Terugblik op de 3 thema-avonden van februari 2016.
Het waren 3 inspirerende thema-avonden met vertegenwoordigers van heel veel
vrijwilligers! Met veel enthousiasme en passie werd verteld over de werkzaamheden
binnen de eigen commissie/activiteit. Verrassend ook om te merken dat er voor veel
mensen nieuwe dingen boven tafel kwamen. De activiteiten van de diverse groepen
vrijwilligers omvatten bijna altijd meer dan de naam van de activiteit doet vermoeden.
Een goed voorbeeld daarvan is de activiteit rond kruisjes en doopvontjes. Naast het
ophangen op de borden in de kerk zit er een heel vervolgtraject aan (naast uiteraard het
voortraject van maken en beschrijven ervan) dat past bij
geloofsbeleving/pastoraat/omzien naar elkaar. Het feit dat een jaar na overlijden of doop
de kerk aandacht besteedt aan de nabestaanden/ouders wordt ontzettend gewaardeerd;
de kerk is er niet alleen op het moment van overlijden of doop, maar ook daarna.
Als beleidsplancommissie zullen we naar de kerkenraad adviseren om in het algemeen
meer bekendheid te geven aan de activiteiten van onze vrijwilligers. Want als gemeente
mogen en kunnen we met trots zeggen dat er een solide basis van vrijwilligers is die,
met en naast de beroepskrachten, de gemeente mee in stand houdt en kleur geeft. En
wat er ook gebeurt: vrijwilligers blijven in de toekomst nodig om een levende gemeente
te houden. Daarom is het van belang daar aandacht aan te schenken en dit werk te
waarderen.
De thema-avonden zijn georganiseerd rond de thema’s Geloofsgesprek, Omzien naar
elkaar en Taak in de wereld, volgens onze commissie “de fundamenten” voor het kerk
zijn. Deze indeling naar thema’s sluit ook voor een belangrijk deel aan bij de visienota
van de Protestantse Kerk Nederland: “Kerk 2025”, waar gesproken wordt over “Een
agenda voor de kerk”. (zie: www.pkn.nl Kerk 2025).
Op basis van de thema’s hebben wij de verschillende vrijwilligersgroepen uitgenodigd en
alle vrijwilligers een vragenformulier voorgelegd. Ondanks dat het invullen van dit
vragenformulier niet altijd even eenvoudig was, zijn er toch heel veel ingevulde
formulieren ingeleverd en hebben we daarmee, naast andere ontvangen
informatie/suggesties/ideeën de nodige input voor een concept beleidsplan gekregen.
Het eerste dat opvalt na deze drie thema-avonden is dat lang niet altijd een vrijwilligers
activiteit in één van de thema’s past. Veel activiteiten omvatten zoveel dingen bij de
uitvoering dat ze met alle thema’s raakvlakken hebben; veel vrijwilligers zijn op
meerdere fronten actief. Er bestaan dus al heel veel verbindingen tussen de thema’s;
maar ook is er onbekendheid met elkaar.
Wat ons als commissie ook is opgevallen dat de activiteiten erg “naar binnen” zijn
gericht; men probeert de “eigen taak” zo goed mogelijk uit te oefenen.
Het was daarbij wel mooi om op sommige momenten te zien dat, nadat een
vertegenwoordiger verteld had over de eigen activiteit, er spontaan ideeën werden
geopperd om “samen” iets te doen, omdat daar voordeel/verbetering in werd gezien. Zo
samen bezig zijn werkt natuurlijk stimulerend.
Rond het thema “Geloofsgesprek” is de eredienst veel aan de orde geweest. Waar aan de
ene kant een duidelijk theologische uitleg wordt gevraagd is er anderzijds de vraag om
meer aansluiting te zoeken bij en uitleg naar de hedendaagse problematiek: “wat kan ik
er maandagmorgen op mijn werk/in mijn gezin mee”.
Naast inhoud is ook de vorm en het onderdeel kerkmuziek regelmatig benoemd. Bij vorm
komt naar voren gemeenteleden meer te laten deelnemen in de dienst (b.v. het doen
van de lezingen). Ten aanzien van de kerkmuziek is er veel waardering voor de
professionaliteit van organist en functioneren van de cantorij, maar is er gelijktijdig de
wens naar meer afwisseling in muziek, vaker medewerking van koren.

Op het onderdeel eredienst is de wens naar pluriformiteit van onze gemeenteleden niet
uniek en is het een onderwerp dat in veel gemeenten speelt. Uit de landelijk gehouden
enquête die is gehouden ten behoeve van/als onderdeel van het opstellen van de
notavisie Kerk 2025 (http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKNBibliotheek/Resultaten%20vragenlijst%20Kerk2025.pdf ) komt naar voren dat ruim 50%
verandering in de invulling van de eredienst wenst. (zie voor enkele cijfers de bijlage).
De eredienst is een cruciaal onderdeel in ons gemeente zijn; om daar de “verbinding in
de verscheidenheid” te maken vraagt inspanning van alle gemeenteleden. 13 april komt
het onderdeel eredienst zeker aan de orde. Hier is het van belang om met respect voor
elkaars opvattingen een weg te vinden waarbij gehoor gegeven kan worden aan de
veelvuldig geuite wens van gemeenteleden om samen één gemeente te zijn. Plaats en
ruimte voor de kinderen is hierbij ook regelmatig naar voren gebracht. Al is de groep
kinderen/jeugd wellicht klein in aantal, de aandacht ervoor is net zo belangrijk.
De commissie Eredienst en het liturgisch bloemschikken zijn ruim aan de orde geweest;
nut en wenselijkheid om hiermee door te gaan staan, op basis van hetgeen naar voren is
gebracht, niet ter discussie.
Bij het thema “Geloofsgesprek” is de wenselijkheid om bijbelgespreksgroepen te
continueren nadrukkelijk benoemd. De uitleg van bijbelteksten en het gesprek daarover
wordt als uitermate waardevol ervaren.
Rond het thema “Omzien naar elkaar” is uitvoerig stil gestaan bij de rol en plaats (Wijk-)
Contact Persoon. De (W)CP’ers vervullen een belangrijke rol in het “samen” gemeente
zijn. Bezoek bij ziekte of andere bijzondere momenten wordt door velen zeer
gewaardeerd. De ouderenbezoekgroep vervult hierin ook een belangrijke rol. Maar hierbij
mogen/kunnen ook genoemd worden de koffieschenkgroep: na de dienst even onderlinge
contacten stimuleren; het rondbrengen van de orde van dienst voor de luisteraars van de
kerkradio. Door de (W)CP’ers wordt als belangrijk aandachtspunt genoemd de vergrijzing
bij de vrijwilligersgroep.
Bij het thema “Taak in de wereld en Toekomst” is “oecumene” een belangrijk onderwerp.
Waar Delden uniek is om samen met de katholieke kerk al 45 jaar een gezamenlijk
Kerkennieuws uit te brengen (in principe rondgebracht door Deldense
basisschoolleerlingen) is de verdere ontwikkeling op oecumenisch gebied nu lastig. Er
wordt unaniem bepleit om dit onderdeel van samenwerken toch vooral te continueren.
De “digitalisering” van onze maatschappij is ook af en toe benoemd. Dit punt leeft (nog)
niet sterk binnen onze gemeente. Toch kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten voor
wat zich op dit terrein afspeelt. Internet speelt een steeds grotere rol in onze
samenleving, en dus ook binnen onze kerkelijke gemeente. De basisvoorzieningen zijn
aanwezig om hier gebruik van te kunnen maken; we hebben een mooie web-site voor
onze gemeente. Het gebruik ervan is nog beperkt. Ook zijn er voorzieningen in de kerk
aanwezig. Technisch is het gebruik geen probleem. Als gemeente moeten we kijken wat
we wel en niet daarvan gebruiken.
Bij “Taak in de wereld, toekomst” komt natuurlijk de rol van de diaconie aan de orde.
Hierbij wordt wel de vraag gesteld of hier niet een actievere rol nodig is. En dan geldt dit
niet alleen voor de diaconie, maar vervullen we als Protestantse Gemeente Delden onze
rol naar de samenleving voldoende of zijn we toch erg veel intern gericht bezig? Hierbij
komt nadrukkelijk naar voren dat een meer extern gerichte blik wenselijk is, maar er
begrip is dat de afgelopen tijd veel tijd en energie aan interne zaken is opgegaan.
Tijdens deze thema-avond is ook het unieke van ons kerkgebouw en orgel aan de orde
geweest. Hoe kunnen we deze monumentale zaken meer “openstellen” voor de wereld

om ons heen. De Stichting Vrienden van de Oude Kerk (Stok) biedt met een grote groep
suppoosten een warm welkom aan vele niet Deldenaren tijdens de openingsuren in de
zomermaanden. De Concerten bij Kaarslicht trekken veel bezoekers, waarvan een
belangrijk deel van buiten onze kerkelijke gemeente, naar de Oude Blasius.
In het kader van goed rentmeesterschap ligt er voor onze gemeente een belangrijke rol
om kerkgebouw en orgel voor de komende generaties beschikbaar te houden.
Het voorgaande is een terugblik op de thema-avonden; beslist geen volledig verslag. Er
zijn nog veel niet genoemde activiteiten. In het concept beleidsplan zullen niet alle zaken
terug komen; het zal gaan om hoofdlijnen; de basis elementen die nodig zijn om
kerk/gemeente te zijn. Van veel activiteiten verwachten wij dat die “gewoon” doorlopen.
Maar als gemeente is het goed om hoofdlijnen te hebben waar de komende jaren aan
getoetst kan worden of dit past bij onze gemeente.
Eén ding zal duidelijk zijn: er zullen de komende jaren regelmatig keuzes gemaakt
moeten worden van wat wel en wat niet kan. Onze kerkelijke gemeente krimpt, de
jaarlijkse inkomsten vanuit de gemeenteleden zijn niet toereikend voor de kosten die we
maken. Het is het in het verleden opgebouwde kapitaal dat de exploitatie sluitend maakt.
In het beleidsplan komt dit zeker ook aan de orde.
Als gemeente mogen we trots zijn dat we naast dit “financiële” kapitaal ook het
“kapitaal” van onze grote groep vrijwilligers hebben die, samen met de beroepskrachten,
onze gemeente overeind houden en kleur geven. Op dit kapitaal moeten we zuinig zijn!
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Aantal uitkomsten van de enquete “Kerk op weg naar 2025”
16. Heeft u behoefte aan verandering in uw kerkelijke gemeente?
Ja
Nee
weet het niet

52.65%
34.86%
12.49%

17. Waar heeft de gewenste verandering vooral betrekking op?
invulling van erediensten
inhoud, te weten ... [ Open antwoorden ]
vorm, te weten ... [ Open antwoorden ]
aanbod van activiteiten
missionair werk (uitnodigende gemeente zijn voor nieuwe mensen)
diaconaal werk/ diaconale presentie
pastoraal werk
onderlinge liefde en saamhorigheid
inrichting/ verdeling werkzaamheden binnen gemeente
anders, te weten ... [ Open antwoorden ]

50.41%
32.05%
34.99%
19.42%
32.95%
9.81%
16.96%
30.25%
21.92%
25.50%

18. Kunt u aangeven waarom niet?
alles moet zoveel mogelijk bij het oude blijven
onze gemeente heeft de laatste jaren al best veel veranderingen ondergaan
het meeste gaat goed in onze gemeente
iedere verandering is nog geen verbetering
ik heb er niet goed zicht op
anders, te weten ... [ Open antwoorden ]

5.33%
40.19%
51.86%
30.96%
3.80%
8.39%

19. Wordt uw behoefte aan verandering in uw gemeente gedeeld?
Ja
Nee
weet het niet

60.10%
8.74%
31.16%

