenten een bonte avond op de 
zaterdag en vier samen de dienst op de zondag. Zo proef je de totale sfeer van die 
andere gemeente. Dit gevoed worden door anderen is essentieel om de verkokering 
in je gemeente tegen te gaan.    
  
Na de pauze en een ronde van gesprek in kleine groepen konden we Henk de Roest 
nog enkele vragen stellen. 
 
a) Vraag: Onduidelijkheid over het te voeren beleid werkt remmend op het 

veranderingsproces in een wijkgemeente. Hoe los je dat op? 
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Antwoord: Het is heel belangrijk dat een wijkgemeente eigenaar is van zijn eigen 
veranderingsproces. Er moet niet van bovenaf over jou worden beslist. Gebeurt 
dat wel, dan komt het veranderingsproces niet op gang want er is geen draagvlak 
voor. 

b) Vraag: Hoe past het groot huisbezoek in dit hele verhaal? 
Antwoord: Dit kan prima passen, maar we moeten dan wel creatiever worden in 
het opzetten van deze gesprekken. Henk de Roest had het voorbeeld van een 
kringgesprek tussen 12 ouderen en 12 jongeren om te spreken over wat er 
mooi/moeilijk is aan oud/jong zijn. Dit leidde tot een zeer boeiend gesprek, waarbij 
elke oudere binnen één uur met 12 jongeren sprak en omgekeerd. 

c) Vraag: Zijn scholen mogelijke kandidaten voor die bondgenootschappen? 
Antwoord: Dat is heel goed mogelijk. Er is op veel scholen weer belangstelling 
voor identiteitsvraagstukken. En samenwerking met de kerk wordt door veel 
schoolleiders beslist op prijs gesteld. 

d) Vraag: De samenwerking met de RK loopt vast. Hoe kom je hier nu uit? 
Antwoord: Eens, dit ligt niet gemakkelijk. Maar kijk wat er wel samen mogelijk is. 
Denk aan bijbelstudie, bijbelkring, agape-viering, kringwerk enz. Dat kan allemaal 
wel samen en wordt niet door de bisschop verboden.. 

e) Vraag: Hoe ga je nu om met die zeven kenmerken? Moet je er in een bepaalde 
volgorde aan werken? Moet je altijd met de visie beginnen? 
Antwoord: Eén advies: begin niet met alles tegelijk. Maar ga je met de identiteit 
van de gemeenten aan de gang, vergeet dan niet dat hier drie dimensies in zitten. 
De relatie naar God, de relatie tot elkaar (binnen de gemeente) en de relatie met 
de wereld. Alle drie aspecten moeten een plek krijgen, want anders mis je de kern 
van het worden van een bloeiende gemeente. 
 

Tja, en toen was de tijd toch echt op. Het waren twee wel bestede uren waarin ons 
vele ideeën zijn aangereikt voor een rijke voortzetting van het bezinningsproces in 
Amstelveen  - Buitenveldert.  
 
Het gebed van ds Bogaard vormde de enige mogelijke afsluiting van de avond. Want 
Gods zegen is onontbeerlijk in dit bezinningsproces.   
 
Namens de taakgroep bezinning, 
Pieter Licht 
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Bijlage 3 

 
Open en gastvrij; de verlegenheid voorbij 
 
Uit het bezinningproces in onze PKN-kerken in Amstelveen - Buitenveldert 
komt één duidelijke wens naar voren: een open en gastvrije gemeente. Wat 
betekent dat? Hoe wordt de gemeente open en gastvrij? Deze vragen  stonden 
centraal op een bezinningsdag van de betrokken wijkkerkenraden.  
 
Op zaterdag 16 mei jl. komen ruim 70 leden van de kerkenraden bijeen in de 
Paaskerk. Melis Melissen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, doet de aftrap 
met de oproep om concrete plannen te ontwikkelen. Niet alles hoeft anders, maar 
nieuwe elementen in ons gemeente-zijn zijn broodnodig. Nadat dominee Marianne 
Bogaard gewezen heeft op de gastvrijheid van de weduwe van Sarefat uit de Bijbel 
houdt Nynke Dijkstra van de landelijke PKN de openingslezing. Het is belangrijk om 
eerst helderheid te hebben over je eigen bezieling. Daarom gaat haar bijdrage over 
het geloofsgesprek. Want daar begint onze verlegenheid.  Nynke schept voor de 
kerkenraadsleden  de gelegenheid zich uit te spreken over hun eigen bezieling en 
gedrevenheid. Sommige groepjes gaan aan de gang met de Lectio Divina, een 
manier om biddend de bijbel te lezen.  Andere groepjes gaan in gesprek aan de hand 
van vragen en foto‟s op kaartjes. Zo laat Nynke ons zien dat spreken over het geloof 
voorwaarde is voor openheid en gastvrijheid. Open zijn betekent dat je je afvraagt 
welke activiteiten mogelijk geschikt zijn voor anderen buiten de kerk. Gastvrij zijn 
betekent in de eerste plaats dat je rekening houdt met de komst van gasten. Je 
ontvangt ze, je geeft antwoord op hun vragen.  
 
Het bezinningsproces is geen beleidsproces. Maar het moet wel ideeën opleveren 
waarmee de gemeenten concreet aan de slag kunnen. Daarom worden in de middag 
alle kerkenraden uitgedaagd met concrete agendapunten te komen voor de komende 
periode: De Dorpskerk gaat na hoe men nieuwe mensen in de kerk wil benaderen. 
De Paaskerk wil zich gaan richten op leden die niet meer betrokken zijn, de directe 
omgeving en nabijgelegen scholen. Ook de Handwegkerk wil zich richten op de 
mensen die je nooit meer ziet, op jongeren en op „bondgenoten‟ in het sociale leven 
binnen de wijkgrenzen. Daarnaast zou zij graag met de andere kerken present willen 
zijn in het nieuwe zuiden van Amstelveen. De combinatie Bankraskerk / Nieuwe 
Kruiskerk wil zich richten op de ouderen, nieuw ingekomen jonge gezinnen en 
Uilenstede. Men wil daarnaast cultuurgerichte activiteiten ontwikkelen. De 
Pelgrimskerk stuit op een dilemma: zelf naar buiten gaan om mensen op te zoeken of 
mensen de kerk binnen halen. 
 
De balans van deze bijeenkomst: 
1. Het belang van het fundament onder die openheid en gastvrijheid, onze eigen 

bezieling. Het geloofsgesprek met elkaar moet indringender worden gevoerd.     
2. Momenten van bezinning zijn zeer nodig om ons verder te brengen op de 

onderwerpen openheid en gastvrijheid.  
3. Het is wellicht productiever om het gesprek maar gewoon aan te gaan en niet te 

blijven broeden op wat mogelijk aantrekkelijk is voor die ander.  
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