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1 Inleiding 

Het project Onderzoek Stadsspecifieke Taken (OST) is een initiatief van de combiclas-
sis Rotterdam (Rotterdam I en Rotterdam II) van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Voor de uitvoering van het project is samenwerking gezocht met het 
KASKI, instituut voor beleidsonderzoek naar godsdienst en levensbeschouwing. Voor 
het KASKI heeft Gert de Jong het onderzoek uitgevoerd. 
In de rapportage zullen zowel de term onderzoek als de term OST-project, of kortweg 
project worden gebruikt. 
De bedoeling van het onderzoek is beschreven in de notitie Meer met minder. 
 
 

1.1 Meer met minder 

De notitie Meer met minder is als volgt kort samen te vatten: 
De aanleiding van het project, dat als een activerend onderzoek naar kerkzijn in een 
veranderde en veranderende stad wordt omschreven, is de behoefte aan onderzoek 
naar de stadsspecifieke taken in de dienstverlening van de classis Rotterdam. Die 
taken moeten worden gezien in het licht van de ontwikkelingen waarbij steeds min-
der mensen en steeds minder middelen beschikbaar zijn om het huidige kerkenwerk 
te verrichten. 
Naast die situatie van neergang zijn een aantal vernieuwingen en veranderingen aan 
te wijzen in Rotterdam, zoals oude wijken pastoraat, inloopcentra, Laurens Onthaal. 
Als doel van het onderzoek wordt geformuleerd dat de kerken zowel vanwege zich-
zelf als vanwege de stad in de toekomst present willen blijven en dat daarom bijdra-
gen aan blijvend kerkzijn moeten worden geleverd die mensen motiveren en 
inspireren om de veelvormige kerk te dragen. 
Als centrale vraag wordt vervolgens geformuleerd: 
Hoe kunnen de GKN in Rotterdam met minder mensen en minder middelen, meer 
kerk worden, meer dienstbaar, gezellig en uitdagend? Die vraag wordt in drie sub-
vragen uiteengelegd: 
1. In de GKN in Rotterdam zijn allerlei ontwikkelingen gaande met het oog op 

morgen. Welke zijn die ontwikkelingen? Wat wordt ermee beoogd? Waarin ver-
schillen ze van elkaar en waarin stemmen ze overeen? 

2. De GKN vormen in Rotterdam een kleiner wordende minderheid; de afname 
dwingt om na te denken op de wijze waarop de kerken aanwezig willen zijn, met 
in achtneming van hun situatie en draagkracht. Wat zijn dan de nieuwe moge-
lijkheden en kansen? Kunnen inloopcentra en wijkpastoraten model staan? Wel-
ke ondersteuning is gewenst? 

3. Hoewel er sprake is van feitelijk spaarzame oecumenische samenwerking wordt 
op een aantal plaatsen geoefend in oecumenisch leren. Welke leermogelijkheden 
bieden de wijkpastoraten en inloopcentra? Wat betekenen deze werksoorten 
voor de klassieke wijze van kerkzijn? Is binnen een visie op kerkzijn ook de mo-
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gelijkheid van een meer gedifferentieerde invulling daarvan gegeven, naast vor-
men van kerkzijn als wijkpastoraten en inloopcentra? Hoe kunnen de mogelijk-
heden van oecumenische oefensituaties en experimenten worden versterkt? 

 
Het onderzoek moet praktisch-theologisch van aard zijn, wat betekent dat het niet 
alleen om begrijpen en weten gaat, maar ook om het scheppen van voorwaarden om 
daadwerkelijk tot verandering te komen. Het proces zou moeten aansluiten bij wat 
Jan Hendriks heeft uitgewerkt als concrete utopie. 
In het onderzoek staat de onderzoeksgemeente centraal, maar de voorgestelde aan-
pak zou een soort vooronderzoek moeten zijn, dat zijn betekenis heeft voor andere 
kerken.  
Hoewel het initiatief bij de GKN ligt, wordt het onderzoek in SoW-perspectief uitge-
werkt. Het onderzoek heeft de medewerking van de classis nodig, en gemeentes en 
kerken doen op basis van vrijwilligheid aan het onderzoek mee. 
De notitie stamt uit februari 2000. 
 
 

1.2 Uitwerking van het onderzoek 

Het KASKI heeft de informatie uit de notitie Meer met minder en de informatie die in 
de gesprekken over het onderzoek zijn aangereikt verwerkt in een onderzoeksopzet, 
waarbij als doel van het onderzoek wordt beschreven: 
 
Bijdragen leveren aan blijvend kerkzijn in Rotterdam met daarbij passende dienstver-
lening. Daarbij moet het onderzoek bijdragen aan het motiveren en inspireren van 
mensen.  
 
Binnen deze doelstellingen richt het onderzoek zich op de voorwaarden die nodig 
zijn om de wijkgemeentes zo te veranderen dat zij blijvend present zijn in Rotterdam. 
De veranderingen die hiervoor nodig zijn, moeten worden begeleid. De gewenste 
begeleiding zal onderdeel van het onderzoek zijn. Het onderzoek richt zich op drie 
wijkgemeentes, maar de eindrapportage moet zo zijn opgesteld dat ervaringen over-
draagbaar zijn naar andere delen van Rotterdam.  
 
Dit leidt tot de volgende vraagstelling van het onderzoek: 
Wat zijn de inhoudelijke, organisatorische en personele voorwaarden voor en conse-
quenties van kerkelijke profilering van de drie wijkgemeentes en welke begeleiding is 
nodig voor de drie wijkgemeentes in een veranderingsproces naar verdere profilering 
met het oog op toekomstgericht kerkzijn, tegen de achtergrond van de huidige kerkelij-
ke en maatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam? 
 
Het project is in de onderzoeksopzet in vier fasen ingedeeld. 

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 6 



fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 
oriëntatie rondetafelgesprekken voorwaarden en 

begeleiding (imple-
mentatiefase 

rapportage 

relevante gege-
vens worden 
verzameld en een 
keuzemenu voor 
de toekomst van 
de wijkgemeente 
wordt opgesteld 

keuzes worden 
gemaakt door de 
wijkgemeentes; de 
voorbereiding, 
uitvoering en ver-
slaglegging horen bij 
deze fase 

verdiepingsonderzoek 
om voorwaarden 
voor de nieuwe koers 
te beschrijven en die 
nieuwe koers te 
begeleiden; dit is het 
grootste deel van het 
onderzoek 

eindrapportage 
inclusief presenta-
tie en gesprekken 
hierover 

 
Uit de beschrijving van het project in dit rapport zal blijken dat de fasering van het 
onderzoek een aantal malen is bijgesteld. Zo is niet gekozen voor het opstellen van 
een keuzemenu door de onderzoeker op grond waarvan de kerkelijke gemeente een 
mogelijk profiel kan kiezen, maar – vanuit de gedachte dat de onderzoeksgemeentes 
het project zo veel mogelijk zelf moeten dragen (subject van hun eigen onderzoek) – 
is gekozen om de keuzemomenten met de Klankbordgroepen op te stellen. 
 
Voor de tweede fase was een korte periode ingeruimd om daarna naar het hoofddeel 
van het project over te stappen, te weten fase drie. In feite heeft het project fase drie 
niet gehaald. 
 
Voor het onderzoek zijn drie onderzoeksgemeentes benaderd: 
 Hervormd wijkpastoraat Crooswijk; 
 Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven; 
 Samen op Weg-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat. 

 
 

1.3 Rapportage 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het verloop van het project, met vooraf 
een beschrijving van opzet en aanpak. Het onderzoek richt zich op de drie genoemde 
onderzoeksgemeentes, maar hoewel het proces binnen de gemeentes waarde in 
zichzelf heeft, moeten aanpak en verloop van het project zodanig worden geëvalu-
eerd dat andere kerkelijke gemeentes in (of buiten) Rotterdam hieruit kunnen leren. 
Daarom bevat dit verslag een evaluatie van het proces binnen de gemeentes en tevens 
een evaluatie van het proces als geheel. 
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figuur 1.1 Schematische voorstelling van het onderzoeksverslag 
 
De rapportage is schematisch voor te stellen in figuur 1.1. De tekening laat een aantal 
cirkels zien die worden verdeeld in segmenten. De binnencirkel bevat de tekst evalua-
tie van de onderzoeksvraag. In de verslaglegging zal daar naar toe worden gewerkt. 
Uit die binnenste cirkel loopt dan weer een breder pad met daarin de evaluatie van 
het proces. Nadat de verschillende onderdelen van de cirkels zijn beschreven, uitko-
mend bij de evaluatie van de onderzoeksvraag, volgt namelijk een evaluatie van het 
proces. Dit laatste natuurlijk met het oog op de doorwerking van het project naar 
andere kerkelijke gemeentes. 
Om bij de binnenste cirkel te komen moeten andere cirkels worden doorlopen. 
Allereerst is daar de cirkel die wordt aangeduid met het woord context. Zo zal deze 
rapportage beginnen met het schetsen van de context van Rotterdam. Dit is hoofd-
stuk 2. 
Daarna volgt de beschrijving van de onderzoeksgemeentes (hoofdstuk 3). Hier is de 
cirkel in drie delen gedeeld, aanduidend de drie onderzoeksgemeentes: hervormd 
wijkpastoraat Crooswijk, Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven en de 
Samen op Weg-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat (in alfabetische volgorde naar de 
naam van het stadsdeel waar de kerkelijke gemeente is gesitueerd). 
 
Met de beschrijving van de buitenste twee cirkels is een beeld te vormen van de start 
van het project. Vanaf dit punt volgt – de derde cirkel – de beschrijving van het 
leerproces in drie onderzoeksgemeentes afzonderlijk in hoofdstuk 4. Gekozen is om 
ook hier de drie onderzoeksgemeentes afzonderlijk te beschrijven omdat de drie 
gemeentes weliswaar betrokken zijn bij hetzelfde project, maar het project in alle drie 
de gemeentes zijn eigen verloop had. 
Van de cirkel die het proces beschrijft kan de overstap worden gemaakt naar de kern: 
wat heeft dit project de gemeentes opgeleverd en op welk punt zijn ze inmiddels 
aangeland? Het gaat hier dus om de evaluatie van de onderzoeksvraag. 
 
Dan volgt de evaluatie van het project, deze is beschreven in hoofdstuk 6. Hiervoor 
gebruik ik een model van de praktische theologie zoals dat door Heitink is opgesteld 
en later door Jonkers is toegepast op gemeenteopbouwprocessen. 
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Hiermee is de grondstructuur van de verslaglegging weergegeven. Iedere cirkel krijgt 
een eigen hoofdstuk, de evaluatie van het project evenzo. Deelaspecten worden in 
paragrafen en subparagrafen behandeld. 
 
Het project is uitgevoerd door Gert de Jong, onderzoeker bij het KASKI. De verslag-
legging (dit dus) is ook van zijn hand. Om helder te houden wanneer de schrijver aan 
het woord is en wanneer over de onderzoeker wordt geschreven (beide dus dezelfde 
persoon) zal ik naar de onderzoeker/deelnemer aan het project in de derde persoon 
enkelvoud verwijzen, of met de term de onderzoeker. Als schrijver kom ik in beeld in 
de eerste persoon enkelvoud. 
 
Naast de onderzoeker waren tal van anderen betrokken bij het project. Allereerst was 
daar een bestuurlijke aansturing. Veel overleg is geweest met de begeleidingsgroep. 
Tot slot vermeld ik hier de Klankbordgroepen binnen de gemeentes. In het kort 
noem ik ze hier met naam en eventueel functie. 
 
 

1.4 Betrokkenen bij het onderzoek 

Bij het onderzoek waren verschillende personen en instanties betrokken. 
Bestuurlijke aansturing vond namens de opdrachtgever plaats door de bestuursgroep 
OST; deze is bestuurlijk verantwoordelijk voor het welslagen van het project. De 
groep bestond uit: 
 ds. P. van Helden, voorzitter, gereformeerd predikant en bij de start van het 

onderzoek voorzitter van de classis; 
 ds. F. Roodenburg, emeritus predikant, vanuit de hervormde classis Rotterdam; 
 dr. M. Fleischmann, bestuurder vanuit Lutherse kring; 
 dhr. H. Bouwman, vertegenwoordiger van het Grote Stedenberaad, tevens 

bestuurder Pastoraat Oude Wijken; 
 ds. J. Snijder, lid van de Commissie Stedelijk Dienstencentrum, tevens bestuur-

der GCW. 
 
De begeleiding van het onderzoek vond plaats vanuit de begeleidingsgroep OST; de 
groep is inhoudelijk verantwoordelijk voor het welslagen van het project en het 
functioneren van de onderzoeker. De groep is verantwoording schuldig aan de 
bestuursgroep. In de groep hebben de volgende personen zitting:  
 dr. J. Hendriks, oud-docent gemeenteopbouw aan de theologische faculteit van 

de Vrije Universiteit als onafhankelijk voorzitter;  
 drs. J. van de Meent, hervormd predikant bijzondere werkzaamheden verbon-

den aan de hervormde gemeente Rotterdam-Centrum voor de functie van direc-
teur van het Gereformeerd Centrum voor Welzijnsbehartiging (GCW) als 
samenroeper/secretaris van de begeleidingsgroep; 

 drs. A. Bouwman, als agoog en verbinding met het RDC (mw. Bouwman was 
aanvankelijk stafmedewerker van het RDC Zuid-Holland, later directeur/locatie 
hoofd van het RDC Utrecht);  
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 ds. H. IJzerman, als verbinding met het Pastoraat Oude Wijken, hij is tevens 
verbonden aan het trainingsinstituut voor het Oudewijkenpastoraat;  

 ds. T. Noorman (stadspredikant van de Hervormde Gemeente Rotterdam-
Centrum);  

 drs. H. Steneker, pastoraal opbouwwerker vanuit de r.-k. kerk, als verbinding 
met het Dekenaat Rotterdam.  

 
In het onderzoek is in alle drie de onderzoeksgemeentes gewerkt met zogenaamde 
Klankbordgroepen. De volgende mensen hadden zitting in de klankbordgroepen: 
Hervormd wijkpastoraat Crooswijk: 
 ds. Marjo den Bakker; 
 mw. Monica Baan; 
 dhr. Dick Kooiman. 

Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven: 
 dhr. Maarten Spaans; 
 mw. Ineke Geerdink; 
 dhr. Machiel van Wolferen; 
 dhr. Ruurd Stoorvogel; 
 mw. Jolanda Siegers; 
 mw. Hennie Leer; 

Samen opWeg-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat: 
 ds. At Polhuis; 
 mw. Karin Dijkstra; 
 mw. Elli Pesik;  
 mw. Janny Verhagen. 
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2 De context van Rotterdam 

In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij de context waarin dit onderzoek zich 
afspeelt, namelijk de context van Rotterdam. Deze wordt met een aantal kerncijfers 
aangeduid: het aantal inwoners, de bevolkingssamenstelling naar etniciteit, enkele 
kerkelijke gegevens en het aantal leden. Eerder verscheen een uitgebreidere rapporta-
ge met kerncijfers en andere gegevens van Rotterdam en van de onderzoeksgemeen-
tes in een tussenrapportage. Deze tussenrapportage is in beperkte oplage verschenen 
na de oriëntatiefase. 
 
 

2.1.1 Inwoners 

De gemeente Rotterdam telde per 1 januari 2000 592.660 inwoners en is hiermee de 
op een na grootste stad in Nederland1. Er wonen bijna evenveel vrouwen in Rotter-
dam als mannen: 302.338 tegenover resp. 290.322. Op 1 januari 2002 was het 
aantal inwoners 598.467 

-20 -10 0 10 20 

0-14jr
15-24jr
25-34jr
35-49jr
50-64jr
65-79jr

80jr e.o.

Rotterdam
totaal

 

figuur 2.1 Bevolkingspiramide van de bevolking van Rotterdam per 1-1-2000; links 
vrouwen, rechts mannen (bron: cos) 

 
De leeftijdsopbouw van de bevolking kan goed in beeld worden gebracht met een 
bevolkingspiramide (zie figuur 2.1). Hierin worden het aantal mannen en het aantal 
vrouwen van een bepaalde leeftijdscategorie grafisch voorgesteld in een soort staafdi-
agram. De lengte van de staven staat voor het aantal inwoners. 
In dit verslag zal het aantal telkens worden omgerekend naar percentages; dat ver-
hoogt de vergelijkbaarheid. 
Vaak worden in bevolkingspiramide de leeftijden ingedeeld in blokjes van 5 jaar. Die 
gegevens zijn uit Rotterdam niet voor handen, zodat we een andere indeling aanhou-
den. Let er daarbij op dat de leeftijdscategorieën niet allemaal even groot zijn. Dat 
                                                      
1  Amsterdam is de grootste plaats met 731.288 inwoners; na Rotterdam volgt Den Haag met 

441.094, op de vierde plaats staat Utrecht met 233.667 inwoners. 
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geeft een zekere vertekening van de lengte van de staven. We zullen de bevolkingspi-
ramide met deze leeftijdscategorieën een aantal malen gebruiken, zodat de vergelijk-
baarheid gehandhaafd blijft. 
 
 

2.1.2 Samenstelling bevolking 

Van de totale bevolking van Rotterdam zijn 333.475 inwoners autochtone Nederlan-
ders. De drie volgende etnische groepen (afgezien van de 90.717 overigen) worden 
gevormd door Surinamers (50.269; 8,5% van de totale bevolking) Turken (40.457; 
6,8%) en Marokkanen (30.342; 5,1%) 
 
In totaal woonden op 1 januari 2000 168.468 inwoners die tot de etnische groepen 
worden gerekend in Rotterdam; tezamen met de overige allochtonen vormen zij 
43,7% van de bevolking. 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Rotterdam bedroeg in 1998 per inwoner 
/ 21.200 per inwoner en / 44.400,00 per huishouden. Van de 538 gemeentes die 
Nederland telt neemt Rotterdam daarmee de 319e resp. 534e plaats in. Voor geheel 
Nederland liggen deze getallen op / 22.000 resp. / 52.700. 
Rotterdam is een stad van relatief hoge werkloosheid en lage inkomens. 
 
 

2.1.3 Kerkelijke gegevens 

Rotterdam heeft een aantal hervormde gemeentes en een aantal gereformeerde 
kerken, in beide gevallen zijn ze onderdeel van twee classes: Rotterdam I en Rotter-
dam II. De gebieden van de classes omvatten ook andere plaatsen, die hier niet tot 
Rotterdam worden gerekend. 
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tabel 2.1 Indeling van classes, hervormde gemeentes en gereformeerde kerken in 
Rotterdam 

 
classis 

 
Hervormd 

 
Gereformeerd 

 
I 2

 
Delfshaven 
Hillegersberg 
Kralingen 
Overschie 
Rotterdam Centrum 

 
Hillegersberg-Terbregge 
Ommoord-Zevenkamp 
Rotterdam 
Rotterdam-Alexanderstad 
Rotterdam-Delfshaven 
Rotterdam-Hillegersberg/Schiebroek 
Rotterdam Kralingen 
Rotterdam Overschie 

 
II 3

 
Rotterdam-IJsselmonde 
Rotterdam-Zuid 

 
Rotterdam-Charlois 
Rotterdam-Feyenoord 
Rotterdam-Heijplaat 
Rotterdam-IJsselmonde 
Rotterdam-Lombardijen 
Rotterdam-Pendrecht 
Rotterdam-Zuid 
Rotterdam-Zuidwijk 

 
Enige jaren geleden zijn in het kader van het Samen op Weg-proces de classisgrenzen 
geharmoniseerd: hervormde en gereformeerde classes vallen daarmee samen. Uit de 
verschillende namen uit het overzicht blijkt dat de gebiedsindeling van de zelfstandige 
gemeentes/kerken echter verschilt. 
 
Naast de hervormde gemeentes en gereformeerde kerken zijn er nog tal van andere 
kerkgenootschappen en religieuze groeperingen. Ik zal ze niet uitputtend beschrijven, 
maar slechts een aantal noemen: 
Rooms-Katholieke Kerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Hindoestaanse-
Pakistaanse Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerde Kerk, 
Doopsgezinde Gemeente, Remonstrantse Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeen-
te, Evangelische Broedergemeente, Pinkster Gemeente, Russisch-orthodoxe Kerk, 
Grieks-orthodoxe Kerk, Church of England. Rotterdam heeft ook een aantal mos-
keeën: Turks, Marokkaans, Surinaams en Pakistaans. Evenzo zijn er twee joodse 
gemeentes in de havenstad. 
 
Op 1 januari 2000 waren er in alle hervormde gemeentes in Rotterdam gezamenlijk 
53.119 leden. Het aantal leden van de gereformeerde kerken in Rotterdam bedroeg 
toen 8.339. In percentages van de bevolking is dat 9,0% resp. 1,4%. 

                                                      
2  tezamen met: Capelle aan den IJssel, Krimpen a/d IJssel BW (NHK) en Krimpen aan den 

IJssel 
3  tezamen met: Hoogvliet, Pernis 
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3 Beschrijving van de onderzoeksgemeentes 

In dit hoofdstuk worden de drie onderzoeksgemeentes geïntroduceerd. Dat gebeurt 
vooral met het materiaal dat in de oriëntatiefase eerder is gepresenteerd in een tus-
senrapportage. Het cijfermateriaal is gedateerd, de meeste gegevens stammen uit 
2000 en 2001. Ze geven desalniettemin een goede impressie van de stand van zaken. 
In dit rapport is een kaart van Rotterdam opgenomen van het COS waarop de wijken 
staan aangegeven. Crooswijk wordt aangegeven met de nummers 36 en 37 (ten 
noorden van het centrum), stadsdeel Delfshaven met de letter C (buurten 20, 21, 22, 
23, 24, 25, en 27), Pendrecht en Heijplaat worden aangegeven met resp. 77 en 93 
(zuidelijke Maasoever). 
 
 

3.1 Crooswijk 

Het gebied dat tot het wijkpastoraat behoort omvat Oud Crooswijk, Nieuw Croos-
wijk en Jaffa, een deel van Kralingen. Bij de beschrijving van de burgerlijke gegevens 
van het gebied van het wijkpastoraat blijft Jaffa buiten beschouwing, het vormt een 
klein deel van de wijk Kralingen. Over Jaffa zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
De bevolkingspiramide van Crooswijk is weergegeven in figuur 3.2. In Oud Croos-
wijk en Nieuw Crooswijk bij elkaar wonen 8.817+4.684= 13.501 inwoners; in heel 
Rotterdam 592.660. Het aantal inwoners is in vergelijking met 1995 gedaald, terwijl 
de gemeente Rotterdam in haar geheel vanaf 1997 een groei doormaakt(e). 
 
De bevolkingssamenstelling naar etniciteit wordt getoond in een cirkeldiagram. 

autochtoon

overig

Sur.

Turk.

Marok.

 

figuur 3.1 Bevolkingssamenstelling van Oud en Nieuw Crooswijk gezamenlijk per 1-1-
2000. Bron: COS 

 
Het figuur laat zien dat zo’n 60% autochtoon is en het percentage Turken, Marok-
kanen en Surinamers ongeveer gelijk is. 
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3.2 Wijkpastoraat Crooswijk 

Het wijkpastoraat Crooswijk is een deel van de geografische hervormde wijkgemeen-
te Laurenskwartier; het Laurenskwartier op haar beurt is een wijkgemeente van de 
Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. Er is kerkelijke samenwerking met de 
Gereformeerde Kerk van Rotterdam Centrum, deze kerk omvat echter een veel 
groter geografisch gebied dan alleen Crooswijk (de grenzen van de Gereformeerde 
Kerk vallen min of meer samen met de grenzen van de hele Hervormde Gemeente 
Rotterdam Centrum).  
Het wijkpastoraat heeft een kerkgebouw, De Akker, en een inloophuis, het Open 
Huis. De gereformeerde kerk heeft twee locaties; in een daarvan, de Amman, worden 
gezamenlijke kerkdiensten gehouden, met het wijkpastoraat. 
Binnen het wijkpastoraat werkt een parttime predikante (aan het begin van het 
project als pastoraal werker) en een parttime diaconaal werkster. 
 
 

3.2.1 Ledenontwikkeling 

Op 1 januari 2001 telde het wijkpastoraat Crooswijk 857 leden, waarvan 133 actief 
geregistreerd (15,5%) en 724 passief geregistreerd (84,5%). 
De gemeente had op die datum 71 belijdende leden (hiervan staan er 32 als passief 
geregistreerd) en 367 doopleden (310 passief geregistreerd). 
Doopleden en belijdende leden bij elkaar vormen daarmee 51,1%. 
 
Van ledentallen van het wijkpastoraat kunnen we een bevolkingspiramide maken, 
ook hier weer in procenten en met dezelfde leeftijdscategorieën aangehouden, als in 
de andere piramides. 
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figuur 3.2 Bevolkingspiramides van Oud en Nieuw Crooswijk per 1-1-2000 en van het 
hervormd wijkpastoraat Crooswijk per 1-1-2001; links vrouwen, rechts man-
nen. Let op dat de leeftijdscategorieën ongelijk verdeeld zijn. Bron: COS en 
SMRA 

 
De kerkelijke piramide laat een zeer smalle basis zien en een sterk naar links hellende 
top (vrouwenoverschot). Eenderde (35%) van het ledenbestand blijkt 65+ te zijn, 3 
van de vijf (61%) tussen de 20 en 64. 
 
De ontwikkeling van het ledental vanaf 1995 kan grafisch worden weergegeven in 
een zogenaamd indexdiagram. In dat diagram wordt het aantal leden op het beginjaar 
op 100 gesteld. In het diagram is de ledenontwikkeling naast de ontwikkeling van het 
aantal inwoners van Crooswijk gezet (ook daarvan is het aantal van 1995 op 100 
gesteld). 
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figuur 3.3 Indexdiagram van ontwikkeling van bevolking en ledental van het wijkpasto-
raat. Voor 1999 ontbraken de gegevens van de kerken, voor 2001 van de bur-
gerlijke gemeente. 

 
Hiervoor noemde ik reeds de daling van het aantal inwoners in Crooswijk, het 
indexdiagram laat een daling van het aantal leden van het wijkpastoraat zien, dat veel 
groter is. 
 
Bij het begin van het onderzoek waren er twee maal per maand kerkdiensten in het 
gebouw De Akker, waarvan een maal per maand de reguliere SoW-kerkdiensten In 
de SoW-diensten kwamen tussen de 15 en 20 mensen per viering. Er zijn ook SoW-
diensten in het gebouw De Amman (van de Gereformeerde Kerk), deze diensten 
werden/worden door 30 tot 40 mensen bezocht. 
De andere kerkdiensten in De Akker (dus ook eenmaal per maand) zijn de laagdrem-
pelige vieringen. De vieringen hebben een experimenteel karakter. Het aantal bezoe-
kers wordt geschat op 20, waarbij een lichte groei wordt geconstateerd4. 
 
Het wijkpastoraat heeft een inloophuis, het Open Huis, dat vijf dagen in de week 
open is. Er is een vaste bezoekerskern van ongeveer 15 mensen, die bijna dagelijks 
aanwezig zijn. Het totaal aantal bezoekers ligt tussen de 40 en 50 mensen. 
In het Open Huis werken momenteel 13 vrijwilligers, ongeveer de helft is lid van de 
hervormde, gereformeerde of katholieke kerk, de andere helft heeft geen kerkelijke 
achtergrond. 
Daarnaast horen bij de activiteiten van het wijkpastoraat gespreksgroepen en het 
leerhuis, ook hier is de samenstelling oecumenisch (hervormd, gereformeerd, katho-
liek). Er nemen zo'n 10 mensen aan deel. 
 
Binnen het wijkpastoraat is een bezoekgroep actief; drie leden van de groep namen 
het verjaardagsfonds voor hun rekening. Zij bezoeken zo'n 100 adressen op jaarbasis. 
De bezoekgroep doet ook bezoekwerk aan ouderen en mensen die bijzondere pasto-

                                                      
4  Deze diensten zijn tijdens het project benoemd als de diensten van het wijkpastoraat die in 

de toekomst moeten blijven bestaan. Aan het eind van het project zijn de reguliere diensten 
beëindigd. 
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rale aandacht vragen. Bezoek aan nieuw-ingekomenen is stopgezet, door een tekort 
aan menskracht. Nieuw-ingekomenen worden nu schriftelijk welkom geheten. 
Inmiddels is het verjaardagsfonds anders opgezet: mensen van 65 jaar en ouder 
krijgen een persoonlijke felicitatie overhandigd, mensen jonger dan 65 krijgen de 
felicitatie per post. 
 
Het Open Huis is het meest kenmerkende voor het wijkpastoraat. Hier laat de ge-
meente zien wat ze wil zijn, namelijk als kerk staand in de buurt en betrokken op de 
mensen in de buurt. 
Anderzijds heeft het wijkpastoraat ook het karakter van een wijkgemeente waar 
betrokkenheid op elkaar is en waar men hoopt dat anderen mee willen doen met de 
kerkelijke activiteiten. Men zoekt naar een combinatie van beide: een hechte gemeen-
schap die omziet naar haar leden, en tegelijk kerk voor de buurt, kerk naar buiten, 
wil zijn. 
Binnen de eerste opvatting past het bezoekwerk aan de ouderen en de bijbelgroep. 
Het Open Huis past meer in het kerk voor de buurt zijn. Men probeert de thematiek 
van de buurt in de kerk in te brengen en deze in relatie te brengen tot zingevingvra-
gen. 
 
De kracht van de gemeente ligt wellicht in het feit dat een relatief kleine groep een 
zeer grote trouw heeft. Wat de groep gaande houdt is het idee dat zij de kerk niet wil 
laten verdwijnen uit de buurt. Men ervaart iets goeds en zinvols aan de kerk, daar-
naast is de kerk ook iets vertrouwds in de beleving van de mensen en dat geeft men 
niet graag op. 
Tegelijk moet worden gesteld dat de visie op die presentie in de buurt en de activitei-
ten niet zo uitdrukkelijk is verwoord. 
 
 

3.3 Delfshaven 

Delfshaven is een deelgemeente van Rotterdam, ten westen van het centrum. Het 
bevat een aantal gebieden, waarvan er een ook weer Delfshaven heet. Het gebied van 
de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven omvat het gebied van de deelge-
meente, dus inclusief het ‘kleinere’ Delfshaven. 
 
Op 1 januari 2000 woonden er 72.379 inwoners in Delfshaven; in heel Rotterdam 
592.660. De bevolking van Delfshaven is de afgelopen jaren gedaald van 75.640 in 
1995 naar 72.379 op 1 januari 2000.  
 
De bevolkingssamenstelling naar leeftijd en geslacht wordt getoond in de bevolkings-
piramide in figuur 3.5. 
In 1999 vestigden zich 9.008 mensen in het stadsdeel, terwijl er 10.115 vertrokken. 
In verhouding tot de gemiddelde bevolking van dat jaar is dat 12,4% resp. 13,9%. 
Dit betekent dat in 1999 ruim een tiende van het stadsdeel nieuwe bewoners zijn. 
Binnen het stadsdeel wordt ook verhuisd en wel door 5.628 mensen, 7,8%. Voor 
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heel Rotterdam liggen deze percentages op 5,2%, 5,3% resp. 10,4%. Dat betekent 
een naar verhouding snelle wijziging van bevolkingssamenstelling. 
 
De bevolkingssamenstelling naar etniciteit wordt getoond in een cirkeldiagram. 

autochtoon

overig

Sur.

Turk.

Marok.

 

figuur 3.4 Bevolkingssamenstelling naar etniciteit van stadsdeel Delfshaven per 1-1-
2000. Bron: cos 

 
Het diagram laat duidelijk zien dat de autochtone bevolking ‘de grootste minderheid’ 
is, zoals een van de leden van de begeleidingsgroep dat uitdrukte. 
 
 

3.4 Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven 

Zoals vermeld volgt het gebied van deze onderzoeksgemeente, de grenzen van het 
stadsdeel. De kerk heeft een kerkzaal met een aantal zaaltjes, BM4, en een pand 
genaamd De Wijkplaats dat in bezit is van de kerkelijke gemeente, maar waarvan het 
beheer is ondergebracht bij een zelfstandige stichting. De kerk heeft een parttime 
predikant. 
 
Binnen het stadsdeel Delfshaven bevindt zich ook de Hervormde Gemeente Delfsha-
ven, de gemeente heeft een Gereformeerde Bondssignatuur; met deze gemeente is 
wel overleg, soms samenwerking, maar van SoW is geen sprake.  
 
 

3.4.1 Ledenontwikkeling 

Op 1 januari 2001 telde de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven 187 
leden, 138 belijdende leden, 49 doopleden5.  
De samenstelling van de leden naar geslacht en leeftijd wordt getoond in een bevol-
kingspiramide, waarin het aantal leden in procenten wordt weergegeven en zo veel 

                                                      
5  Dat aantal daalt de laatste jaren gestaag en is — vergeleken met enkele decennia terug — 

zeer fors. Zo had de kerk in 1985 1.435 leden. 
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mogelijk dezelfde leeftijdscategorieën wordt aangehouden als in de piramide van de 
burgerlijke gemeente6. 
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figuur 3.5 Bevolkingspiramide van stadsdeel Delfshaven per 1-1-2000 en van de Gere-
formeerde Kerk van Rotterdam Delfshaven, per 1-1-2001; links vrouwen, 
rechts mannen. Let op dat de leeftijdscategorieën ongelijk verdeeld zijn. Bron: 
COS en kerkelijk bureau GKR-Delfshaven. 

 
In de kerkelijke piramide is de basis smal, terwijl deze breed is in de burgerlijke 
piramide. Voor de top geldt het omgekeerde. In de kerkelijke piramide vallen de 
relatief langere staven voor de leeftijdscategorie 31-50 jaar op. Vooral in de hogere 
leeftijdscategorieën zien we een vrouwenoverschot. Het percentage 60+'ers ligt op 
44%. 
 
De ontwikkeling van het ledental vanaf 1995 kan grafisch worden weergegeven in 
een zogenaamd indexdiagram. In dat diagram wordt het aantal leden op het beginjaar 
op 100 gesteld. In het diagram is de ledenontwikkeling naast de ontwikkeling van het 
aantal inwoners van Delfshaven gezet (ook daarvan is het aantal van 1995 op 100 
gesteld). 
                                                      
6  De gegevens van de kerk zijn aangeleverd in leeftijdscategorieën van 10 jaar, sommige 

categorieën zijn bij elkaar opgeteld om zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de 
piramide van de burgerlijke gegevens. 
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figuur 3.6 Indexdiagram van ontwikkeling van bevolking en ledental van (de Gerefor-
meerde Kerk van) Rotterdam Delfshaven. Voor 2001 ontbraken de gegevens 
van de burgerlijke gemeente. De gegevens van de hervormde gemeente zijn 
vanaf 1997 in het diagram verwerkt. Bron: cos, kerkelijk bureau GKR-
Delfshaven en SMRA. 

 
Bij vergelijking van de ontwikkeling van het ledental met de ontwikkeling van bevol-
kingsaantallen is te zien dat de bevolking van Delfshaven daalt, maar dat het ledental 
van de Gereformeerde Kerk veel sneller daalt. Die daling lijkt iets sneller te gaan dan 
de daling bij de Hervormde Gemeente (ter vergelijking is deze ook in het diagram 
geplaatst), maar dit ontloopt elkaar niet heel veel. De ‘gereformeerde lijn’ gaat aan-
vankelijk iets steiler naar beneden dan de ‘hervormde lijn’. 
 
De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven had in het verleden vier kerkge-
bouwen, op dit moment één. Hier worden wekelijks kerkdiensten gehouden. De 
diensten worden bezocht door een vrij trouwe groep van ongeveer 50 mensen. 
Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst, ook als er twee kinderen zijn. 
 
Eén keer per week worden op vrijdagmorgen in een zaal in Oud-Mathenesse oecu-
menische vieringen georganiseerd. In dit oecumenisch initiatief werkt de Gerefor-
meerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven samen met de hervormde gemeente, de 
katholieke kerk, de doopsgezinde broederschap en het Leger des Heils. 
 
Het bezoekwerk vanuit de gemeente vindt plaats vanuit de werkgroep pastoraat en 
de bezoek(st)ersgroep. Binnen de werkgroep pastoraat worden afspraken gemaakt 
over het pastorale bezoekwerk.  
Eén van de taken is het bezoek van nieuw-ingekomenen en jongeren. Zij worden over 
het algemeen door de predikant bezocht. 
De bezoek(st)ersgroep bestaat uit 19 mensen die met zekere regelmaat 39 mensen 
bezoeken. Deze 39 mensen hebben te kennen gegeven bezoek vanuit de kerk op prijs 
te stellen. 
De Gereformeerde Kerk kent een zogenaamde zusterkring, die als doel heeft bejaarde 
leden te bezoeken. Zij zorgt tevens voor attenties op een aantal momenten in het 
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jaar. De huidige activiteiten worden niet meer uitgebouwd, maar verder onderge-
bracht bij de bezoekersgroep. 
 
De kerk heeft een aantal gespreksgroepen, namelijk de volwassen-catechese, de 
jongerengespreksgroep en een oudere gespreksgroep. Vanuit de kerk wordt ook 
catechisatie gegeven in samenwerking met de Gereformeerde Kerk van Rotterdam 
Centrum. 
 
De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven omschrijft haar identiteit in haar 
almanak als actief en open. Het beleid van de kerkenraad is nooit eenzijdig naar 
binnen gericht. Zij heeft altijd open willen staan voor verschillende geloofsopvattin-
gen in en buiten de gemeente en contacten gezocht met anders-gelovigen in de wijk. 
Intern is de gemeente een hechte gemeenschap, die op vele manieren werkt aan het 
opbouwen en onderhouden van onderling contact. Daarnaast is zij op diverse terrei-
nen betrokken op de buurt. 
 
 

3.5 Pendrecht-Heijplaat 

Het gebied van de SoW-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat, omvat de gelijknamige 
buurten uit de deelgemeente Charlois en ligt op de zuidelijk Maasoever. Heijplaat is 
een relatief kleine buurt, vrij geïsoleerd gelegen in het havengebied. In Pendrecht 
wonen 12.409 inwoners, in Heijplaat 19977, totaal dus 14.406; in heel Rotterdam 
592.660. 
In 1999 bleef het aantal inwoners op Heijplaat zo goed als gelijk (feitelijk toename 
van 1), op Pendrecht steeg het aantal met 300 inwoners. 
De bevolkingssamenstelling naar leeftijd en geslacht wordt grafisch weergegeven in 
een bevolkingspiramide (zie figuur 3.8). De samenstelling naar etniciteit laat ik zien 
in twee cirkeldiagrammen, voor Pendrecht en voor Heijplaat afzonderlijk, gezien het 
grote onderlinge verschil. 

pendrecht
heijplaat

autochtoon overig
Sur. Turk.
Marok.

 

figuur 3.7 Bevolkingssamenstelling van Pendrecht en van Heijplaat per 1-1-2000. Bron: 
cos 

                                                      
7  In Rotterdam wordt gesproken over wonen op Pendrecht of op Heijplaat, in plaats van 

wonen in Pendrecht of Heijplaat. 
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De diagrammen laten zien dat in Pendrecht het aantal autochtonen iets minder dan 
de helft is en in Heijplaat meer dan driekwart. Of om het populair te zeggen: Heij-
plaat is aanmerkelijk minder zwart dan Pendrecht. 
 
 

3.6 SoW-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat 

De Samen op Weg-gemeente Pendrecht-Heijplaat bestaat ongeveer vijf jaar en is 
ontstaan uit de hervormde wijkgemeente Pendrecht en Heijplaat en de Gereformeer-
de Kerk Pendrecht en de Gereformeerde Kerk Heijplaat. Bij elkaar hebben ze 275 
gereformeerde leden en 1.050 hervormde leden. De Gereformeerde Kerk van Pend-
recht is tijdens het project gefuseerd met de Gereformeerde Kerk van Heijplaat tot de 
Gereformeerde Kerk van Pendrecht-Heijplaat; deze nieuwe gefuseerde kerk ‘bleef’ 
vervolgens federatiepartner van de hervormde wijkgemeente. 
 
De SoW-wijkgemeente heeft twee kerkgebouwen, één op Heijplaat en één op Pen-
drecht, daarnaast heeft de wijkgemeente in een oecumenische samenwerking een 
inloophuis, Het Verhaal. De wijkgemeente heeft een fulltime predikant (vanuit de 
hervormde gemeente) en een parttime pastoraal werkster (vanuit de Gereformeerde 
Kerk). 
 
 

3.6.1 Ledenontwikkeling 

Per 1 januari 2001 telde de hervormde wijkgemeente Pendrecht 1.050 leden. In het 
jaar daarvoor lag het totaal aantal leden op 1.141. Op 1 januari 2001 telde de her-
vormde wijkgemeente 317 belijdende leden, 240 doopleden en 493 overige leden  
De Gereformeerde Kerk van Pendrecht had per 1 januari 2001 180 leden (151 
belijdend, 29 doop) en de Gereformeerde Kerk van Heijplaat 69 (51 belijdend, 18 
doop-) leden. In totaal per 1 januari 2001 telde de Samen op Weg-gemeente Pend-
recht-Heijplaat dus 1.299 leden: 519 belijdende leden (40%); 287 doopleden 
(22,1%) en 493 overige leden (38,0%). 
 
De samenstelling naar geslacht en leeftijd van het ledenbestand geef ik weer in een 
bevolkingspiramide, waarbij alleen de hervormde leden zijn opgenomen8. 

                                                      
8  Dit om pragmatische redenen: de gegevens van SMRA zijn goed toegankelijk en redelijk 

eenvoudig te verwerken (de onderzoekstijd voor de oriëntatiefase heeft de onderzoeker 
geprobeerd beperkt te houden) èn de hervormden vormen ongeveer 81% van het ledenbe-
stand. 
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figuur 3.8 Bevolkingspiramide van de buurten Pendrecht en Heijplaat gezamenlijk per 1-
1-2000 en van de SoW-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat, per 1-1-2001; links 
vrouwen, rechts mannen. Let op dat de leeftijdscategorieën ongelijk verdeeld 
zijn. Bron: COS en SMRA 

 
De bevolkingspiramide van de buurten is vrijwel even breed aan de basis als in de 
middencategorie. Ook de categorie 65-79 jaar is vrij breed. De piramide van de 
wijkgemeente (die hier bijna geen piramide mag heten), laat zien hoe zeer klein de 
jongere leeftijdscategorieën zijn en hoe er aanmerkelijk meer vrouwelijke leden zijn 
in de twee hoogste categorieën. Tweederde van de hervormde leden is boven de 65.  
Van alle hervormde leden is bijna de helft (47%) passief geregistreerd. 
 
De ontwikkeling van het ledental van 1995 kan grafisch worden weergegeven in een 
zogenaamd indexdiagram. In dat diagram wordt het aantal leden op het beginjaar op 
100 gesteld. In het diagram is de ledenontwikkeling naast de ontwikkeling van het 
aantal inwoners van Pendrecht en Heijplaat gezet (ook daarvan is het aantal van 
1995 op 100 gesteld). 
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figuur 3.9 Indexdiagram van ontwikkeling van bevolking en ledental van de wijkgemeen-
te. Voor 1996 ontbreken de gegeven van de kerken. Bron: COS en SMRA 

 
In beide kerkgebouwen zijn wekelijks erediensten. Op Pendrecht komen tussen 120 
en 150 mensen in de Open Hof voor de kerkdienst bijeen; op Heijplaat wonen tussen 
50 en 60 mensen de diensten in de Julianakerk bij. Iedere veertien dagen is er een 
weeksluiting in bejaarden- en verzorgingshuis Valckensteijn. 
 
Aan het eind van het project werd het pastorale bezoekwerk op Pendrecht niet meer 
verzorgd door een pastoraal team (van vrijwilligers), op Heijplaat in beperkte mate: 
pastoraat is een zaak van de professionals geworden. 
Er zijn voor beide kerken koren, kringenwerk en maaltijdvieringen voor mensen van 
40 jaar en jonger. Tijdens het project is het eigen kerkblad opgehouden uit te komen 
en opgegaan in een centraal kerkblad voor Rotterdam Zuid. 
 
Eén van de activiteiten van de wijkgemeente is het inloophuis Het Verhaal. Dit is een 
oecumenisch project, samen met de rooms-katholieke parochie. Het Verhaal bestaat 
ruim 10 jaar, de activiteiten worden voor een groot deel gedragen door de 14 vrijwil-
ligers. 
Er komt vooral autochtoon ouder publiek in Het Verhaal, daarin voldoet het inloop-
huis aan haar doelstelling om een plek te zijn voor de ‘autochtone achterblijvers’. Aan 
het eind van het project werden nieuwe impulsen aan het werk van Het Verhaal 
gegeven en is samenwerking gezocht met Charlois Welzijn, maar werd de situatie 
door een ingewijde als zorgelijk bestempeld, wat de beschikbare menskracht en 
financiën betreft. 
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4 Het leerproces 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de afgelegde trajecten binnen de drie on-
derzoeksgemeentes. Ze worden afzonderlijk beschreven. Aan de beschrijving van het 
leerproces besteed ik meer woorden, om inzichtelijk te maken welke vragen, uitda-
gingen en problemen in het proces zijn tegengekomen. De beschrijving van het 
leerproces binnen de onderzoeksgemeentes is geen spoorboekje voor een dergelijk 
proces in andere gemeentes (want iedere gemeente heeft zijn eigen leerproces), maar 
kan wel als exemplarisch worden gezien: dit kan men tegenkomen; toen deze keuze 
werd gemaakt, gebeurde er in deze gemeente dit en dat, enz. 
Anders gezegd: in dit hoofdstuk wordt niet alleen het eindproduct geschetst, maar 
tevens de weg daar naartoe inzichtelijk gemaakt. 
Die weg ‘daar naar toe’ is te zien als een leerproces, zowel voor de onderzoeksge-
meente (klankbordgroep) als de onderzoeker, als de begeleidingsgroep. In de be-
schrijvingen in dit hoofdstuk wordt dan ook een aantal malen genoemd dat de koers 
die aanvankelijk gepland was moest worden bijgesteld. Dat is nu eenmaal eigen aan 
een leerproces: al doende leert men, en dus verandert men. 
 
Het eerste deel van het proces is in alle drie de gemeentes gelijk. Deze gelijke aanpak 
is ook terug te lezen in de aanvankelijke onderzoeksopzet: de oriëntatie. Gekozen is 
om via een korte oriëntatie een (bescheiden) kerkelijke en sociale kaart op te stellen 
van de onderzoeksgemeentes. Daarin worden de sociale gegevens van stadsdeel of 
buurt genoemd, namelijk het aantal bewoners, de bevolkingsdichtheid, de samenstel-
ling van de bevolking naar etniciteit. 
Dan volgen de kerkelijke gegevens, uitgesplitst naar getallen; gemeente als gemeen-
schap, als organisatie en als beweging. Deze aanpak staat onder andere in Jonkers 
(1992). 
Van de oriëntatie is een tussenrapportage gemaakt. Deze vormde het materiaal van 
de zogenaamde rondetafelgesprekken. Vanaf het voeren van de rondetafelgesprekken 
lopen de processen in de onderzoeksgemeentes uiteen. De hoofdpunten uit de oriën-
tatiefase zijn al in het vorige hoofdstuk beschreven. 
 
De agenda voor de rondetafelgesprekken was in alle drie de onderzoeksgemeentes 
gelijk en is te vinden in de bijlages. Doel van de rondetafelgesprekken is antwoorden 
verzamelen op de vraag wat de onderzoeksgemeentes zouden moeten doen voor 
blijvend kerkzijn in de toekomst. Daarvoor worden problemen en mogelijkheden 
afgetast. Hieraan werd pas begonnen na eerste reactie en feedback op de verzamelde 
en gepresenteerde gegevens. De gegevens zijn zowel in rapportvorm uitgereikt, als 
gepresenteerd in een dia/beamer-presentatie (Corel Presentations). 
 
Ik houd zo veel als mogelijk, net als elders in dit rapport, de genoemde alfabetische 
volgorde aan. Na de bespreking van het leerproces binnen de onderzoeksgemeentes, 
volgt een hoofdstuk over de begeleidingsgroep. De commissie had een belangrijke rol 
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in het proces. Om een goed beeld te krijgen van het proces (en daar gaat het in dit 
hoofdstuk immers om) is het van belang de rol van en de gang van zaken binnen de 
begeleidingsgroep te schetsen. 
 
 

4.1 Hervormd wijkpastoraat Crooswijk 

Crooswijk staat alfabetisch vooraan, ook chronologisch gezien ging deze onderzoeks-
gemeente voorop: het was de eerste gemeente waar de rondetafelgesprekken plaats-
vonden. 
In de bespreking van het proces in Crooswijk geef ik allereerst een puntsgewijs 
overzicht. Het verloop van het proces is vooral te beschrijven aan de hand van de 
bijeenkomsten van de Klankbordgroep. Daarom wordt in het schema aangegeven wat 
op de agenda van de bijeenkomst stond en inbreng van de vergadering was; tevens 
welke afspraken zijn gemaakt. De rechter kolom verwijst naar de paragraaf waar dit 
verder wordt besproken. 
 
 
stap 

 
agenda en inbreng 

 
afspraak 

 
paragraaf 

 
1 

 
Ronde Tafelgesprek (RTG), inventarisatie 
van problemen en mogelijkheden 

  
4.1.1 

2 RTG vervolg, poging tot het maken van 
keuzes,  

Er is meer tijd nodig om verantwoord 
keuzes te maken; 
Interviews met vrijwilligers 

4.1.2; 
4.1.3 

3 Bespreking interview met vrijwilligers Inventarisatie zorgnetwerk 4.1.4 

4 Conclusies trekken uit verslagen van 
afspraak 2 en 3: uitdagingen en taken zijn 
er wel, maar de huidige vrijwilligers lijken 
niet open genoeg en nieuwe zijn moeilijk te 
vinden 

Formuleren identiteit wijkpastoraat 4.1.5 

5 Notitie van onderzoeker na samenvatting 
en bespreking van de drie bijdragen 

Onderzoeker maakt samenvattende 
gespreksnotitie  

idem 

6 Bespreking gespreksnotitie Herschrijving notitie door onderzoeker, na 
overleg met Klankbordgroep tot Vieren, 
dienen en leren… Versturing aan kerken-
raadscommissie 

idem 

7 Focusgroepen Inventarisatie alternatieven en draagvlak 
met het oog op blijvend kerkzijn 

4.1.6 

8 Bespreking Vieren, dienen en leren… in 
relatie tot resultaten focusgroep, plus 
evaluatie project 

Herschrijven Vieren, dienen en leren… en 
versturing naar kerkenraadscommissie 

4.1.7 

10 Wijzigingen aanbracht in notitie Vieren, 
dienen en leren… door kerkenraadscom-
missie 

 4.1.8 
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4.1.1 Start van het project 

De samenstelling van de klankbordgroep bleek lastig. De gevraagde kernleden, 
randleden en buitenkerkelijken (bij voorkeur van ieder twee) konden niet worden 
gevonden. Het alternatieve scenario (in plaats van buitenkerkelijke wijkbewoners 
iemand die werkzaam is in de welzijnssector in de wijk) bleek ook niet te lukken. Zo 
bestond de klankbordgroep uiteindelijk uit twee professionals, de pastoraal werker9 
en de diaconaal werker en een betrokken gemeentelid (vele jaren diaken en actief in 
Open Huis). 
Op uitnodiging van de onderzoeker woonde een van de leden van de begeleidings-
groep de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep bij; zij was niet alleen toehoor-
der, maar had ook inhoudelijke inbreng. 
 
 

4.1.2 Inventarisatie van problemen en mogelijkheden 

De agenda voor de rondetafelgesprekken bleek te vol en moest over twee vergaderin-
gen worden verdeeld.  
Bij de problemen werden genoemd: 
 er is weinig menskracht beschikbaar; 
 er is weinig visie binnen de kerk; 
 de locatie is oud en hokkig; 
 het is voor de kerk lastig om de jeugd erbij te betrekken; 
 de kerk trekt alleen ‘de onderkant van de samenleving’ dat is soms lastig werken 

(gedragsproblemen); 
 er is een wij-zij tegenstelling tussen autochtonen en allochtonen. Die tegenstel-

ling wordt door ‘Nederlandse mensen’ als bedreigend ervaren; 
 een probleem zou zijn als het wijkpastoraat zou doorgaan als traditionele wijk-

gemeente; 
 de plaats van het wijkpastoraat in de kerkelijk organisatie (lees: centraal niveau) 

wordt niet altijd als volwaardig erkend; 
 de twee sporen die het wijkpastoraat volgt (kerk als gemeente en kerk in de 

buurt) voelen als een spagaat vanwege de verschillende verwachtingen; 
 er is een vast stramien van werken. 

 
Bij de mogelijkheden bestond de opsomming uit: 
 Open Huis uitbreiden met een eetgroep, er zouden meer thema’s vanuit de 

buurt opgepakt kunnen worden en er zou meer dynamiek vanaf moeten stralen; 
 er is een mogelijkheid voor een nog nader in te vullen project; 
 laagdrempelige vieringen zouden kunnen worden verbreed; 
 het gesprek met de Marokkaanse vrouwen (die doordeweeks gebruik maken van 

het kerkgebouw – GdJ) kan worden opgepakt; 
 het wijkpastoraat kan de oren en ogen openzetten voor zingevingsvragen; 
 er is een mogelijkheid om contact te leggen met de mensen via de kaartenbak; 

                                                      
9  Later in het proces werd zij de predikante van het wijkpastoraat. 

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 29



 er kunnen nieuwe wegen worden ingeslagen; 
 het wijkpastoraat kan blijven zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn 
 kinderkamp; 
 het wijkpastoraat zou haalbare doelen kunnen stellen voor haar beleid en activi-

teiten, en die laten zien. 
 
Aan het slot van de tweede vergadering drong de onderzoeker, conform de afspraak, 
aan om keuzes uit de mogelijkheden te maken. Dat leverde echter de nodige weer-
standen op. Er zouden nog meer verkenningen kunnen plaatsvinden en de druk werd 
nu te zeer opgevoerd, was de argumentatie. Na overleg met de begeleidingsgroep is 
besloten om voor de bezinning meer tijd beschikbaar te stellen. 
 
 

4.1.3 Intermezzo: bijstellen van onderzoekstraject 

Gaande het proces werd duidelijk dat de voorgestelde onderzoeksroute niet haalbaar 
bleek. In de onderzoeksopzet zoals die door het KASKI is geschreven loopt het project 
uit op een implementatiefase. De beleidskeuzes die gemaakt zouden worden tijdens 
de rondetafelgesprekken (en besluitvorming van de kerkenraad) zouden worden 
uitgevoerd, begeleid en beschreven. Als het project zou eindigen is de onderzoeksge-
meente daadwerkelijk bezig met de uitvoering van beleidsvoornemens. 
Om snel naar de implementatiefase (fase 3) te kunnen overstappen, is kort tijd inge-
ruimd voor de rondetafelgesprekken. Voor het leerproces dat onderzoeker en Klank-
bordgroep doormaken bleek echter meer tijd nodig. Daarom moest (zoals gesteld) de 
route worden bijgesteld. 
 
In de begeleidingscommissie is uitgebreid gesproken over deze bijstelling. Gekozen is 
om meer tijd aan de bezinning te besteden als dat nodig is. Hier vindt immers een 
belangrijk deel van het leerproces plaats. In dat proces eigent de onderzoeksgemeente 
zich de problematiek toe en vindt zelf nieuwe wegen. Dat wordt als wezenlijk erva-
ren. De gedachte is dat als dit proces goed wordt doorlopen, de uitvoering als vanzelf 
(makkelijker) gaat. Extra tijd in de bezinningsfase is als het ware een tijdsinvestering 
die later wordt teruggewonnen. 
 
 

4.1.4 Interviews met vrijwilligers uit het Open Huis 

In de gesprekken tijdens de eerste twee bijeenkomsten bleek de positie van de vrijwil-
ligers essentieel; hun flexibiliteit bepaalt een groot deel van de speelruimte van het 
wijkpastoraat. Anders gezegd: (de kerkenraadscommissie van) het wijkpastoraat kan 
wel willen veranderen, maar als de vrijwilligers de beweging niet mee kunnen maken, 
zijn er geen mensen die de verandering kunnen dragen of uitvoeren. Vandaar dat 
gesprekken zijn gevoerd rond de vraag naar de motivatie van de vrijwilligers en hun 
betrokkenheid bij kerk en inloophuis. 
De verslagen van die gesprekken zijn in een vertrouwelijke notitie verschenen. 
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Bij nadere bestudering van de interviews blijkt er een soort tweedeling tussen de 
bezoekers te bestaan. Er is allereerst de aanvankelijke doelgroep. Die wordt omschre-
ven als mensen aan de rand van de samenleving, of aan de onderkant van de samen-
leving. Uitdrukkelijk wordt hierbij gezegd dat drugsgebruik niet in het Open Huis 
thuis hoort. 
De tweede doelgroep die zich aftekent zijn de vrijwilligers zelf, die we hier het vrij-
willigersgezelschap noemen. De leden van het vrijwilligersgezelschap hebben volgens 
het rooster af en toe dienst (mopperen soms op het feit dat ze te vaak worden inge-
roosterd), èn komen als ze geen dienst hebben ook tijdens de inloopmiddagen naar 
het Open Huis.  
Het vrijwilligersgezelschap vormt een hechte groep. Zelfs zo hecht, dat zij het karak-
ter van het Open Huis gaat bepalen en af en toe te kennen geeft dat er slechts in 
beperkte mate plaats is voor anderen (met name allochtonen) in het Open Huis. 
De dienstdoende vrijwilligers zijn daarbij ook op het vrijwilligersgezelschap gericht, 
zodat ze minder betrokken zijn op de andere bezoekers. Op het vrijwilligersgezel-
schap lijkt de term ‘clubbiness’ van toepassing, zoals o.a. Meijs (1997) dat omschrijft: 

“ ‘Clubbiness’ geeft aan dat in vrijwilligersgroepen de sociale aspecten belang-
rijker kunnen worden dan de doelgroep en de doelstelling van de organisatie: 
doelgroep en doelstelling verschuiven naar de achtergrond. Soms is het ge-
woon te gezellig in een vrijwilligersorganisatie om nog effectief te zijn. Er is 
genoeg commitment, maar voor de ‘verkeerde zaak’.” 

 
Er doet zich hier een frappant verschijnsel voor, volgens de onderzoeker. Uit de 
interviews blijkt dat de vrijwilligers aangeven dat het Open Huis er is voor mensen 
aan de onderkant van de samenleving en dat openheid gewenst is. Maar op het 
moment dat de vrijwilligers actief zijn in het Open Huis, worden ze onderdeel van 
het vrijwilligersgezelschap en lijkt openstaan voor de aanvankelijke doelgroep van 
secundair belang. 
Wellicht is dit als volgt te verklaren: op het moment dat de mensen worden geïnter-
viewd worden zij aangesproken in hun rol als vrijwilliger. Ze kennen die rol en 
reageren vanuit die rol. Een aantal van de vrijwilligers heeft ook toerusting gehad 
voor hun taak en weten wat er bij de rol van vrijwilliger hoort. 
Maar op het moment dat de mensen in het Open Huis komen, treden ze in de rol 
van lid van het vrijwilligersgezelschap, zijn ze meer op elkaar betrokken en lijkt de 
openheid naar de andere bezoekers van secundair belang. 
 
Als deze analyse juist is, ligt hier een niet onbelangrijk punt, dat ook op het terrein 
van andere kerkelijke initiatieven kan optreden, of wellicht optreedt. Verdere toerus-
ting en scholing van vrijwilligers (voor zover daar belangstelling voor is), zal in dit 
geval niet echt aan verandering bijdragen, omdat het probleem niet een gebrek aan 
deskundigheid is, maar de clubbiness eerder het probleem is.  
 
Er zou wat voor te zeggen zijn om de doelgroep van het Open Huis anders te formu-
leren. Voor de mensen van het vrijwilligersgezelschap speelt het Open Huis een 
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belangrijke rol in hun leven. Een aantal van hen had zelf nog maar een klein sociaal 
netwerk, voordat ze vrijwilliger werden. Of, zoals één van de vrijwilligers aangeeft:  

“Thuis lukte het niet om dingen op te pakken. Ik bleef een beetje op de bank 
liggen. Toen werd ik door een vrijwilliger meegenomen naar het Open Huis, 
had daar een gesprek met [naam vrijwilligster] en werd gelijk aangenomen. Ik 
heb het werk altijd heel leuk gevonden … Je bent toch nodig.” 

 
De keuze kan dus ook worden gemaakt om juist voor oudere autochtonen met een 
klein sociaal netwerk Open Huis te willen zijn. 
 
 

4.1.5 Oriëntatie op doelgroep in het zorgnetwerk 

Het liefst houdt de klankbordgroep vast aan het toenmalige uitgangspunt, namelijk 
een inloophuis voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Omdat zij wat uit 
het zicht zijn verdwenen ontstaat de vraag, wie op dit moment die onderkant vor-
men. De vraag wordt voorgelegd aan het zorgnetwerk. In het zorgnetwerk hebben 
zitting: politie, schoolmaatschappelijk werk, maatschappelijk werk, woningbouw, 
ouderenzorg, medewerkers uit buurthuizen, schoolarts en wijkpastoraat; voor allen 
geldt dat ze werkzaam zijn in Crooswijk. De volgende vragen werden besproken: 
1. Hoe zouden jullie (leden van het zorgnetwerk) de onderkant van de samenleving 

omschrijven, wie behoren ertoe? 
2. Hoe groot is deze groep mensen ongeveer in Crooswijk? 
3. Ziet deze groep mensen er anders uit dan bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden? 
4. Zou het Open Huis iets voor deze mensen kunnen betekenen (naar de optiek 

van de leden van het zorgnetwerk – GdJ)? 
5. Voor wie zou het Open Huis nog meer wat kunnen betekenen? 
6. Zouden jullie mensen dan ook doorverwijzen naar het Open Huis? 
 
De term ‘mensen aan de onderkant van de samenleving’ blijkt te slaan op de groep 
mensen met de volgende problemen: 
 schulden; 
 langdurige werkloosheid; 
 dreigende uitzetting uit woning; 
 verslaafdenproblematiek; 
 toenemende vervuiling in woning; 
 verwaarlozing van kinderen/mishandeling; 
 culturele verschillen m.b.t. opvatting over opvoeding; 
 eenzaamheid bij ouderen, met name ook bij allochtonen. 

 
Op de vraag of mensen van het zorgnetwerk mensen zouden doorverwijzen naar het 
Open Huis werd aanvankelijk aarzelend gereageerd. Er werd bijvoorbeeld gevraagd 
of het Open Huis wil evangeliseren. Het vermoeden bestaat dat vanuit een achter-
haald kerkbeeld naar het Open Huis en het wijkpastoraat wordt gekeken. Anderzijds 
ziet men wel iets in de bijdrage van het Open Huis aan de leefbaarheid van de buurt. 
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De informatie uit de interviews met de vrijwilligers en de inbreng van het zorgnet-
werk brengt een dilemma naar voren: er lijken uitdagingen en taken te zijn voor het 
wijkpastoraat voor wat betreft haar dienst aan de wereld, maar de huidige vrijwilli-
gers lijken niet open genoeg om die activiteiten en/of mensen het Open Huis binnen 
te halen. Daarvoor zijn nieuwe vrijwilligers nodig. Anderzijds komen er nu geen 
vrijwilligers en kunnen die niet gericht worden geworven omdat niet precies duidelijk 
is wat het wijkpastoraat/Open Huis wil gaan doen. Daarom wordt afgesproken dat de 
leden van de klankbordgroep ieder een notitie schrijven waarin ze proberen aan te 
geven wat het wijkpastoraat is en wat het wijkpastoraat wil doen, naar analogie van 
de omschrijving van identiteit van Hendriks (1990, p. 140 e.v.). 
 
 

4.1.6 Formulering van visie en identiteit 

Alle drie de leden van de klankbordgroep leveren een eigen bijdrage, die wat aanpak 
en opzet betreft enigszins verschillen. De notities worden met behulp van het onder-
zoeksprogramma Kwalitan (Peters, 2000) geanalyseerd door de onderzoeker. Vanuit 
de analyse van de bijdrage en een reflectie daarop wordt door de onderzoeker een 
gespreksnotitie geschreven over identiteit, doelstelling en werkwijze van het wijkpas-
toraat.  
De notitie wordt binnen de klankbordgroep besproken en becommentarieerd en 
herschreven tot de notitie Vieren, dienen en leren met het oog op kerk en buurt. Naar 
een hernieuwd zelfverstaan van het Wijkpastoraat Crooswijk. Deze notitie wordt na 
een kleine wijziging ter bespreking aan de kerkenraadscommissie gestuurd. 
 
In het kort komt de notitie hier op neer:  
Allereerst wordt een uitgangspunt geformuleerd dat luidt: “Het wijkpastoraat is een 
kerkelijk initiatief waarin mensen geïnspireerd door het evangelie samen komen om 
te vieren en te leren; en de buurt en haar bewoners van dienst willen zijn.” Uit die 
uitgangspunten volgen drie kerntaken: leren, vieren en dienen.  
Het leren krijgt gestalte in het leerhuis/gesprekskring. Dit is een initiatief dat al 
langere tijd bestaat. De deelname is niet groot, maar wordt wel als waardevol gezien. 
De medewerkers van het wijkpastoraat hechten er dan ook aan dat het leerhuis blijft 
bestaan. 
 
Het vieren kreeg op twee wijzen gestalte: in de Akkerdiensten, de maandelijkse 
kerkdiensten in het ‘kerkgebouw’ De Akker. Deze diensten zijn gestopt na het ver-
schijnen van de eerste versie van deze notitie en voor het einde van dit project. De 
notitie spreekt al over het stoppen met deze diensten. 
Daarnaast – en met deze vorm moet juist wel worden doorgegaan volgens de notitie 
– organiseert het wijkpastoraat laagdrempelige vieringen. In de vieringen worden 
thema’s uit (het werken in) de buurt verbonden met het christelijk geloof. De dien-
sten zouden als doel moeten hebben dat hier spiritualiteit en solidariteit, of bezinning 
en inkeer worden verbonden met inzet voor de leefbaarheid van de buurt. 
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Het dienen krijgt vooral gestalte in het werk in het Open Huis. De notitie merkt op 
dat het huidige bezoekersaantal gering is en afneemt en dat, naar het zich laat aan-
zien, met de huidige vrijwilligers lastig kan zijn andere bezoekers en vrijwilligers aan 
te trekken. Vandaar dat wordt voorgesteld om meer met doelgroepen te gaan wer-
ken. Het Open Huis is dan op bepaalde momenten voor bepaalde groepen mensen 
open. Voor die nieuwe openingstijden met nieuwe doelgroepen zouden dan nieuwe 
vrijwilligers moeten worden aangetrokken. Het Open Huis zou zich zo moeten 
profileren tot de huiskamer van Crooswijk, waarin tal van groepen een welkom en 
gastvrij onthaal vinden. 
De notitie wijst op het belang om werken in de buurt en geloven dicht bij elkaar te 
houden in wat genoemd wordt diaconale spiritualiteit. 
Tot slot worden nog een aantal andere activiteiten genoemd zoals bezoekwerk, 
kampwerk en deelname aan het zorgnetwerk. 
 
De notitie heeft tot doel om het werk van het wijkpastoraat helder te positioneren 
door enerzijds de huidige situatie te beschrijven en anderzijds aandachtspunten voor 
de toekomst aan te wijzen. Vanuit die nieuwe verhelderde positie (nieuw zelfverstaan 
heet het in de notitie) zou het wijkpastoraat zichzelf duidelijk kunnen presenteren 
binnen het welzijnswerk in de buurt en kunnen zoeken naar nieuwe doelgroepen en 
nieuwe vrijwilligers.  
 
De notitie is gestuurd aan de kerkenraadscommissie ter bespreking. In de tussentijd is 
vanuit de begeleidingsgroep besloten om focusgroepen te organiseren. Eén van de 
achterliggende gedachten was dat tot dan toe maar door een hele kleine groep men-
sen is nagedacht over blijvend kerkzijn. Aansturen op verbreding van de bezinning en 
het leerproces is daarom belangrijk. In die verbreding zouden vooral meer mogelijk-
heden (alternatieven) voor blijvend kerkzijn moeten worden onderzocht. 
 
 

4.1.7 Focusgroep 

Er zijn twee focusgroepen gehouden in Crooswijk, één met de vrijwilligers uit het 
Open Huis en één met welzijnswerkers en buurtbewoners. De verslagen van de 
focusgroepen zijn opgenomen in de bijlages. 
Het doel van de gesprekken is om alternatieven te verzamelen over de toekomst van 
het wijkpastoraat (zie hiervoor) en draagvlak te peilen voor de huidige plannen. 
Beide thema’s zijn in de groepsgesprekken aan de orde geweest, waarbij in het ge-
sprek met de vrijwilligers de nadruk lag op het peilen van het draagvlak, en in het 
gesprek met de welzijnswerkers en buurtbewoners op alternatieven. 
 
Het bleek voor de vrijwilligers lastig om alternatieven te bedenken, of te verwoorden 
wat de betekenis van het wijkpastoraat voor de buurt zou kunnen zijn. De vraag is 
twee maal aan de orde geweest, één maal aan het begin van het gesprek zodat ieder-
een onbevangen en onbevooroordeeld op de vraag zou kunnen antwoorden. Aan het 
eind van het gesprek is de vraag nogmaals aan de orde gesteld, vanuit de gedachte dat 

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 34 



praten over het wijkpastoraat mogelijk nieuwe ideeën doet opkomen. Zoals vermeld 
bleek het lastig om nieuwe ideeën aan te dragen.  
De uitweg uit dit dilemma zoals dat vanuit de Klankbordgroep wordt voorgesteld, 
namelijk werken met doelgroepen, werd vrij rigoureus afgewezen. Het zou strijdig 
zijn met het principe van een open huis. Andere uitwegen uit het dilemma werden 
niet gezien. 
 
Het idee vanuit de notitie Vieren, dienen en leren met het oog op kerk en buurt om 
vrijwilligers en gasten te betrekken bij de voorbereidingen van de diensten om zo 
eenvoudiger de verbinding tussen werken in de wijk en geloof te leggen kon op meer 
aarzeling dan bijval rekenen. 
 
In het gesprek met de welzijnswerkers en buurtbewoners werd vanuit eigen typerin-
gen van de wijk gevraagd naar wat de betekenis van het wijkpastoraat zou kunnen 
zijn in Crooswijk. Veel van de reacties liggen op het terrein van sociale verbanden, 
omzien naar elkaar, een opvangplek voor mensen in de buurt, een rustpunt, het 
bieden van een luisterend oor. De term laagdrempelig valt in dit verband ook een 
aantal malen: het Open Huis/wijkpastoraat werkt laagdrempelig. 
Mensen die behoefte hebben aan contact kunnen hier eens langs gaan. Daarbij moet 
niet alleen aan ouderen worden gedacht, ook voor jongeren zou het wijkpastoraat 
wellicht wat kunnen betekenen. 
De deelnemers merkten op dat het wijkpastoraat wel meer initiatief zou kunnen 
nemen om mensen uit te nodigen. Een parallel werd getrokken met een Pinksterge-
meente aan de rand van Crooswijk, die zich duidelijk profileert en mensen uitnodigt. 
Met name zou het wijkpastoraat zich als levensbeschouwelijke organisatie moeten 
laten zien en eventueel samenwerking met andere levensbeschouwelijke organisaties 
moeten zoeken. 
Een bijdrage aan het opbouwen en onderhouden van sociale verbanden in de wijk is 
van groot belang. Het kan voorkomen dat mensen vereenzamen of (jongeren) onaan-
gepast gedrag gaan vertonen. Afstemming van het werk met andere instanties is dan 
van belang.  
Het wijkpastoraat is op dit moment vrij onbekend, een aantal deelnemers kenden het 
niet en ook de uitstraling is volgens sommigen niet al te goed. Het geheel kan wel een 
opknapbeurt gebruiken aan de buitenkant (met behoud van de sfeer binnen). 
 
 

4.1.8 Conclusies uit focusgroepen 

De volgende leerpunten werden door de Klankbordgroep uit de focusgroepen ge-
haald.  
In de buurt zijn ontwikkelingen die mensen zorgen baren, wat maakt dat er genoeg 
werk te doen is. Tegelijkertijd zijn veel mensen die ‘geloven in de buurt’ en zich 
willen inzetten voor de leefbaarheid daarvan. Binnen de groep mensen (professionals 
en mensen die op eigen initiatief activiteiten ondernemen) wordt het wijkpastoraat 
erkend als instantie die ook haar bijdrage levert aan het welzijn van de buurt.  
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Anders gezegd: door de deelnemers aan de focusgroepen wordt het wijkpastoraat wel 
degelijk gezien als een van de instanties die betrokken is bij het welzijn van de buurt. 
Alleen kan het wijkpastoraat te weinig mensen aantrekken, noch als gast, noch als 
vrijwilliger. Dat lijkt deels te maken te hebben met het enigszins gesloten karakter (de 
ene groep stoot de andere af en de clubbiness binnen de vrijwilligers) deels met het 
imago, in het bijzonder de uitstraling van het gebouw en dat het wijkpastoraat te 
weinig laat zien waar ze voor staat, namelijk godsdienst/christelijk geloof. 
Wellicht speelt bij het aspect van godsdienst ook mee dat het voor veel mensen (in 
ieder geval de vrijwilligers) niet als van zelf spreekt dat de inzet via het wijkpastoraat 
wordt gekoppeld aan de inkeer via het wijkpastoraat (vieringen). 
 
 

4.1.9 Afronding 

Na de focusgroepen is een laatste vergadering gehouden met de Klankbordgroep 
waarin conclusies uit de focusgroepen werden getrokken en de notitie Vieren, dienen 
en leren… op punten is bijgesteld. Die notitie is vervolgens naar de kerkenraadscom-
missie gestuurd voor bespreking. In de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep is 
ook teruggeblikt op het project bij wijze van evaluatie. 
 
Na bespreking binnen de kerkenraadscommissie zijn een paar kleine wijzigingen 
aangebracht die te maken hebben met nauwkeurige formulering van activiteiten 
(kampwerk en voedselbank). De uiteindelijke versie is opgenomen in de bijlage. 
 
Deze voedselbank is een nieuw initiatief dat door iemand uit Rotterdam is opgezet. 
Artikelen uit winkels die tegen de uiterste verkoopdatum zijn, worden aan mensen 
met een smalle beurs verstrekt. Voor dat initiatief zijn steunpunten in de stad nodig 
en het wijkpastoraat wil hier graag zijn medewerking aan verlenen. 
 
En grotere wijziging betreft het schrappen van een zin en toevoegen van een ander in 
de paragraaf over thema’s in de vieringen.  
Geschrapt is de zin: 

“En voor hen die absoluut niet aan de vieringen mee willen werken (het gaat 
hier om de vrijwilligers – GdJ), komt wellicht de vraag (bij henzelf!) op of ze 
wel op hun plaats zijn in een inloophuis dat vanuit christelijk-kerkelijke inspi-
ratie werkt.” 

 
Aan het eind van deze paragraaf is toegevoegd: 

“Maar ook voor de vrijwilligers geldt dat deelname aan de voorbereiding van 
vieringen geen voorwaarde is om vrijwilliger te zijn bij het Wijkpastoraat 
Crooswijk. Wel vinden we het belangrijk dat vrijwilligers de inspiratiebron 
van waaruit het Wijkpastoraat Crooswijk werkt op z’n minst respecteren.” 

 
Er is hier een duidelijke verschuiving van het christelijk-kerkelijk kader als bron van 
waaruit gewerkt wordt (of dat als waardevol om uit te werken wordt getoond) naar 
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respecteren. In het licht van de conclusies in de voorgaande paragraaf is dat opval-
lend. Want uit de focusgroepen kwam juist op dat de identiteit van het wijkpastoraat 
misschien wel beter geprofileerd zou moeten worden. 
 
We zien dus ten opzichte van de eerdere notitie (en eigenlijk ook ten opzichte van 
het wijkpastoraat aan de start van het project) een toename van activiteiten, maar een 
aarzeling ten aanzien van het profileren van de identiteit10. 
 
 

4.2 Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven 

Het verloop van het proces in Rotterdam-Delfshaven is puntsgewijs weer te geven. 
Het proces is hier niet zozeer aan de hand van bijeenkomsten van de Klankbordgroep 
te beschrijven, daarom kies ik hier voor het benoemen van de ‘centrale momenten’. 
Deze worden in het schema aangegeven, met daarbij een verwijzing naar de paragraaf 
waar dit centrale moment uitgebreider wordt besproken. 
De beschrijving wordt onderbroken door een intermezzo over het thema kerk en 
buurt, een thema dat een grote rol speelt in de onderzoeksgemeente.  
 
 
stap 

 
centraal moment 

 
paragraaf 

 
1 

 
Ronde Tafelgesprek (RTG), inventarisatie van problemen en 
mogelijkheden 

 
4.2.2 

2 RTG vervolg, formuleren van voorstel aan kerkenraad,  idem 

3 Onderzoeker maakt conceptbrief voor kerkenraad 4.2.3 

4 Inventarisatie reactie, wijzigingen en aanvullingen vanuit 
Klankbordgroep 

idem 

5 Kerkenraadsvergadering met KBG en onderzoeker idem 

6 Tussentijds overleg tussen onderzoeker en predikante  

7 Bezinningsweekend kerkenraad 4.2.5 

8 Besluit tot fusie 4.2.6 

9 Aanvullende onderzoek 4.2.7 

10 Afronding en evaluatie 4.2.8 

 
 

4.2.1 Start van het project 

Bij de start van het project ontstond enige discussie hoe het onderzoek in Delfshaven 
zou worden opgezet. Is het stadsdeel Delfshaven nu onderzoeksgebied en horen 
daarom zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde Gemeente bij het onder-
zoek, of richt het onderzoek zich alleen op de Gereformeerde Kerk? 
 
                                                      
10  De aarzeling om de ‘reguliere’ vieringen in De Akker af te stoten lijkt daarbij te passen. Die 

vieringen zijn er niet meer omdat het aantal bezoekers wel heel klein werd. Het is meer 
door de omstandigheden genoodzaakt, dan op grond van keuzes dat dit besluit is genomen. 
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Uiteindelijk is de keuze gemaakt om de Hervormde Gemeente wel uit te nodigen, 
maar na een toelichting van het onderzoek aan de wijkpredikant daarvan en na intern 
beraad binnen de Hervormde Gemeente besloot men niet mee te doen. Men staat 
binnen de Hervormde Gemeente niet onwelwillend tegenover onderzoek, maar het 
OST-onderzoek is uitdrukkelijk een onderzoek waarin het beleid van de gemeente ter 
discussie komt. Dit kost, zo gaf men binnen de hervormde gemeente aan, te veel tijd 
en energie. Daarnaast bepalen predikant en kerkenraad het beleid, dit beleid wordt 
constant geëvalueerd en bijgesteld, een project dat hier op inwerkt of op kan inwer-
ken past dan niet binnen de gemeente. 
Pas veel later, toen het onderzoek binnen de Gereformeerde Kerk al volop aan de 
gang was, kwamen er andere geluiden uit de Hervormde Gemeente, maar was het te 
laat om nog mee te doen. 
 
 

4.2.2 Inventarisatie van problemen en mogelijkheden 

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk wilde na een toelichting van de onder-
zoeker op het onderzoek meedoen en wist de klankbordgroep samen te stellen in de 
gewenste samenstelling: twee kernleden uit de gemeente, twee randleden en twee 
niet-kerkelijken. Overigens is de groep slechts één keer in volledige bezetting bij 
elkaar gekomen, andere keren waren mensen (al dan niet met kennisgeving) afwezig. 
Van de eerste vergadering is een verslag gemaakt, aangevuld met eerste reflecties van 
de onderzoeker over de problemen en mogelijkheden. Die reactie vormde mede de 
inbreng in het gesprek op de tweede bijeenkomst. 
 
Als problemen voor de Gereformeerde Kerk werden genoemd: 
 geen groei betekent geen toekomst; 
 de vraag wat de mogelijkheden nu nog zijn, komt op; er moeten duidelijk priori-

teiten in de activiteiten worden gesteld; 
 er is gebrek aan menskracht, met name aan kader (mensen die de kar willen 

trekken); 
 de kerkdiensten zullen een probleem worden als het bezoekersaantal onder een 

kritieke grens zakt. Waar die grens ligt weten we nog niet; 
 als er geen kerkdiensten meer worden gehouden (als de kritieke grens is over-

schreden) ben je dan nog wel kerk? De essentie van de kerk wordt dus proble-
matisch; 

 mensen die de kar zouden kunnen trekken verdwijnen nu net naar de rand van 
de kerk; 

 er zijn veel ouderen in de kerk en weinig jongeren; 
 weinig jongeren en kinderen maakt ook dat er weinig herkenning en ‘groepsge-

noten’ zijn binnen de kerk. Dat maakt vervolgens dat de kinderen en jongeren 
die er zijn, zich mogelijk niet zo gauw thuis voelen. 

 
Als mogelijkheden voor de kerk werden genoemd: 
 er zit kracht in deze groep (kerk)mensen, dat spreekt aan; 
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 de ontmoeting met anders-gelovigen kan een bijdrage leveren aan de leefbaar-
heid van de buurt; 

 die kracht van de groep kan andere mensen opladen; 
 de kerk heeft goede accommodatie (zowel het kerkgebouw als de Wijkplaats); 
 de kerk heeft geen geldproblemen; 
 er is tolerantie en openheid in deze gemeente, men is ook niet in zichzelf ge-

keerd; 
 er is nu een mogelijkheid, of beter noodzakelijkheid, om veranderingen in te 

zetten. Die verandering kan mogelijk de ‘vaste/oude’ club wat vervreemden; 
 zoek samenwerking met andere mensen van goede wil; 
 er zijn beslist niet-gereformeerde kerkelijken die in deze gemeente kerkelijk 

onderdak zouden kunnen vinden, vanwege het karakter van de gemeente; 
 er zijn binnen de Gereformeerde Kerk mensen die aanspreekbaar zijn op de 

traditie en de traditie blijven dragen of doorgeven; 
 bredere samenwerking (oecumene, maar dan in de zin van alle levensbeschou-

welijke stromingen) zou moeten worden gezocht. 
 
Nadat problemen en mogelijkheden verder zijn besproken is een brief aan de kerken-
raad opgesteld. De brief is in conceptversie aan alle leden van de klankbordgroep 
gestuurd. Hier en daar werden wijzigingen voorgesteld, deze zijn verwerkt. Eén van 
de leden van de groep nam een heel eigen positie in; zijn standpunt liet zich slecht 
onderbrengen in de conceptbrief. In overleg met hem heeft hij een eigen brief ge-
schreven die als bijlage bij de brief van de klankbordgroep is gevoegd.  
 
 

4.2.3 Voorstel op de kerkenraad 

De kerkenraad vergaderde samen met een aantal leden van de klankbordgroep en de 
onderzoeker over de brief met voorstellen. In de brief wordt aan de gemeente voor-
gesteld om zich te concentreren op twee kernactiviteiten. 
 
Sociale integratie en interreligieuze ontmoetingen 
Haar dienst aan de wereld, of haar betrokkenheid op de buurt spitst de gemeente toe 
in de ontmoeting met vertegenwoordigers van andere godsdiensten. Er bestaan al 
contacten op dit terrein, zowel contacten van de professionals/voorgangers als van 
jongerengroepen. De ervaringen hier zijn inspirerend. 
Met haar bijdrage aan deze interreligieuze ontmoetingen en uitwisselingen wil de 
gemeente haar steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. Zo is deze activi-
teit ook te zien als een bijdrage aan sociale integratie, een belangrijk beleidspunt van 
de deelgemeente. 
 
Experimentele vieringen en samenwerking zoeken met religieuze organisaties 
De tweede activiteit die de klankbordgroep de gemeente aanbeveelt is investeren in 
experimentele diensten. Daarbij merkt de klankbordgroep op dat het wellicht de 
gemeente overvraagt als zij dit op eigen houtje gaat doen. 
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Niet alleen het organisatorisch overvragen, ook het principiële uitgangspunt dat 
kerkelijke/denominationele verschillen van minder belang zijn bij experimentele 
vieringen bracht de klankbordgroep er toe vooral voor deze activiteit verdergaande 
samenwerking te zoeken met andere kerken. 
 
De klankbordgroep hoopt met deze twee aanbevelingen recht te doen aan de traditie 
van de wijkgemeente, namelijk betrokkenheid op de buurt waarin de kerk staat en 
groot maatschappelijk engagement. Door te concentreren op één onderwerp dat 
eigen is aan de kerk (religie) kan de gemeente een adequate bijdrage leveren aan de 
betrokkenheid op de buurt. Eveneens wil de klankbordgroep graag mogelijkheden tot 
vernieuwing en aansprekende vormen van kerkzijn initiëren. Dit vertaalt zij in het 
voorstel om experimentele vieringen te organiseren. 
 
De kerkenraad heeft met waardering kennisgenomen van de aanbevelingen. De 
vergadering werd afgesloten met de opmerking dat het nu aan de kerkenraad is om 
verdere stappen te doen. Zìj moet bezien of ze de aanbevelingen van de klankbord-
groep wil overnemen, aan anderen ter overweging wil voorleggen, of – rekening 
houdend met het advies van de klankbordgroep – een eigen prioriteitenlijst wil 
opstellen. 
De kerkenraad heeft de leden van de klankbordgroep gevraagd of zij hierop weer 
reactie wil geven. De leden van de klankbordgroep die bij de kerkenraadsvergadering 
waren reageerden hier positief op: zij dragen niet alleen graag hun steentje bij, maar 
ervaren de bezinning zoals die binnen de klankbordgroep op gang gekomen is als 
inspirerend. 
De kerkenraad heeft in deze fase uitdrukkelijk niet gekozen om een gemeenteberaad 
of gemeenteavond te organiseren. Dit had wel de sterke voorkeur van de begelei-
dingsgroep en is als zodanig door de onderzoeker naar voren gebracht, maar was 
voor de kerkenraad op dat moment (nog) niet aan de orde. 
 
 

4.2.4 Intermezzo: Kerk en buurt 

Een aparte vermelding over kerk en buurt moet nog worden gemaakt. Het is een term 
die regelmatig opduikt in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven. Overi-
gens ook in andere varianten: kerk in de buurt, kerk voor de buurt (deze heeft geen 
voorkeur, het veronderstelt te veel dat de kerk ‘gever’ en de buurt ‘ontvanger’ is), of 
kerk in de wijk. 
Tijdens veel gesprekken die de onderzoeker heeft gevoerd in de oriëntatiefase kwam 
naar voren dat de gemeente ‘kerk in de buurt’ moet zijn. Ook in latere gesprekken 
kwam dit naar voren.  
In haar voorstel aan de kerkenraad noemt de klankbordgroep de uitdrukking ook, 
maar merkt daarover op dat de term wel vaak wordt gebruikt, maar niet nauwkeurig 
is omschreven. Daarmee wordt het ook lastig om heldere doelen te formuleren die 
horen bij ‘kerk en buurt’ en waar doelen niet helder worden geformuleerd, kunnen 
ze niet worden gehaald. 
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In een artikel in het blad Praktische Theologie besteedt een van de vorige predi-
kanten van de Gereformeerde Kerk aandacht aan ‘kerk en buurt’: 

“De gemeente Delfshaven noemt zich ‘kerk in de wijk’ waarmee ze zoiets wil 
zeggen als: liever dan met gesloten ramen en deuren wegkwijnen, zetten we al-
les op de tocht en laten ‘de wijk door de gemeente waaien’. Dat is geworden 
tot een soort credo, een criterium ook waarnaar we ons zelf pogen te beoorde-
len.” (Toornstra 1998, p.27) 

 
Ook in dit artikel lijkt het lastig om een heldere omschrijving te vinden. De term 
komt in het artikel in drie varianten voor: 
 de gemeente is een kerk in de buurt; 
 de gemeente is geen kerk in de buurt; 
 de gemeente zou kerk in de buurt moeten zijn.  

 
In de gesprekken met de informanten lijkt er over kerk en buurt gesproken te worden 
zowel in de vorm van een beschrijving van de situatie als in de vorm van een gewens-
te situatie. 
 
Schippers (1990) merkt op dat de aanverwante term kerkelijke presentie evenmin een 
eenduidige term is. Binnen het Oude Wijkenpastoraat krijgt de term kerkelijke pre-
sentie een specifieke betekenis: “Een manier van aanwezig zijn in de buurt, die prin-
cipieel – vanuit het evangelie – bij de mensen begint” (Schippers, p. 214) Oude 
Wijkenpastoraat staat in de lijn van de Urban Mission, ook hiervan merkt Schippers 
op dat het “een moeilijk te beschrijven werksoort” is (p.217). Wel zijn een aantal 
uitgangspunten te formuleren, zoals een niet theoretische maar zeer praktische 
concentratie op concrete armen (hoewel de term ‘armen’ niet vaak wordt gebruikt), 
en dat verhalen van concrete mensen de uitgangspunten van het werk vormen. 
 
Als term lijkt kerk en buurt weinig handvatten te bieden om het beleid van de ge-
meente op af te stemmen. Dat is wel van belang. Toornstra noemt ‘kerk in de buurt’ 
een credo van de gemeente, er wordt dus veel belang aan gehecht. Dit belang blijkt 
ook – het is hiervoor al opgemerkt – uit de gesprekken die de onderzoeker met leden 
van de gemeente heeft gevoerd, zowel kernleden, als randleden. 
  
Het hanteren van een credo, zonder dat helder wordt beschreven wat ermee wordt 
bedoeld en hoe dat doel kan worden bereikt, lijkt op wat Charles Handy (1988, p. 5-
9 geciteerd in Meijs 1997) ‘strategic delinquency’ noemt. Hij bedoelt daarmee dat het 
belangrijker is om pal te staan voor het goede doel dan dat doel werkelijk te berei-
ken11. 

                                                      
11  Letterlijk uit Meijs: “‘Strategic delinquency’ kan ontstaan wanneer het belangrijker is om 

pal te staan voor het goede doel dan de doelen daadwerkelijk te bereiken. Nadeel van een 
dergelijke positie is dat “it allows one comfortably to ignore any definition of success, com-
fortably because any defenition of success implies the possibility of failure”. Goede bedoe-
lingen zijn belangrijker dan effectieve acties.” p.56. 
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Om deze valkuil te vermijden heeft de klankbordgroep gekozen voor een concreet 
voorstel. Enerzijds sluit ze aan bij de betrokkenheid op de buurt waarin de kerk staat, 
anderzijds spitst ze die betrokkenheid toe op één bepaald doel, namelijk interreligieu-
ze ontmoetingen.  
 
 

4.2.5 Bezinningsweekend 

In het najaar van 2002 heeft de kerkenraad een bezinningsweekend gehouden over 
de toekomst van de gemeente. Voor de bijeenkomst waren drie notities aangeleverd, 
te weten  
 de brief van de Klankbordgroep; 
 een notitie van een oud-predikant; 
 een notitie van de predikant van het Oude Wijkenpastoraat. 

 
Het voorstel van de Klankbordgroep is hiervoor al besproken.  
 
De oud-predikant stelt dat het aantal betrokkenen niet van groot belang is als het gaat 
om de kerk, maar dat het gaat om kwaliteit en identiteit, waarbij de relatie met de 
buurt een belangrijk aspect van die identiteit is. Met name worden de interreligieuze 
ontmoetingen genoemd. Voorts stelt hij voor om andersoortige diensten te houden 
op zondagmorgen, de gebouwen aan te houden en – als aan samenwerking moet 
worden gedacht – samenwerking te zoeken met de Gereformeerde Kerk van Rotter-
dam (Centrum). Tot slot stelt hij voor aan de predikante te vragen om “nog een 
zekere (redelijke) tijd in onze gemeente te blijven ter wille van de voortgang en de 
continuïteit in het proces waarmee we als gemeente bezig zijn.” 
 
De Oude Wijkenpastor wijst op het belang van warmte en geborgenheid voor mensen 
en op het feit dat de huidige Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven deze 
aan veel mensen biedt. Tegelijk merkt hij op dat de warmte en geborgenheid ook een 
zekere beslotenheid kan betekenen die verstikkend werkt. Het is daarom van belang 
dat er meer openheid in de gemeente komt en dat “juist de mensen die de buurt in 
zijn gegaan, een rol kunnen spelen om het plezier terug te brengen en meer openheid 
naar het alledaagse leven te bewerkstellingen”. Vanuit het Oude Wijkenpastoraat wil 
men daar graag bij helpen. 
Een aantal dingen zouden daarbij moeten veranderen, zoals minder uitgaan van een 
kerkbeeld van jaren geleden. In concreto betekent dat o.a. ontvangen post terugstu-
ren en niet alle kerkelijke vergaderingen bij wonen. Daarnaast, dat overbelaste men-
sen hun taken gewoon neerleggen, eventueel overdragen aan de kerkenraad en 
vervolgens na een jaar evalueren wat de gevolgen zijn geweest. Ten derde zou de 
dominee volgens zijn voorstel minder vaak moeten preken en “haar tijd meer moeten 
besteden aan pastoraat en het ondersteunen en meedoen met mensen die in de buurt 
actief zijn.” Ten vierde zouden de zondagse erediensten anders moeten worden 
ingevuld. 
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4.2.6 Keuze voor fusie 

Na het bezinningsweekend maakt de predikante een notitie met de titel Mogelijkhe-
den voor de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven? waarin zij de mogelijk-
heden nog eens op een rij zet. De mogelijkheid om een SoW-samenwerking aan te 
gaan met de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Delfshaven komt hierin wel naar 
voren, maar wordt als niet haalbare optie ter zijde geschoven. Ook doorgaan op 
dezelfde voet is geen optie. 
Er blijven zo twee mogelijkheden over: samengaan met Pastoraat Oude Wijken of 
samengaan met de Gereformeerde Kerk van Rotterdam (Centrum). De Oude Wij-
kenpastor wordt uitgenodigd op een kerkenraadsvergadering om zijn voorstel toe te 
lichten. De kerkenraad besluit uiteindelijk om de fusie met de gereformeerde kerk 
van centrum te onderzoeken. 
De gesprekken hierover worden door zowel de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-
Delfshaven als door de Gereformeerde Kerk van Rotterdam (Centrum) als zeer 
vruchtbaar ervaren, zodat beide kerkenraden in een gemeentevergadering op 2 maart 
aan hun gemeentes voorstellen om een fusie aan te gaan. In Delfshaven wordt nadat 
enkele vragen zijn beantwoord, het voorstel met applaus aangenomen. 
 
 

4.2.7 Geen focusgroep 

Een groepsinterview met een aantal relevante respondenten om ideeën en mogelijk-
heden te inventariseren voor blijvend kerkzijn leek de Gereformeerde Kerk van 
Rotterdam-Delfshaven niet meer zinvol. Er was uitgebreid gesproken over de toe-
komst van de gemeente, verschillende ideeën waren verzameld. Men stond nu op het 
punt om een beslissing te nemen. Aan de onderzoeker is daarom gevraagd om geen 
focusgroepen te houden maar aanvullend onderzoek te doen. 
Daarvoor is een inventarisatie gehouden van de activiteiten die plaatsvinden binnen 
de gemeente en van de mensen die actief zijn. Ook is een notitie geschreven welke 
mogelijkheden voor vernieuwing er zouden zijn bij een fusie en is uitgezocht welke 
organisatorische stappen nodig of gewenst zijn om de fusie te formaliseren. Beide zijn 
in de bijlages opgenomen. 
 
Van het genoemde onderzoek is een notitie verschenen onder de titel Leden en taken; 
analyse van activiteiten binnen de GK Delfshaven. Hierbij zijn de gegevens geanaly-
seerd die door de gemeente zelf zijn verzameld. 
 
Analyse laat zien dat uitgaande van 187 leden (gegevens februari 2002) 25% van de 
leden een of meer taken in de gemeente vervuld. Daarbij vervult ruim een derde 
(37%) één taak en krap een derde (31%) twee taken. 
De taken zijn ingedeeld naar werkvelden zoals organisatie (kerkenraad, commissie 
van beheer, redactie, koster), eredienst (kindernevendient, liturgiecommissie, taxi-
dienst, koffiedames), pastoraat; tevens is er een onderverdeling gemaakt tussen meer 
intern-gerichte activiteiten en meer extern-gerichte activiteiten. Onder de eerste valt 
o.a. de kerkenraad, liturgiecommissie, taxidienst en bloemencommissie, onder de 
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tweede de redactie van het kerkblad, werkgroep vluchtelingen, Wijkplaats, Wereld-
winkel en Berlijngroep. 
Bij de indelingen naar taakvelden blijkt het pastoraat naar verhouding de meeste 
menskracht te krijgen, bij de indeling intern-extern de interne zaken. Hier zijn zowel 
meer taken en werkgroepen als meer mensen actief (90 taken door 39 mensen ver-
richt tegenover 21 leden die 29 extern gerichte taken doen). 
Bij een dergelijke verdeling zijn dus veel dubbelfuncties, maar daarbij valt het op dat 
de dubbelfuncties zelden vallen tussen intern en extern. Anders gezegd: de mensen 
die zich inzetten in het veld extern zijn zelden ‘linking pin’ tussen hun taak- of werk-
groep en een taak- of werkgroepen uit het veld intern. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
de vrijwilligers uit het ‘externe veld’ niet actief zijn op het gebied van liturgie12. 
De relatie kerk en buurt is dus niet in personen aanwijsbaar. 
 
 

4.2.8 Afronding 

Er heeft een eindgesprek plaatsgevonden tussen leden van de kerkenraad, een aantal 
leden van de Klankbordgroep en de onderzoeker waarin de balans van het onderzoek 
werd opgemaakt. Tijdens dat gesprek werd het onderzoek en de inbreng van het 
KASKI en de klankbordgroep omschreven als katalysator voor het noodzakelijke 
veranderingsproces. De ophanden zijnde fusie met de partnerkerk uit Rotterdam 
Centrum werd als zeer welkom omschreven. De afgelopen periode was een periode 
van overleven en velen hadden bijna de energie niet meer om door te gaan. Men gaat 
ervan uit dat organisatorische versterking van de gemeente meer mogelijkheden geeft 
om de betrokkenheid op de buurt vorm te geven. Daarbij zal de concrete toespitsing 
zoals voorgesteld door de Klankbordgroep een belangrijke rol gaan spelen. 
 
 

                                                      
12  Ik noem juist dit voorbeeld omdat dit wel wordt voorgesteld in Crooswijk om op die 

manier diaconale spiritualiteit verder vorm te geven. 
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4.3 Samen op Weg-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat 

In deze paragraaf wordt het proces zoals dat in de SoW-wijkgemeente Pendrecht-
Heijplaat werd doorlopen kort samengevat. Evenals in de vorige paragrafen doe ik 
dat door allereerst een schematisch overzicht van belangrijke momenten in het pro-
ject aan te geven. 
 
stap 

 
centraal moment 

 
vervolgactiviteit 

 
paragraaf 

 
1 

 
Verwerven van commitment 

  
4.3.1 

2 Rondetafelgesprek 1: inventarisatie van 
mogelijkheden en problemen 

 4.3.2 

3 RTG 2: aanwijzen van thema’s voor de 
toekomst 

onderzoeker schrijft conceptbrief voor 
kerkenraad 

idem 

4 derde bijeenkomst Klankbordgroep: 
bespreking conceptbrief 

 idem 

5 kerkenraadsvergadering over brief Klank-
bordgroep 

verzoek om verdere uitwerking van 
genoemde punten 

idem 

6 notitie Aanzetten voor organisatorische 
integratie en pastorale differentiatie wordt 
geschreven door onderzoeker 

bespreking van Aanzetten in kerkenraad; 
predikant schrijft artikelen in kerkbladen 
hierover 

4.3.3 

7 Focusgroepen  4.3.4 

8 Bespreking van Aanzetten in relatie tot de 
focusgroepen, evaluatie project 

 4.3.6 

 
 

4.3.1 Start van het project 

In Pendrecht-Heijplaat stond de kerkenraad aanvankelijk aarzelend tegenover deel-
name aan het onderzoek. De aarzeling om mee te doen werd vooral ingegeven door 
het feit dat de kerkenraad klein is en men er eigenlijk geen extra taken bij kan heb-
ben. Men heeft daar de tijd en de energie niet meer voor. De onderzoeker is samen 
met de secretaris van de begeleidingsgroep op een vergadering van de kerkenraad 
geweest om het nut van het onderzoek toe te lichten. 
Men kiest uiteindelijk wel voor deelname onder de uitdrukkelijke vermelding dat het 
project geen extra beslag op de tijd van de kerkenraadsleden mag leggen. 
 
De kerkenraad heeft vervolgens een Klankbordgroep samengesteld, bestaande uit  
 de predikant van de wijk; 
 een betrokken kerklid; 
 een lid dat op enige afstand heeft gestaan ten opzichte van de wijkgemeente; zij 

woont buiten Pendrecht-Heijplaat; 
 een lid van de r.-k. parochie uit Pendrecht en tevens betrokken bij inloophuis 

Het Verhaal. 
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4.3.2 Inventarisatie van problemen en mogelijkheden 

In twee vergaderingen worden de onderzoeksresultaten uit de oriëntatiefase bespro-
ken. Bij de eerste vergadering is een lid van de begeleidingsgroep aanwezig. De 
volgende problemen en mogelijkheden voor de wijkgemeente worden geïnventari-
seerd: 
 
Als problemen inventariseerden we: 
 er zijn meer gelovigen buiten de kerk; 
 de kerk sterft uit; er is een groot ledenverlies; 
 de stadsproblematiek (multicultureel, vergrijzend, migratie, e.d.) wordt als 

bedreigend ervaren en het is niet helder hoe het is opgenomen in het kerkelijk 
beleid;  

 de gemeente veroudert; 
 er is veel vraag naar pastoraat; 
 er is te weinig kader in de gemeente; 
 er is concurrentie op de religieuze markt: veel gemeentes en kerkgenootschap-

pen; 
 de gemeente heeft een behoudend karakter; 
 het kerkgebouw in Heijplaat is op termijn alleen te handhaven als grote 

investeringen worden gedaan. 
 
Als mogelijkheden inventariseerden we: 
 interkerkelijke samenwerking verbreden met name op het gebied van vieringen; 
 er is zaalruimte beschikbaar; 
 professioneel pastoraat kan worden ingezet; 
 er is inzet mogelijk bij het wijkouderenwerk (op dit moment heeft o.a. ds. At 

Polhuis hier contacten opgebouwd) en bij het wijkdiaconaat (Het Verhaal); 
 het bestaande kan levend gehouden worden door ons daarop te concentreren, 

de gemeente doet dan haar inspiratie op aan de vieringen, er is een hechte on-
derlinge betrokkenheid en het aantal diaconale taken houden we klein en over-
zichtelijk; nieuwe initiatieven worden niet meer genomen; 

 contacten opbouwen met andere geloofsgemeenschappen; 
 aansluiting zoeken met buitenkerkelijk gelovigen; 
 kerk moet laten horen en zien dat ze er is en wat ze doet. 

 
In het aansluitend gesprek over de problemen en mogelijkheden kwam de Klank-
bordgroep hoe langer hoe meer tot het inzicht dat de situatie van de gemeente vraagt 
dat ze op een goede en verantwoorde manier gaat afbouwen13, want het voortbestaan 
van de wijkgemeente is op termijn niet meer te handhaven. De organisatorische 
verantwoordelijkheid voor de wijken Pendrecht en Heijplaat ligt dan bij de centrale 
kerkenraad. Financieel is een termijn van zo’n tien jaar gegarandeerd. De ledenont-

                                                      
13  de term afbouwen werd later als te negatief ervaren, als alternatief is o.a. de term voleinden 

een paar keer gebruikt. 
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wikkeling laat een dermate snelle teruggang zien dat – zonder ingrijpende verande-
ringen – de gemeente na tien jaar nog slechts heel weinig leden zal hebben. 
Zaken die de gemeente wezenlijk vindt zouden daarom zo moeten worden georgani-
seerd dat hun toekomst wordt veiliggesteld. Dit betekent onder andere dat de profes-
sionele pastorale bediening gehandhaafd zou moeten blijven, inclusief de vieringen. 
Het pastoraat door andere ambtsdragers en contactpersonen wordt verder afge-
bouwd. 
 
De consequenties en vragen die dat met zich meebrengt zijn de volgende: 
 
SoW/gereformeerd 
De organisatie van de gereformeerde kerk is anders dan die van de hervormde. De 
huidige SoW-wijkgemeente is een federatie van twee zelfstandige gereformeerde 
kerken (die per 1-1-2002 fuseerden) en een wijkgemeente van de Hervormde Ge-
meente Rotterdam-Zuid. Wanneer de wijkgemeente ‘opgaat’ in de hervormde ge-
meente verdwijnen daarmee feitelijk twee gereformeerde kerken. Voor de hand ligt 
daarom te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot een Samen op Weg-
gemeente Rotterdam-Zuid die een aantal niet gefedereerde wijken zou kunnen 
hebben. Onderzocht zou moeten worden wat hier mogelijk is en hoe er binnen de 
hervormde gemeente en gereformeerde kerken over wordt gedacht14. 
 
Vieringen 
Vooralsnog zijn er twee plaatsen waar vieringen worden gehouden: de Julianakerk 
op Heijplaat en de Open Hof op Pendrecht. Op beide locaties bezoekt een redelijk 
aantal mensen de diensten. Maar de kosten voor het instandhouden van het gebouw 
op Heijplaat zijn hoog. 
Het is denkbaar dat op de langere termijn de vieringen in de Open Hof niet meer 
mogelijk zijn. Dat zal vooral afhangen van het aantal bezoekers aan de diensten. Dan 
zouden vieringen thuis of in verzorgings- of bejaardentehuizen denkbaar zijn. 
Onderzocht moet worden wanneer dit moet gebeuren en waar dit kan gebeuren. Ook 
hoort hierbij dat moet worden onderzocht of er naar een nieuwe vaste plaats moet 
worden gezocht, of naar wisselende plaatsen. In dat laatste geval zal er wel een 
mogelijkheid moeten zijn om toch wekelijks de dienst mee te maken, bijvoorbeeld via 
de kerktelefoon. 
 
Het Verhaal 
Het Verhaal is een oecumenisch project; de wijkgemeente heeft hierover afspraken 
met andere partners. Bezien moet worden of en hoe de bestuurlijke en organisatori-
sche inbreng van Het Verhaal elders (voor de hand ligt de Centrale Kerkenraad) kan 
worden ondergebracht. 
 

                                                      
14  Mede hierom is een verzoek aan de Gereformeerde Kerken in Rotterdam gedaan om een 

opgave te ontvangen van de gemeentegrenzen. In een ander hoofdstuk wordt dit genoemd. 

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 47



Ruimte voor nieuwe initiatieven 
Natuurlijk is het altijd mogelijk dat nieuwe ideeën of initiatieven ontstaan en dat de 
initiatiefnemers daarvoor bij de kerk aankloppen. Er wordt geconstateerd dat er nog 
steeds behoefte blijkt aan levensbeschouwing en zingeving, zo weet een van de leden 
uit eigen ervaring. Mogelijk moeten nieuwe initiatieven voor nieuwe doelgroepen 
niet meer op wijkniveau worden georganiseerd maar op stedelijk niveau. 
 
Deze vier punten worden opgenomen in een brief aan de kerkenraad waarmee de 
Klankbordgroep rapporteert. 
In grote lijnen kan de kerkenraad instemmen met de voorstellen en vraagt daarbij aan 
de Klankbordgroep deze verder uit te werken. Daarvoor wordt door de onderzoeker 
in samenspraak met de Klankbordgroep een notitie geschreven met de titel Aanzetten 
voor organisatorische integratie en pastorale differentiatie. Naar een toekomstscenario 
voor Rotterdam-Zuid.  
 
 

4.3.3 Uitwerking van voorstellen en verbreding van de discussie 

De voorstellen aan de kerkenraad zijn verder uitgewerkt in de notitie Aanzetten voor 
organisatorische integratie en pastorale differentiatie. Naar een toekomstscenario voor 
Rotterdam-Zuid. De notitie is opgenomen in de bijlages. De voorstellen zijn uitge-
werkt in relatie tot de vraagstelling van het onderzoek waarin wordt gesproken over 
inhoudelijke, organisatorische en personele voorwaarden en consequenties van 
kerkelijk beleid. Zo ontstaat een uitwerking in 12 punten (integratie inhoudelijk, 
integratie organisatorisch, integratie personeel, enz.). 
Het hoofdmotief van de notitie blijkt uit de titel: er wordt gezocht naar blijvend 
kerkzijn in Rotterdam door de organisatorische basis te verstevigen. Dat zal – gezien 
de gegevens – niet of nauwelijks kunnen komen door aanwas van nieuwe leden of 
kader, dus wordt gezocht naar het bundelen van krachten. Tegelijkertijd wordt 
ingezet op pastoraat dat dicht aansluit bij mensen (de genoemde pastorale differentia-
tie). Daarvoor wordt voorgesteld om te werken naar professionalisering en specialise-
ring. 
 
Voor de uitwerking van de plannen is informatie verzameld o.a. bij kerkjuristen over 
de noodzaak van ambtsdragers bij kerkelijke vieringen. Hier bleek dat een ander deel 
van het voorstel in de notitie kerkordelijk problemen zou kunnen geven. In de notitie 
wordt gesproken over één hervormde gemeente in Rotterdam-Zuid, zonder wijk-
structuur, met meerdere predikanten. Binnen de Hervormde Kerk zou echter een 
wijkstructuur normaliter verplicht zijn wanneer meer dan twee predikanten werk-
zaam zijn binnen een gemeente. Dit punt is niet verder uitgewerkt, omdat de urgentie 
ervan verdween. 
 
Nadat de notitie vanuit de Klankbordgroep was verschenen en aan de kerkenraad is 
gestuurd, heeft de predikant van Pendrecht-Heijplaat de notitie Aanzetten ook naar 
de andere hervormde wijkgemeentes en gereformeerde kerken gestuurd ter informa-
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tie en om de discussie hierover te stimuleren. Ook heeft hij een aantal malen stukjes 
in het wijkkerkblad en het centrale kerkblad van Rotterdam-Zuid geschreven over de 
noodzaak van samenwerking en organisatorische integratie op de zuidoever.  
 
 

4.3.4 Focusgroepen 

Wat betreft de focusgroepen: ook in Pendrecht-Heijplaat zijn twee gesprekken 
gehouden, één met buurtbewoners zowel uit Pendrecht als uit Heijplaat; en één met 
‘bestuurders’ uit de kerk, kerkenraadsleden van gereformeerde kerken en de her-
vormde gemeente van Zuid. De verslagen zijn opgenomen in de bijlages. In beide 
gevallen was de animo tot deelname gering en de opkomst laag. Het gesprek met de 
buurtbewoners werd door drie mensen, waarvan één uit Heijplaat, bijgewoond 
(exclusief de onderzoeker); voor het gesprek waren tien mensen uitgenodigd. Aan het 
gesprek met de bestuurders namen zes mensen deel, twee hervormde predikanten, 
een hervormde bestuurder (kerkvoogd), een gereformeerd kerkelijk werker en twee 
gereformeerde bestuurders (scriba’s). 
Bij de bewoners lag het accent vooral op het verzamelen van alternatieve voorstellen 
voor blijvend kerkzijn, bij de bestuurders lag het accent vooral op het peilen van 
draagvlak voor de voorstellen uit de notitie Aanzetten. 
 
De reactie op de voorstellen uit de notitie Aanzetten kan kort worden omschreven als 
afwijzend, waarbij de toon soms zelfs geprikkeld was. De voorstellen lijken als van 
hogerhand geponeerd, stelde men. Een voorbeeld in dit verband zijn irritaties over de 
naamgeving van de notitie. 
Overigens werd gezegd dat de notitie haar zin had in het feit dat de thematiek nog 
eens geordend werd gepresenteerd en dat het probleembewustzijn verder is aange-
wakkerd. Eveneens werd opgemerkt dat de notitie soms lastig te lezen was. 
 
 
Plannen of voorstellen in een notitie of een rapport? 
De notitie Aanzetten is omvangrijk; het is waarschijnlijk daarom dat het in de wande-
ling werd aangeduid als ‘rapport’. Met de titel ‘rapport van de Klankbordgroep’ heeft 
de predikant de notitie dan ook aan andere wijkkerkenraden en gereformeerde 
kerken gestuurd. 
Volgens de afspraken aan het begin van het project zou de Klankbordgroep voorstel-
len doen aan de kerkenraad, die voorstellen werden in de wandeling ook wel ‘plan-
nen’ genoemd.  
Bij een aantal mensen werden de termen ‘rapport’ en ‘plannen’ buitengewoon slecht 
ontvangen. Ze werden als voldongen feiten of als buiten officiële kanalen gesmede 
toekomstscenario’s gezien waaraan een hoge formele status werd toegekend; een 
status waar deze notitie zeker geen recht op had, volgens de critici. 
Door een gezamenlijke kerkenraad van een hervormde wijkgemeente en een gere-
formeerde kerk werd een brief aan de wijkkerkenraad van de SoW-wijkgemeente van 
Pendrecht-Heijplaat gestuurd. Naast dank voor het toesturen van het ‘rapport’ en een 
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opmerking aan het slot dat verder gesprek over de onderwerpen zinvol is, is de toon 
van de brief afhoudend. 
 
Zoals vermeld lag het accent in het gesprek met de buurtbewoners vooral op het 
verzamelen van alternatieven rondom blijvend kerkzijn, slechts terloops kwamen de 
voorstellen van de Klankbordgroep ter sprake. In het gesprek werd het belang van de 
kerk als gemeenschap telkens benadrukt. De kerkelijke gemeente zou een gemeen-
schap moeten vormen. Die gemeenschap – of het gemeenschapsgevoel – werd nu 
gemist, ook in de buurt. De kerk zou haar bijdrage moeten leveren om die gemeen-
schap te handhaven of te herstellen. En daarbij horen kleinschalige verbanden en 
kleinschalige organisatie. Binnen die gemeenschap zou een zodanige sfeer moeten 
heersen dat het geloofsgesprek hier een plaats kan krijgen. Ook moet er op worden 
gelet dat er plaats voor jongeren is in de gemeenschap. 
 
 

4.3.5 Reactie van de kerkenraad 

Binnen de kerkenraad is de notitie Aanzetten besproken in een aantal vergaderingen. 
Eveneens is een aantal malen telefonisch overleg geweest met de kerkelijk werker in 
Pendrecht-Heijplaat waarbij ook de notitie ter sprake kwam. 
Ook de reactie van de wijkkerkenraad was terughoudend en op sommige plaatsen 
geprikkeld, gezien de volgende citaten, waarbij de cursivering door mij is aange-
bracht: 

 
“In dit geschetste model wordt gezegd: ‘Er bestaan dan immers geen wijk-
predikanten meer, dus is er ook niet zozeer sprake van een eigen predikant’. 
Een zin om van te schrikken (…) Al helemaal uit den boze lijkt het ons als 
gemeenteleden zelf hun weg naar de kerk moeten weten te vinden…” 
 
“De differentiatie in zowel pastorale zorg als in vieringen is een idee van de 
klankbordgroep zelf of van de onderzoeker, maar zeker niet een wens of ge-
dachte die naar ons idee leeft binnen onze gemeente. In tegendeel: de ker-
kenraad ziet deze voorstellen als schadelijk voor de gemeente omdat de 
samenhang dan wordt losgelaten, en het gevoel van verbondenheid en van 
gemeenschap snel verdwenen zal zijn.” 
 
 

4.3.6 Afronding 

In feite zijn de voorstellen van de Klankbordgroep van tafel geveegd, zonder dat 
andere richtingen zijn aangereikt, zo was het gevoelen van de Klankbordgroep in 
haar laatste vergadering.  
 
Met de voorstellen zijn natuurlijk nog niet de problemen van tafel en blijft het zoe-
ken naar passend beleid noodzakelijk. Zo zal de predikant als huidige voorzitter van 
de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Zuid nog een 
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aantal gesprekken voeren met de wijkgemeentes (en gereformeerde kerken) over de 
toekomst van de kerken (op de zuidelijke Maasoever) in Rotterdam, waarbij opnieuw 
voorstellen kunnen worden beschreven en afgetast.  
Ter ere van het veertigjarig jubileum van de Open Hof-kerk (het kerkgebouw van de 
wijkgemeente op Pendrecht) zal naar alle waarschijnlijkheid een symposium worden 
georganiseerd over de toekomst van de kerken. 
 
Ook de toekomst van Het Verhaal lijkt nog alleszins veilig gesteld. De financiële 
situatie is ronduit verontrustend. Wat de activiteiten betreft gebeurt er veel, maar 
men ervaart de personele basis als kwetsbaar. Eén van de leden van de Klankbord-
groep en actief in Het Verhaal omschreef dit als met veel kunst en vliegwerk de boel 
draaiende houden. 
 
In de reacties uit de focusgroepen en kerkenraad herkennen leden van de Klankbord-
groep zich ten dele ook wel, vooral als het gaat om het belang van gemeenschap en 
kleinschaligheid. 
 
In de evaluatie van het proces in de onderzoeksgemeente kwam onder andere naar 
voren dat men het betreurt dat de voorstellen van de Klankbordgroep als plannen 
van bovenaf werden gezien en niet enthousiasmerend konden werken. Alle drie de 
leden van de klankbordgroep15 hebben met plezier aan het project deelgenomen, 
maar er waren er die opmerkten dat het doel van het project niet helder was en de 
rol van de begeleidingsgroep soms storend, het leek dat zij grote bemoeienis hadden 
op het verloop van het project en dat lijkt niet te horen bij een proces waarvan toch 
uitdrukkelijk is gesteld dat de onderzoeksgemeente zelf subject is. 
 
 

4.4 Begeleidingsgroep 

Al eerder is gemeld dat voor het onderzoek een bestuursgroep en een begeleidings-
groep is gevormd. De bestuursgroep functioneerde vooral op afstand, met de bege-
leidingsgroep is vaker vergaderd (12 keer). De groep speelde een belangrijke rol in 
het onderzoek. Op de agenda van de bijeenkomsten zijn onder andere de volgende 
punten aan de orde geweest: 
 onderzoeksopzet; 
 plaats en functie van de begeleidingsgroep; 
 bijstellen onderzoekstraject. 

 
 

4.4.1 Onderzoeksopzet 

De notitie Meer met minder, die aan de basis ligt van het OST-project geeft op intuï-
tieve wijze weer wat met het oog op blijvend kerkzijn van belang is. Het KASKI heeft 

                                                      
15  de groep startte met vier leden (excl. de onderzoeker), maar één lid is in de periode van het 

project verhuisd. 
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dit in onderzoekstermen vertaald in de doel- en vraagstelling die in de inleiding 
worden genoemd (zie pagina 6 en verder). 
Wat de rol en de samenstelling van de Klankbordgroepen moet zijn in het onderzoek, 
kwam ook bij de bespreking van de onderzoeksopzet naar voren. Gekozen is om te 
zoeken naar een samenstelling met mensen uit verschillende dwarslagen (b.v. partici-
panten van nu, randleden = ‘de schare’, en mensen die niet tot de gemeente beho-
ren).  
Van de leden van de Klankbordgroep wordt gezegd dat dezen met de eigen achterban 
moeten communiceren over wat in de klankbordgroepen aan de orde komt. 
 
  

4.4.2 Plaats en functie van begeleidingsgroep 

In de vergaderingen over plaats en functie van de begeleidingsgroep wordt gezegd dat 
de groep is samengesteld uit mensen die als niet-belanghebbenden betrokken zijn bij 
het onderzoek. De begeleidingsgroep stuurt niet. Het accent ligt op de onderzoeks-
gemeente: daar bepaalt men het proces.  
Als taken van de begeleidingsgroep worden genoemd: 
 de onderzoeker volgen in de keuzes die hij maakt, de alternatieven die hij aan-

biedt en de wijze waarop hij dit in de onderzoeksgemeenten communiceert; 
 het benoemen van de agogische momenten, die hiermee gegeven zijn;16 
 ecclesiologisch en praktisch-theologisch doordenken van de Rotterdamse kerke-

lijke situatie en de handelingsalternatieven voor de gemeentes, zodat de gemeen-
tes zich bewust worden van eventuele manco’s binnen de eigen gemeente17; 

 als klankbord fungeren voor de onderzoeker. 
 
 

4.4.3 Verdere bijstellingen 

Eigen aan een project dat als leerproces wordt beschreven is dat de koers regelmatig 
moet worden geëvalueerd en soms bijgesteld. 
Zo is onder andere gekozen om een poging te doen het proces verder te verbreden 
door focusgroepen te organiseren. Dit was niet in de aanvankelijke onderzoeksopzet 
opgenomen.  
Tijdens het project bleek dat de Klankbordgroepen in twee gemeenttes niet op de 
gewenste manier konden worden samengesteld en dat de communicatie met de 
achterban minder was dan gehoopt. Ook rees het vermoeden dat het project bleef 

                                                      
16  uit het samenvattend verslag van de bijeenkomst van de begeleidingsgroep OST d.d. 25 april 

2001 
17  “Geconstateerd wordt dat in de handelingsalternatieven die de onderzoeker de gemeente 

aanbiedt ook ecclesiologische en praktisch-theologische keuzes zijn gegeven. Een zekere 
weging van de alternatieven is daarom nodig. Het is de taak van de begeleidingsgroep met 
de onderzoeker mee te denken in de ontwikkeling van een hierin te hanteren ratio.” verslag 
25-4-01 
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steken in de feitelijkheid van de huidige kerkelijke situatie en dat niet het gehoopte 
potentieel in de kerkelijke gemeentes werd losgemaakt. 
 
Om meer stemmen rondom het doel van het onderzoek te horen, zijn daarom in 
twee van de drie gemeentes focusgroepen georganiseerd. 
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5 Evaluatie van de onderzoeksvraag  

Nadat in de voorgaande hoofdstukken de onderzoeksgemeentes zijn beschreven, staat 
in dit hoofdstuk de waardering van de resultaten centraal. Eerst wordt kort aangege-
ven hoe het project gewaardeerd is door de leden van de klankbordgroepen. Daarna 
worden de resultaten geëvalueerd. 
 
 

5.1 Evaluatie door de betrokkenen 

Bij het laatste overleg met de Klankbordgroepen is aan de hand van een aantal vragen 
teruggeblikt op het project. Allereerst werd gevraagd naar de huidige stand van zaken 
in de onderzoeksgemeentes, omdat dit informatie is die in de komende paragrafen 
van belang is. Vervolgens werd gevraagd of er verwachtingen waren aan het begin 
van het project, in hoeverre deze zijn uitgekomen, hoe men de gevolgde aanpak 
evalueert en hoe men het uiteindelijke resultaat beoordeelt. Daarna is gevraagd of er 
aandachtspunten of aanbevelingen vanuit het project kunnen worden geformuleerd 
voor wanneer dit project op andere plaatsen in Rotterdam een vervolg krijgt. 
 
 Alle deelnemers aan de slotgesprekken kijken in grote lijnen goed terug op het 

project. Het was waardevol en inspirerend om in het kader van dit project meer 
systematisch met de toekomst van de kerk en het eigen werk bezig te zijn. 

 De verwachtingen ten aanzien van het project verschilden. Sommigen hadden 
zeer hoge verwachtingen, anderen in het geheel niet, omdat ze zich geen beeld 
van een dergelijk project konden vormen. Daarbij komt dat het project gedu-
rende een lange periode plaatsvond en het daarmee voor sommigen lastig is om 
de verwachtingen aan het begin van het project (rond maart 2001) in herinne-
ring te roepen.  

 Anderen zeiden dat de verwachtingen rondom het project niet helder waren. 
Dat lag in de opzet van het project en de rol van de onderzoeker hierin. Enerzijds 
had het project het karakter van een begeleid proces, waarbij een deskundige 
van buiten de gemeente zou begeleiden naar nieuw beleid, terwijl anderzijds de 
indruk werd gewekt dat het een project was dat volledig door de eigen gemeente 
moest worden gedragen en de rol van de ‘onderzoeker’ “niet meer dan notulist 
van onze gedachten”. 

 De lengte van het project maakte ook dat een aantal leden die aan de start bij het 
project betrokken waren, er aan het eind niet meer bij zijn: mensen zijn ver-
huisd, hebben zich over laten schrijven naar een andere kerk, of hebben zich 
onttrokken. Anderzijds werd over de lengte van het project ook wel opgemerkt 
dat het al met al snel ging. Wanneer een kerk zich binnen twee jaar ontwikkelt 
van een gemeente die de koers naar de toekomst niet helder heeft, tot een ge-
meente die vergaande afspraken heeft gemaakt rondom fusie, kan dat als een ra-
zendsnelle ontwikkeling worden gezien, merkten enkelen op. 
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 Rondom de gevolgde aanpak werd door sommigen opgemerkt dat de inbreng 
van mensen van buiten de kerk of aan de rand van de kerk als waardevol werd 
gezien. Het is goed om anderen eens naar de gemeente te laten kijken en als ge-
meente je oor te luisteren te leggen bij hoe anderen de kerk zien en vinden dat 
de kerk moet doen. Tegelijk geldt wel dat processen die daaruit volgen wel pro-
cessen zijn van de kerkelijke gemeente zelf.  

 Een ander aandachtspunt is dat voorkomen moet worden dat de ‘outsiders’ in 
de Klankbordgroep (niet-kerkelijken en randkerkelijken) tot ‘insiders’ worden, 
want dan gaat hun rol als aandragers van kritische inbreng verloren. Wellicht 
maakt het gegeven dat de Klankbordgroep gedurende het hele project bleef be-
staan aanleiding tot deze rolverwarring. Eén van de z.g. outsiders merkte op dat 
ze haar rol wat vreemd vond: wanneer te veel over interne consequenties van de 
aanbevelingen wordt gesproken, wordt de eigen rol en functie binnen de klank-
bordgroep complexer. 

 Een aantal klankbordgroepleden pleitten voor tussentijds overleg, dat kan met 
leden van klankbordgroepen uit de andere onderzoeksgemeentes zijn of met 
kerkenraden van de onderzoeksgemeentes. In het eerste geval is de motivatie dat 
het interessant en inspirerend kan zijn om te overleggen met groepen die in een 
min of meer zelfde traject zitten. In het tweede geval is met name de doorwer-
king van hetgeen in de klankbordgroep wordt besproken het motief. In het pro-
ces is door twee klankbordgroepen al eens om zo’n ontmoeting tussen 
klankbordgroepen gevraagd. De onderzoeker heeft die vraag bij de groepen 
neergelegd en het initiatief vervolgens aan de groepen zelf gelaten. Blijkbaar is 
hierin meer sturing gewenst. (Dit zou overigens te maken kunnen hebben met de 
eerder genoemde onduidelijkheid over de rol van de onderzoeker: is hij nu de 
regisseur die alle stappen plant en initieert, inclusief het overleg met kerkenra-
den?) 

 Eén van de klankbordgroepleden merkte op dat binnen de aanpak van het 
onderzoek de rol van de begeleidingsgroep onhelder, verwarrend en soms zelfs 
storend was. Wat is nu de status van deze groep? Met wie is de onderzoeker nu 
in gesprek? Waarom zouden plannen of aanpak gewijzigd kunnen worden om-
dat de begeleidingsgroep dat wil (met name werd hier gedoeld op de ingelaste 
focusgroepen)? 

 
Tijdens de evaluatie werd ook opgemerkt dat de aanpak van het project aan kracht 
zou winnen als er regelmatig meer helderheid werd gegeven in welk stadium het 
project was en hoeveel tijd nog beschikbaar was voor het project. Zo is in Crooswijk 
uitdrukkelijk gekozen voor langere bezinning (meer tijd voor fase 2 in termen van de 
aanvankelijke opzet). Dat werd toen gelegitimeerd vanuit de begeleidingsgroep door 
de opmerking dat extra investeren in fase 2 winst zou opleveren voor het vervolg. 
Maar het verloop van het project werd zo dat er eigenlijk geen vervolg kwam en de 
bezinning op het beleid de hoofdmoot bleek. In die zin overviel het een deelnemer 
van de klankbordgroep dan ook, toen werd aangekondigd dat de onderzoekstijd 
bijna op was en het project moest worden afgerond. 
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Tot slot vermeld ik hier nog dat sommige leden van Klankbordgroepen meldden dat 
het project helderheid geschapen heeft in de eigen positie: men weet waar men staat 
en wat men te doen heeft.  
 
 

5.2 Een model voor evaluatie 

Als doel van het onderzoek is in het onderzoeksvoorstel geformuleerd:  
bijdragen leveren aan blijvend kerkzijn in Rotterdam met daarbij passende 
dienstverlening. Daarbij moet het onderzoek bijdragen aan het motiveren en 
inspireren van mensen. 

 
Deze doelstelling resulteerde in de volgende vragen: 

Wat zijn de inhoudelijke, organisatorische en personele voorwaarden voor en 
consequenties van kerkelijke profilering van de drie wijkgemeentes en welke 
begeleiding is nodig voor de drie wijkgemeentes in een veranderingsproces 
naar verdere profilering met het oog op toekomstgericht kerkzijn, tegen de 
achtergrond van de huidige kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in 
Rotterdam?  

 
Om te beschrijven in hoeverre de resultaten van het onderzoek bijdragen aan blijvend 
kerkzijn, hanteren we een evaluatiemodel dat is ontleend aan Habermas (1981). Zijn 
conceptualisering van het continuïteitsprobleem van normatieve organisaties is voor 
het KASKI leidraad geweest bij het ontwikkelen van een evaluatiemodel van de kerk 
als normatieve organisatie (Bernts 1995; Bernts & Spruit 1996). De kerk is immers te 
beschouwen als een normatieve organisatie in zoverre ontwikkelingen en besluiten 
plaatsvinden op basis van gedachtewisseling, loyaliteit en gedeeld begrip van de 
traditie, dus met een zekere mate van overeenkomst in normen en waarden. Zo 
beschreven onderscheidt een normatieve organisatie zich van bijvoorbeeld een 
marktorganisatie of bureaucratische organisatie waarin (commerciële) werving of 
dwang een rol kunnen spelen. In hoeverre nu is de kerk toekomstgericht? In hoeverre 
wordt de continuïteit van de kerk bevorderd of afgezwakt? Leveren de nieuwe be-
leidsvoornemens van kerkelijke gemeentes naar verwachting een bijdrage aan blijvend 
kerkzijn? Om deze vragen te beantwoorden kijken wij in navolging van Habermas 
naar het samenspel van culturele waarden, sociale groepen en personen. Dat zijn de 
bepalende componenten van een normatieve organisatie.  
 
De culturele component is bij de kerk de geloofsinhoud. De sociale component wordt 
gevormd door de kerkelijke verbanden. De individuele component wordt gevormd 
door de gelovigen. Deze aspecten van de kerkelijke normatieve organisatie beïnvloe-
den en ondersteunen elkaar. Dat dient zo te gebeuren dat de continuïteit van de kerk 
er mee gediend wordt. Welnu, toekomstgericht kerkzijn wordt mogelijk dankzij de 
zinvolheid van de geloofsinhoud, de vitaliteit van de kerkelijke verbanden en de 
religieuze competentie van de gelovigen. In het volgende schema worden deze crite-
ria en hun onderling verband uitgewerkt.  
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tabel 5.1 Onderlinge verband van de drie componenten van de kerk als normatieve 
organisatie 

 Cultureel niveau Sociaal niveau Individueel niveau

    
de geloofsinhoud draagt bij tot: ZINVOLHEID legitimatie oriëntatie

de kerkelijke verbanden dragen bij tot: stabilisatie VITALITEIT participatie
de gelovigen dragen bij tot: interpretatie motivatie COMPETENTIE

• Op cultureel niveau dient de geloofsinhoud als zinvol te verschijnen: zij dient 
een bijdrage te leveren aan de beantwoording van de vragen die door de 
menselijke contingentie opgeroepen worden. Op sociaal niveau dient de ge-
loofsinhoud een bijdrage te leveren aan de legitimatie van de kerkelijke ver-
banden en op individueel niveau aan de oriëntatie van de gelovigen.  

• De vitaliteit van de kerkelijke verbanden is op sociaal niveau een belangrijke 
voorwaarde voor continuïteit. Naarmate zij vitaler zijn, zullen de kerkelijke 
verbanden meer bijdragen aan de stabilisatie van de geloofsinhoud. Op indi-
vidueel niveau geven de kerkelijke verbanden gelegenheid tot participatie 
van de gelovigen.  

• Op individueel niveau dienen de kerkleden over een zekere mate van religi-
euze competentie te beschikken. De toekomstgerichtheid van het kerkzijn 
vraagt daarom. De gelovigen kunnen dan immers op individueel niveau bij-
dragen aan de interpretatie van de geloofsinhoud en op sociaal niveau aan de 
motivatie om de kerkelijke verbanden te continueren.  

Blijvend kerkzijn, of toekomstgericht kerkzijn, wordt dus beschreven met de begrip-
pen zinvolheid, vitaliteit en competentie. De zinvolheid van de geloofsinhoud, de 
vitaliteit van de kerkelijke verbanden en de competentie van de gelovigen dragen bij 
aan de continuïteit van de kerk.  
De interactietermen uit het schema zijn nog als volgt toe te lichten.  
 
 
De culturele component: legitimatie 
De term geloofsinhoud die bij de culturele component centraal staat, moet niet te 
massief verstaan te worden. Bepaalde accenten binnen de geloofsinhoud kunnen 
bepaalde verschijningsvormen van kerkelijke verbanden legitimeren. Zo wordt bin-
nen de protestantse traditie in tegenstelling tot binnen de Rooms-katholieke kerk, de 
nadruk gelegd op het priesterschap aller gelovigen. Binnen de Rooms-katholieke 
Kerk krijgen weer andere geloofsinhouden hun accenten. Waar de kerkelijke verban-
den hun maatschappelijke vanzelfsprekendheid verliezen – en dat mag als kenmer-
kend voor onze moderne cultuur worden gezien – is een meer expliciete legitimatie 
nodig. 
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De culturele component: oriëntatie 
De antwoorden op de vragen naar zingeving en rondom de zogenaamde ultimate 
concerns bieden gelovigen oriëntatie in het leven. Dit is geen eenduidig begrip. 
Verschillende typen gelovigen veronderstellen verschillende typen oriëntatie. Aan de 
ene kant is er de gelovige oriëntatie in orthodoxe zin: de geloofsleer zelf biedt de 
oriëntatie in het leven. Aan het andere einde van het continuüm staat de quest-
gelovige, die de werkelijkheid heuristisch benadert. Hierbij gaat het om ‘de kunst van 
het (zoeken en) vinden van de werkelijkheid van geloof die (nog) verborgen is’ 
(Tieleman, 1995).  
 
 
De sociale component: stabilisatie 
De geloofsinhoud moet worden toegeëigend en doorgegeven; dit gebeurt in de vorm 
van ervaringen, kennis, inzicht, toe-eigening van normen en waarden enz. In dat 
proces van toe-eigenen en doorgeven ontstaat de ‘plausibiliteitstructuur’ (de term is 
van Peter Berger). Anders gezegd, de geloofsinhoud heeft stabilisatie nodig die het 
van de kerkelijke verbanden krijgt, zij reiken de kaders van toe-eigening en doorge-
ven aan. 
 
 
De sociale component: participatie 
De kerkelijke verbanden zijn ook de kaders waarbinnen gelovigen participeren: de 
kerkelijke verbanden scheppen mogelijkheden of geven ruimte aan nieuwe mogelijk-
heden voor participatie, bijvoorbeeld in de vorm van kerkdiensten, of missionair-
diaconale activiteiten, gesprekskringen, enz. De bijdrage die kerkelijke verbanden aan 
de participatie leveren is meer dan het scheppen van een gelegenheidsstructuur. In 
het kerkelijk aanbod wordt participatie van diverse groepen beoogd en er worden 
verschillende vormen geboden waaraan gelovigen kunnen deelnemen. 
 
 
De individuele component: interpretatie 
Op individueel niveau dient met het oog op de toekomst en de nieuwe vragen die 
daarmee gepaard gaan de geloofsinhoud te worden geïnterpreteerd, of anders gezegd, 
de traditie moet levend gehouden worden. Dat is de bijdrage die de gelovigen leveren 
aan de zinvolheid van de geloofsinhoud. Dat kan overigens op verschillende manie-
ren (deductief, reductief en inductief; vgl. Peter Berger). 
 
 
De individuele component: motivatie 
De kerkelijke verbanden kunnen niet bestaan als deze niet worden gedragen door de 
motivatie van de gelovigen. Deze motivatie kan worden onderscheiden naar de mate 
waarin de kerkelijke verbanden als doel in zichzelf worden beschouwd, of als middel 
tot een verder gelegen doel. 
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Zinvolheid, vitaliteit en competentie zijn, elk op het eigen niveau, te beschouwen als 
criteria voor de toekomstgerichtheid van de kerk. De concepten legitimatie, oriënta-
tie, stabilisatie, participatie, interpretatie en motivatie betreffen de interactie tussen 
de verschillende niveaus. Zij duiden de processen aan die zich in een toekomstgerich-
te normatieve organisatie afspelen. Deze processen bestaan uit de wederzijdse beïn-
vloeding van de culturele, sociale en individuele componenten van de organisatie.  
 
Met dit begrippenkader wil ik onderzoeken in hoeverre het OST-project een bijdrage 
heeft geleverd aan blijvend kerkzijn (conform de doelstelling van het onderzoek).  
Na de evaluatie van de bijdragen aan blijvend kerkzijn, bekijk ik vervolgens het 
antwoord op de onderzoeksvraag naar de benodigde voorwaarden en de begeleiding. 
Ik doe dit per onderzoeksgemeente, zodat we drie paragrafen krijgen: Crooswijk, 
Delfshaven en Pendrecht-Heijplaat. 
In het onderzoek is gezocht naar een begaanbare weg om tot de gemeente te komen 
die past bij de visie op gemeentezijn. Anders geformuleerd, leidt de voorgestelde weg 
naar zinvol geloof, vitale kerkelijke gemeentes en competente gelovigen? (Vergelijk 
de driedeling van Hendriks ten behoeve van kerkopbouw 1999, 143).  
 
Ik zal het hele evaluatieschema gebruiken om alle drie de onderzoeksgemeentes te 
evalueren, maar om te voorkomen dat er een overvloed aan informatie ontstaat, ga ik 
accenten leggen. De ontwikkeling van het project laat dat goed toe. 
Zo kent het ene OST-project in alle drie de onderzoeksgemeentes een eigen ontwikke-
ling en daardoor andere uitkomsten.  

 Voor Crooswijk kijk ik vooral naar competentie van de gelovigen (het individue-
le aspect). Daar waar diaconale spiritualiteit wordt ontwikkeld, dus waar ver-
banden worden gelegd tussen diaconaal handelen en vieren is de vraag naar de 
interpretatie aan de orde. Het Open Huis als kerkelijk initiatief vraagt vooral 
om competentie van de gelovigen.  

 In Delfshaven hebben de voorstellen van de klankbordgroep betrekking op de 
inhoud van het geloof (het culturele aspect): bij de experimentele vieringen zal 
dit aan de orde zijn (wat is de inhoud van de vieringen), maar des te sterker bij 
de interreligieuze ontmoetingen. Juist in het contact met andere godsdiensten 
komt de vraag naar de inhoud van de eigen godsdienst naar voren.  

 In Pendrecht-Heijplaat is het hoofdbestanddeel van de voorstellen een kerkelijke 
reorganisatie (eerder aangeduid met organisatorische integratie en pastorale dif-
ferentiatie). Voor Pendrecht-Heijplaat kijk ik daarom vooral naar de bijdrage 
van de kerkelijke verbanden (het sociale aspect) uit het schema.  

Hiermee is overigens niet gezegd dat bijvoorbeeld Pendrecht-Heijplaat niet ook naar 
het individuele aspect kan worden geëvalueerd, ik maak slechts een pragmatische 
keuze door telkens een aspect in het bijzonder toe te lichten.  
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5.3 Wijkpastoraat Crooswijk  

Allereerst evalueer ik de resultaten aan de hand van het hiervoor genoemde schema, 
vervolgens wordt de onderzoeksvraag beantwoord voor wat betreft Crooswijk. Bij de 
evaluatie van de resultaten richt ik me op de competentie van de gelovigen. 
Het voorstel aan de kerkenraadscommissie komt neer op het hechter op elkaar 
betrekken van activiteiten in het Open Huis en in de vieringen in De Akker, terwijl 
de activiteiten in het Open Huis zich scherper zullen profileren. 
De vraag voor de evaluatie luidt dan: 

In hoeverre dragen de gelovigen die deelnemen aan de vieringen en actief zijn 
in het Open Huis, bij aan de interpretatie van de geloofsinhoud en de motiva-
tie voor de kerkelijke verbanden?  
 

 
5.3.1 De competentie van de gelovigen  

In de voorgestelde plannen gaat het bij uitstek om interpretatie. Het uitwerken van 
diaconale spiritualiteit is immers beschreven als het interpreteren van de situatie in de 
buurt in het licht van de Bijbel en de Bijbel lezen vanuit de vragen die opkomen 
vanuit het wonen en werken in Crooswijk. Als dit in termen van op elkaar inwerken 
van tekst en context wordt geformuleerd, praten we over een inductieve interpretatie 
van de geloofsinhoud.  
 
Uit het gesprek met de vrijwilligers blijkt dat er bij hen slechts in geringe mate be-
hoefte bestaat aan de interpretatie van de geloofsinhoud binnen het wijkpastoraat en 
tegen de achtergrond van het werk van het wijkpastoraat.  
Binnen het gesprek met de welzijnswerkers en buurtbewoners werd gesteld dat het 
wijkpastoraat een zinvolle bijdrage kan leveren aan het welzijn van de buurt en dat ze 
zich meer als godsdienstige instantie zou moeten profileren. Dat is te verstaan als zich 
laten zien als een groep mensen die bezig is met de interpretatie van de geloofsin-
houd. Die lijn versterkt de competentie van de gelovigen. 
Het beleidsvoornemen om het missionair-diaconale karakter te versterken kan een 
bijdrage leveren aan de interpretatie van de geloofsinhoud. Tegelijk staat die compe-
tentie onder druk. Op het gevaar af dat ik veel nadruk leg op het invoegen van één 
zin in de conceptnotitie over het beleid van het wijkpastoraat18, kan gesteld worden 
dat de verbinding tussen vrijwilliger en spiritualiteit wordt gerelativeerd. Wanneer we 
willen praten over competente gelovigen is het interpreteren van de geloofsinhoud 
een van de bijdragende factoren. Anders gezegd: het zou voor het werken in het 
wijkpastoraat als het ware vanzelfsprekend moeten zijn dat men bezig wil zijn met de 
interpretatie van de geloofsinhoud. De vanzelfsprekendheid is niet aanwezig en 
vervolgens ontstaat er grote aarzeling om het zo te formuleren dat er dwang lijkt.  
 

                                                      
18  Namelijk de zin: “ Maar ook voor de vrijwilligers geldt dat deelname aan de voorbereiding 

geen voorwaarde is om vrijwilliger te zijn bij het wijkpastoraat.” 
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Het feit dat een kleine groep mensen het huidige wijkpastoraat draaiend houdt, duidt 
op grote motivatie van de gelovigen (en andere betrokkenen – maar is dit motivatie 
voor een kerkelijk verband?). Het is deze motivatie die wordt verondersteld in de 
voorstellen. Deze motivatie voor de vieringen en het Open Huis is in de voorgestelde 
plannen een motivatie voor het werken aan de leefbaarheid van de buurt en diacona-
le spiritualiteit. Het perspectief overstijgt de betreffende activiteiten: het kerkelijk 
verband is hier middel en geen doel in zichzelf. 
Naar de mate waarin het werk in het Open Huis erin slaagt déze motivatie (voor het 
werken aan de leefbaarheid van de buurt en te werken aan diaconale spiritualiteit) 
vast te houden en te versterken, draagt zij bij aan de competentie van de gelovigen. 
Eerder introduceerden we de term clubbiness, die aanduidt dat het Open Huis wel als 
een doel in zichzelf wordt gezien. Denkend vanuit het evaluatieschema kan worden 
gesteld dat clubbiness de competentie ondergraaft. 
 
 

5.3.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag  

Kijkend vanuit deze conclusie naar de inhoudelijke, organisatorische en personele 
voorwaarden uit de onderzoeksvraag, dan valt het volgende te verzamelen. 
Wat de inhoudelijke voorwaarden betreft is het van belang om een bijdrage te kun-
nen leveren aan de diaconale spiritualiteit. Vanuit de ervaringen in de buurt, met 
name zoals die naar voren komen in het Open Huis, moeten lijnen gelegd kunnen 
worden naar het geloof, de Bijbel en de traditie. De Schrift en de werkelijkheid 
moeten met elkaar in gesprek kunnen worden gebracht, om het in meer theologische 
termen te omschrijven. 
Wat de organisatie betreft vraagt dat zowel om behoud van het Open Huis, als om 
behoud van de vieringen. Slechts tezamen dragen zij bij aan de ontwikkeling en 
uitdrukking van de diaconale spiritualiteit.  
De personele voorwaarden vragen dat enerzijds de predikant/voorganger verbonden 
blijft aan het Open Huis en/of dat de diaconaal werker ruimte krijgt om een inhoude-
lijke bijdrage te leveren aan de vieringen.  
Omdat we in feite over nieuwe aanvullende activiteiten praten (het Open Huis wil 
nieuwe doelgroepen aanboren en de vieringen worden verder geprofileerd) zal ook 
werving van nieuwe betrokkenen gewenst zijn, wil de zaak blijven voortbestaan. Dat 
vraagt dus op het personele vlak ook dat men in staat is mensen aan te trekken. 
 
 

5.4 Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven  

Net als bij de evaluatie van het wijkpastoraat Crooswijk beschrijf ik allereerst de 
bijdrage aan blijvend kerkzijn aan de hand van het evaluatieschema om daarna stil te 
staan bij de vraag wat dan de voorwaarden zijn die nodig zijn om aan dit blijvend 
kerkzijn daadwerkelijk bij te dragen. 
Bij de bespreking van Delfshaven leg ik het hoofdaccent op de zinvolheid van het 
geloof (de culturele component).  
De Klankbordgroep heeft twee voorstellen aan de kerkenraad gedaan:  
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1. organiseren van experimentele diensten (in mogelijk interkerkelijk verband);  
2. organiseren van interreligieuze ontmoetingen als bijdrage aan sociale integratie 

en leefbaarheid van de buurt.  
Daarnaast is besloten om te fuseren met een naburige gereformeerde kerk. Ik zal dit 
niet als inhoudelijk besluit bespreken, maar beschrijven als mogelijkheid van voortbe-
staan, dus bij de organisatorische voorwaarden. De inhoudelijke plannen zijn welis-
waar tijdelijk op de achtergrond, maar horen nog wel tot het beleidsvoornemen van 
de gemeente. 

 
De vragen die in deze paragraaf aan de orde komen luiden dan:  
1. in hoeverre draagt de geloofsinhoud, zoals die tot uitdrukking komt in de experi-

mentele vieringen bij aan de legitimatie van de kerkelijke verbanden en aan de 
oriëntatie van de gelovigen?  

2. in hoeverre draagt de geloofsinhoud, zoals die tot uitdrukking komt in de interre-
ligieuze ontmoetingen, bij aan de legitimatie van de kerkelijke verbanden en aan 
de oriëntatie van de gelovigen?  

Deze vragen worden beantwoord door te kijken naar de zinvolheid van het geloof.  
 
 

5.4.1 De zinvolheid van het geloof  

De huidige plannen zijn tweeledig: experimentele kerkdiensten en interreligieuze 
ontmoetingen in het kader van de bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt.  
 
 
Experimentele vieringen en de oriëntatie van de gelovigen 
Het voorstel om experimentele kerkdiensten te organiseren komt op vanuit de 
ervaring dat de huidige vorm van kerkdiensten voor (sommige) mensen zijn zeg-
gingskracht heeft verloren. Om het in de termen van het evaluatieschema te zeggen: 
“Ze dragen te weinig bij tot de oriëntatie van de gelovigen.” Hierin ligt de wens 
opgesloten dat de experimentele diensten vormen, uitdrukkingen, gedachten, enz. 
aanreiken die mensen wel helpen hun eigen geloof te beleven en te versterken. 
De conclusie is hier dan ook dat de zinvolheid van het geloof toeneemt naarmate die 
experimentele diensten bijdragen aan de oriëntatie van de gelovigen. Het gaat dan 
om een hermeneutisch (of eventueel heuristisch) proces. 
Daarmee is gelijk een grens aan de experimentele vieringen gesteld: het gaat erom dat 
‘bruikbaar’ geloof wordt gevoed en zijn uitdrukking vindt. Experimenteren om het 
experimenteren gebeurt aan de verkeerde kant van die grens.  
 
 
Experimentele vieringen en de legitimatie van de kerkelijke verbanden 
Voor vieringen geldt dat de geloofsinhoud het kerkelijk verband expliciet legitimeert. 
Dit wordt o.a. tot uitdrukking gebracht in liturgische formuleringen als: “Wij zijn 
hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige…” De vraag is wel of het specifieke 
kerkelijke verband van een geografisch bepaalde gereformeerde kerk wordt gelegiti-
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meerd. Een retorische vraag waarop het antwoord ‘nee’ verondersteld wordt. Het 
huidige specifieke kerkelijke verband wordt gelegitimeerd door kerkorde en geografi-
sche indeling. Wat hier wordt voorgesteld vloeit voort uit een specifieke interesse: 
mensen zoeken vieringen met woorden en uitdrukkingsvormen, die bij hen passen. 
Binnen deze vieringen willen mensen samen met anderen, nieuwe woorden en uit-
drukkingsvormen geven aan hun geloof, woorden en uitdrukkingsvormen die binnen 
de huidige vieringen te weinig worden gevoed. 
De vieringen willen daarom bijdragen aan geherinterpreteerd geloof dat bijdraagt aan 
expliciete legitimatie van een vierende gemeente. 
 
 
Interreligieuze ontmoetingen en de oriëntatie van de gelovigen 
De inhoud van het geloof is onderwerp van gesprek in de interreligieuze ontmoetin-
gen. In het gesprek met andersgelovigen komen de vragen naar het hoe en waarom 
van het eigen geloof naar voren. Als het goed is, natuurlijk. 
Binnen het voorgestelde plan is de ruimte er zeker om het goed te laten gaan. De 
Gereformeerde Kerk kiest voor een bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt (sociale 
integratie) op een punt dat tot de core-business (kernactiviteit) van de kerk mag 
worden gerekend: religie. Als dat uitgangspunt is en blijft, ontstaat een geloofsge-
sprek en vanuit dat geloofsgesprek respect en waardering voor mede-buurtbewoners. 
Als het accent uitsluitend op kennismaken met andere religies ligt, of andersgelovigen 
het gevoel geven dat hun geloof ‘er ook mag zijn’, of ‘heel interessant en waardevol 
is’ vindt er geen geloofsgesprek plaats. De gesprekken hebben dan (slechts) iets van 
een (wederzijdse of eenzijdige) kennismaking. 
Het is voor de evaluatie dus de vraag in hoeverre de geloofsinhoud in de ontmoeting 
zo ter sprake komt dat het bijdraagt aan de oriëntatie van de gelovigen. Naar de mate 
waarin dit gebeurt, wordt de geloofsinhoud zinvol. 
 
 
Interreligieuze ontmoetingen en de legitimatie van de kerkelijke verbanden 
Het is deze geloofsinhoud die haar legitimatie zou moeten verschaffen aan de kerke-
lijke verbanden. Daar waar de interreligieuze ontmoeting over echte uitwisseling wil 
gaan, zal het eigen geloof (in zekere mate) helder moeten zijn verwoord. En dat 
vraagt om voortgaande interne bezinning, verdieping en beleving van het ei-
gen/christelijk geloof. Dit vindt bij uitstek binnen kerkelijke verbanden plaats, in een 
gemeenschap van gelovigen. 
Vervolgens zal de geloofsinhoud weer zijn uitdrukking moeten vinden in het vieren. 
Ook dat vraagt een kerkelijk verband; dit kerkelijk verband wordt dan expliciet 
gelegitimeerd. 
 

5.4.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag  

Het voorstel van de klankbordgroep aan de kerkenraad is tweeledig: start met expe-
rimentele vieringen en interreligieuze ontmoetingen. Daarnaast heeft de kerkenraad – 
mede op grond van het project – besloten te fuseren met de Gereformeerde Kerk van 
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Rotterdam (Centrum). De vieringen en interreligieuze ontmoetingen vragen de 
nodige inhoudelijke deskundigheid. De vieringen vragen deskundigheid op het gebied 
van liturgie. Bij experimentele vieringen gaat het immers zowel om experimenten als 
om vieringen en vieringen kennen bepaalde randvoorwaarden.  
Er gebeurt in Nederland al het een en ander op het terrein van experimentele vierin-
gen. Als brandpunt van die ontwikkelingen is er bijvoorbeeld de Experimentendag. 
Kennis van de ontwikkelingen op dit gebied moet ook tot de inhoudelijke voorwaar-
den worden gerekend.  
Ook de interreligieuze ontmoetingen vragen om kennis van zaken, hoewel nu niet 
gelijk verwacht hoeft te worden dat de deelnemers godsdienstwetenschappers zijn. 
Het gaat immers om de ontmoetingen en het leren van elkaar. Maar enigszins weg-
wijs zijn in de wereld van de andere godsdiensten is gewenst. 
 
Wat de organisatorische voorwaarden betreft moet met name bij de vieringen worden 
gewezen op de eerder aangeduide spanning tussen de lokale kerkelijke gemeente 
enerzijds en de kerkelijke gemeente als groter verband anderzijds. 
Voor geslaagde vieringen is de lokale gemeente niet noodzakelijk. Er wordt geen 
specifieke vorm gelegitimeerd zei ik eerder. 
De huidige gemeente is een kwetsbare organisatie. Ik roep nogmaals in herinnering 
dat de gemeente in ruim 15 jaar tijd bijna 90% van haar leden is kwijtgeraakt en dat 
op 1 januari 2001 ruim twee van de vijf leden 60 jaar of ouder is.  
Het lijkt dan ook alleszins logisch dat de gemeente haar organisatorische basis ver-
sterkt door te fuseren met een andere kerk19. Zo’n ingreep in de organisatie zal veel 
tijd en aandacht vragen, ook indien – zoals nu het geval is – het enthousiasme daar-
voor bij beide fusiepartners groot is. Het zal voorlopig dan ook een punt van aan-
dacht blijven om de fusie te blijven zien als het werken aan de organisatorische 
component, terwijl het hoofdaccent moet liggen bij zinvolle geloofsinhoud, vitale 
kerkelijke verbanden en competente gelovigen. 
Tot de organisatorische voorwaarden voor de interreligieuze ontmoetingen hoort een 
netwerk van contactpersonen van religieuze organisaties. Zo’n netwerk bestaat op dit 
moment al en kan dus als netwerk dienen waarlangs het gewenste initiatief wordt 
uitgebouwd. De relaties die opgebouwd zijn door het nauw aan de Gereformeerde 
Kerk van Rotterdam-Delfshaven verbonden Oude Wijkenpastoraat kunnen daarbij 
een belangrijke rol spelen. 
 
Wat de personele voorwaarde betreft is al gewezen op het belang van (het ontwikke-
len van) deskundigheid op het gebied van experimentele liturgie en interreligieuze 
ontmoeting. Experimenteren met kerkdiensten vraagt ook de nodige creativiteit en 
een intensieve voorbereiding. Die tijd moet dan ook beschikbaar worden gesteld. 
Onder de personele voorwaarde kan ook worden gerekend dat men in teamverband 
kan werken. 

                                                      
19  Dat dit niet altijd als logisch wordt gezien blijkt wel uit het feit dat in Rotterdam Zuid zo’n 

versterking van de organisatorische basis terzijde werd geschoven. 
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5.5 Samen op Weg-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat  

Evaluatie van de resultaten van het proces voor Pendrecht-Heijplaat is wat lastig. De 
Klankbordgroep heeft een voorstel gedaan aan de kerkenraad en is daar kritisch 
besproken. Maar de opmerkingen uit de focusgroepen hebben de plannen eigenlijk 
volledig van tafel laten verdwijnen. In feite zijn de resultaten hier dan ook minimaal. 
Ik zal desalniettemin de voorstellen van de Klankbordgroep evalueren aan de hand 
van het evaluatieschema. 
 
De Klankbordgroep heeft vier voorstellen gedaan aan de kerkenraad namelijk op het 
terrein van  
1. integratie van de kerkelijke wijkgemeentes;  
2. vormgeving van het pastoraat;  
3. vieringen;  
4. nieuwe initiatieven (blijft verder buiten beschouwing).  
Kijkend naar de evaluatieve vraagstelling, komt in deze paragraaf het volgende aan de 
orde: 

in hoeverre dragen de kerkelijke verbanden, zoals die gevormd worden bij de 
integratie, bij de vormgeving van het pastoraat en bij de vieringen, bij aan de 
stabilisatie van de geloofsinhoud en de participatie van de gelovigen? 
 
 

5.5.1 De vitaliteit van het kerkverband  

We drukken de vitaliteit van de kerkelijke gemeente uit naar de mate waarin de 
kerkelijke gemeente bijdraagt aan de stabilisatie van de geloofsinhoud en de partici-
patie van de gelovigen.  
 
 
Stabilisatie van de geloofsinhoud 
De huidige situatie in Pendrecht-Heijplaat is er een waarin de stabilisatie van de 
geloofsinhoud op de tocht staat. Het kerkelijk verband wordt steeds verder onder-
graven, doordat er steeds minder mensen zijn die het kunnen onderhouden. Het 
pastorale netwerk in Pendrecht bestaat zo goed als niet meer; het wordt steeds lasti-
ger om voldoende mensen in de kerkenraad te krijgen (en daarmee wordt het ook 
lastiger om ambtelijke vertegenwoordiging bij erediensten te vinden). 
Het is niet de motivatie van de gelovigen die ondergraven wordt (dan praten we over 
de competentie van de gelovigen), maar het is de vitaliteit van de kerkelijke gemeente 
die in het geding is. 
De organisatorische integratie wil een bijdrage leveren aan het versterken van die 
kerkelijke verbanden, zodat deze hun bijdrage kunnen leveren aan de stabilisatie van 
de geloofsinhoud. In de plannen wordt aangestuurd op verdere profilering van de 
verschillende (nu nog) wijkgemeentes, zodat gewerkt wordt naar een pluriforme 
geloofsinhoud. Dit zou tot stabilisatie van die geloofsinhoud kunnen leiden. Omdat 
niet voor deze lijn is gekozen, is de wijkgemeente voor de stabilisatie van de geloofs-
inhoud weer volledig op zichzelf aangewezen. Met de zorg hierover opent deze 
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subparagraaf. 
  
Participatie van de gelovigen 
Schaalvergroting kan de kerk anoniemer maken en daarmee de participatie afrem-
men. Daar waar door reorganisatie de kerkelijke gemeente wordt vergroot, kan dat 
ten koste gaan van de onderlinge informele banden (de gemeenschapsdimensie), wat 
weer afnemende participatie tot gevolg heeft: men voelt zich niet meer thuis in de 
kerk die de eigen kerk niet meer is. Dat was een groot deel van de kritiek uit de 
focusgroepen. 
Het is dus niet gezegd dat reorganisatie de vitaliteit van de kerkelijke verbanden als 
vanzelf versterkt. Maar het is juist daarom dat naast de organisatorische integratie de 
pastorale differentiatie moet staan. Dit wil voorkomen dat de anonimiteit toeneemt 
en zorgen dat de participatie op z’n minst op peil blijft, maar liever toeneemt. 
 
In de opzet richt de organisatorische integratie en pastorale differentiatie zich op de 
bereikte doelgroep (huidige betrokken gemeenteleden) en op nieuwe doelgroepen, 
met een nieuw aanbod. Anders gezegd: op vernieuwing en verbreding. In de mate 
waarin die vernieuwing en verbreding slaagt – en dus meer mensen zullen participe-
ren – neemt de vitaliteit van de gemeente toe. 
In de huidige situatie lijkt er weinig ruime voor vernieuwing en verbreding. Wel zijn 
voorstellen als erediensten in verzorgingstehuizen binnen de schaal van de wijkge-
meente denkbaar. Dit zijn activiteiten die de participatie kunnen vergroten en daar-
mee de vitaliteit van het kerkelijke verband kan verstevigen. 
 
 

5.5.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag  

In een eerdere notitie die geschreven is vanuit de klankbordgroep van Pendrecht-
Heijplaat (de notitie Aanzetten) zijn de vier voorstellen aan de kerkenraad verder 
uitgewerkt naar inhoudelijke, organisatorische en personele voorwaarden. Het 
samenvattende schema dat hiervoor gebruikt is, presenteer ik hier, omdat het een 
compacte beantwoording van de onderzoeksvraag laat zien. 
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  A inhoudelijk B organisatorisch C personeel 

I  
integratie 

 
inventarisatie van wensen van 
kerkelijke activiteiten en 
presentie in Rotterdam-Zuid 

 
er moet een manier gevonden 
worden waardoor een centrale 
hervormde gemeente kan samen-
gaan met een groot aantal gere-
formeerde kerken 

 
taakverdeling op grond 
van specialisatie van 
predikanten en pastores 

II vormgeving 
pastoraat 

onderscheiding naar vormen 
van pastoraat, zoals crisispas-
toraat, groepspastoraat, 
categoriaal pastoraat  

goede informatie 
database 

pastorale professionals  
secretariële ondersteu-
ning bij initiatieven van 
gemeenteleden 

III vieringen ruimte voor verschillende 
vormen van vieringen 
samenwerking met rooms-
katholieken moet worden 
onderzocht  
vieringen op kleinere schaal in 
bijvoorbeeld verzorgingshuizen 

geografische verdeling van 
kerkgebouwen op de zuidoever  
locaties waar vieringen kunnen 
worden gehouden, anders dan in 
kerkgebouwen 

preekbevoegden 
organisten of andere 
muzikanten 

IV nieuwe 
initiatieven 

aansluitend bij vragen van 
mensen 

stedelijke aanpak   
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6 Evaluatie van het project 

Het OST-project is met verschillende (elkaar deels overlappende) termen aan te 
duiden: zo kan het worden gezien als een vitaliseringproces. Binnen kerkelijk Rotter-
dam is veel achteruitgang te zien en dat kan een zekere moedeloosheid te weeg 
brengen. Daarnaast zijn er ook tal van nieuwe en vernieuwende initiatieven waar 
mensen met veel enthousiasme aan meewerken. Blijkbaar lukt daar wel wat in het 
reguliere kerkenwerk (om het verschil zo maar even te duiden) niet lijkt te lukken. 
Dat kan er mee te maken hebben dat mensen die betrokken zijn bij die nieuwe initia-
tieven anders naar hun situatie hebben leren kijken: ze zien wat nodig is en ze zien 
wat ze kunnen en van daaruit gaan ze aan de slag.  
De winst van het OST-project als vitaliseringproces zou dan zijn om de mensen op-
nieuw naar hun situatie te laten kijken, of met nieuwe ogen naar hun situatie te laten 
kijken. Dat kan nieuw elan losmaken. 
De inzet van het project zou dan niet een analyse van de feiten moeten zijn, want die 
zouden eerder mistroostig dan vitaal kunnen maken.  
Een uitspraak van Rousseau zou in dit geval de leidraad kunnen zijn: “Beginnen wij 
met alle feiten terzijde te schuiven, want zij hebben niets met het vraagstuk te maken” 
(geciteerd in Goddijn, 1971, pag. 16). 
 
Het project is ook als een beleidsveranderingtraject te zien: de gang van zaken binnen 
de kerken heeft zijn beslag gekregen in een bepaald beleid. De externe omstandighe-
den zijn gewijzigd, dus zijn beleidsveranderingen nodig. In dat geval zou het project 
gezien kunnen worden als een evaluatie van het huidige beleid en moeten problemen 
als beleidsproblemen worden geduid.  
Voor het project zou dat betekenen, om het te zeggen in termen die ontleend zijn aan 
Dunn (1994), dat er wel een zeker besef van een problematische situatie in de kerken 
is, maar dat dit vervolgens moet worden vertaald naar beleidsproblemen. Deze geven 
namelijk handvatten voor verandering.  
In dat geval zou het OST-project moeten bijdragen aan probleemstructurering, formu-
leren van beleid met daarbij alternatieven en hun gevolgen beschrijven, aanbevelingen 
doen en beleidslijnen uitzetten; vervolgens komt de fase van de beleidsuitvoering, of 
implementatie; en wordt geëvalueerd. (Dunn, 1994, 15-19). 
 
Een derde visie op het project is om het project te zien als leertraject of een traject 
volgens de methode van het leren. De veranderingen waar de kerken voor staan 
moeten niet van buitenaf opgelegd worden, noch moet de lijn worden gevolgd om 
zonder enige structurering de ontwikkelingen te laten verlopen in de lijn zoals de 
gemeenteleden dat wel prettig vinden, maar met behulp van een kritische gespreks-
partner wordt materiaal ter tafel gebracht dat moet leiden tot bezinning op de toe-
komst van de kerk. De bezinning brengt actie voort, die vervolgens weer onderwerp 
van bezinning wordt. Een voortschrijdend proces dus. Daarnaast is de methode van 
het leren ook een zich verbredend proces: het leren werkt steeds verder door in de 
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gemeente en de input voor de bezinning komt niet alleen van binnenuit de kerk, 
maar ook van de ‘buitenwereld’. 
 
In deze evaluatie wordt voor een meer omvattende opvatting gekozen, namelijk om 
het proces te zien als een gemeenteopbouwproces dat wordt gevolgd langs de lijnen 
van praktisch theologisch onderzoek, zoals beschreven door Heitink (20002). 
Daarvoor bespreek ik allereerst kort dit model van Heitink. Daarna worden in af-
zonderlijke paragrafen achtereenvolgens een empirische benadering, een hermeneuti-
sche benadering en een agogische benadering behandeld. Bij die benaderingen noem 
ik ervaringen uit dit OST-project en bespreek tot welke aanpak die benaderingen 
hebben geleid of waar ze van dienst zouden kunnen zijn. Daarbij wijs ik op aan-
dachtspunten die van nut kunnen zijn voor een dergelijk project wanneer dat op 
andere plaatsen ook wordt uitgevoerd. 
 
Wat voor het hele rapport geldt, geldt hier des te sterker: er valt beslist veel meer 
over te zeggen en evalueren. Wat hier naar voren wordt gebracht is slechts een 
selectie van een aantal relevante onderwerpen. 
 
 

6.1 Methodologie van de praktische theologie 

Praktische theologie is volgens Heitink een handelingswetenschap, waarbij het gaat 
om begrijpen, verklaren en veranderen. Het perspectief van het begrijpen staat 
centraal in de hermeneutische interpretatietheorieën; men komt tot begrijpen door 
het doorlopen van de zogenaamde hermeneutische cyclus. Het perspectief van het 
verklaren staat centraal in de empirische benadering binnen de menswetenschappen; 
men komt tot verklaren door het doorlopen van de zogenaamde empirische cyclus. 
Het perspectief van het veranderen, ten slotte, is van enigszins andere orde, maar het 
veranderingsproces is ook als cyclisch proces op te vatten dat Heitink aanduidt als de 
regulatieve cyclus, of – de term die ik hier aanhoudt in navolging van Jonkers (2000) 
en aansluit bij de terminologie zoals die binnen de begeleidingsgroep wordt gebruikt 
– agogische cyclus. 
“De drie cirkels corresponderen met de verschillende doelstellingen van het vak: het 
interpreteren van menselijk handelen in het licht van de christelijk traditie (het 
hermeneutische perspectief), het analyseren van het handelen ten aanzien van feite-
lijkheid en potentialiteit (het empirische perspectief), het ontwikkelen van hande-
lingsmodellen en -strategieën voor de verschillende handelingsvelden (het strategisch 
perspectief).” (Heitink, 2000, 146 e.v.) 
 
De drie cycli of cirkels zijn in een beeld te vangen, dat er dan als volgt uitziet. 
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Figuur 6.1 Gewijzigde weergave van het figuur ‘de methodologie van de praktische 
theologie’ (Heitink, 2000, 161) 

 
Een gemeenteopbouwproces is, als praktisch theologisch proces, eveneens te be-
schouwen en uit te voeren met deze drie cirkels. Binnen een bepaalde situatie, wor-
den gegevens verzameld en geïnterpreteerd en veranderingen worden in beweging 
gezet. Ieder proces kan zelf als cirkel worden gezien. Zo kan de agogische cirkel 
worden omschreven als een proces van probleemstelling, diagnose, plan, ingreep, 
evaluatie, waarna er weer materiaal op tafel ligt voor een nieuwe probleemstelling. 
Zie ook hiervoor bij de beschrijving van het proces volgens Dunn. 
De drie cirkels staan in onderling verband met elkaar, wat betekent dat na het door-
lopen van een van de cirkels, doorkoppeling naar een volgende cirkel moet plaats-
vinden. De uitkomsten van dat proces leiden naar de volgende cirkel – of terug naar 
de vorige cirkel – waarna weer input wordt geleverd voor een van de twee eerder 
doorlopen cirkels. Zo beschreven is gemeenteopbouw een dynamisch proces van 
waarnemen, ervaren, interpreteren, zin geven, kiezen, beproeven en evalueren. 
(Heitink, 2000, 225). 
 
 

6.1.1 Het nut van de methode van de drie cirkels 

De indruk die de bespreking van de methodologie van de praktische theologie kan 
achterlaten, is dat dit een ingewikkeld en gecompliceerd proces is. Die indruk lijkt 
me alleszins terecht. Het doorlopen van de cirkels afzonderlijk is al lastig genoeg, het 
overstappen en heen en weer bewegen tussen drie cirkels alleen maar lastiger. 
Het is m.i. de moeite echter wel waard omdat gemeenteopbouwprocessen nu een-
maal ook gecompliceerde processen zijn, waarbij de gegevens, de interpretatie van de 
gegevens en het veranderen van de situatie als een kluwen dooreen liggen. Een model 
dat structuur in die kluwen brengt is dan behulpzaam. 
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6.2 Drie cirkels in het OST-project 

In het OST-project is gekozen om te beginnen met de empirische cirkel. Principieel 
maakt het niet heel veel uit waar het begin wordt gekozen, omdat er sprake is van 
cyclische processen: op den duur wordt ieder proces immers doorlopen. 
De reden voor de keus bij de empirische cirkel is dat het verzamelen van gegevens 
van Rotterdam en de onderzoeksgemeentes een kennismaking met en introductie van 
Rotterdam was voor de onderzoeker.  
Als methode voor het verzamelen van empirische data is gekozen voor het maken van 
een (bescheiden) kerkelijke en sociale kaart. De gegevens daarvan zijn in de eerste 
vergaderingen van de klankbordgroepen besproken. Deze vergaderingen werden in 
de onderzoeksopzet Rondetafelgesprekken genoemd. Die gesprekken hadden – 
denkend vanuit het schema – enerzijds het karakter van een check of de empirische 
cirkel tijdelijk kon worden verlaten toen de vraag aan de orde was of de gepresen-
teerde gegevens juist en volledig zijn. Anderzijds vormden de gesprekken het begin 
van het doorlopen van de hermeneutische cirkel toen de vraag aan de orde was hoe 
de gegevens moeten worden verstaan. Wat zegt dit over de kerk, over kerkzijn, over 
gemeenschap, over kerkelijke betrokkenheid op de wereld, enz.? Vervolgens werd de 
vraag aan de orde gesteld wat de kerkelijke gemeente te doen staat gegeven de situa-
tie en haar verstaan daarvan: de agogische cirkel. 
 
De evaluerende opmerkingen worden in dit hoofdstuk zo veel mogelijk per cirkel 
onderscheiden. Daarvoor wordt allereerst een verdere toelichting gegeven op de 
afzonderlijke cirkels. 
 
 

6.3 Empirische cirkel 

Het maken van een kerkelijke en sociale kaart is een beproefd middel om op systema-
tische wijze gegevens van kerkelijke gemeentes te verzamelen en te presenteren. 
Jonkers (1992) gebruikt daarvoor een model waarin hij de lokale kerkelijke gemeente 
vanuit drie gezichtspunten beschrijft, namelijk de kerk als gemeenschap, de kerk als 
organisatie en de kerk als beweging: 
 bij de kerk als gemeenschap wordt gekeken naar de (affectieve) bindingen, de 

gewoonten en traditie en de identiteit; 
 bij de kerk als organisatie richt de blik zich op de leiding en de coördinatie, de 

taak- en werkgroepen en het beheer, beleid en de doelen; 
 bij de kerk als beweging wordt informatie verzameld over onvrede en idealen, 

appèl en conflict en het profiel van de gemeente. Werk- en taakgroepen die zich 
richten op ‘bewegingsaspecten’ worden eveneens onder deze noemer beschreven. 

 
Andere vormen van onderzoek om empirische gegevens te verzamelen zijn bijvoor-
beeld participerende observatie, enquêtes, individuele interviews en groepsinter-
views/focusgroepen. Ook hiervan is een aantal malen gebruik gemaakt in het OST-
project. Aan het eind van het project zijn focusgroepen gehouden in twee onder-
zoeksgemeentes met de vraag naar draagvlak en alternatieven bij de verzamelde 
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voorstellen. Waar in het eerste deel het verzamelen van gegevens vooral kwantitatief 
is, zijn de focusgroepen op te vatten als kwalitatief onderzoek. 
 
In Crooswijk is door leden van de klankbordgroep informatie verzameld door inter-
views te houden met vrijwilligers via individuele interviews en door een korte vragen-
lijst af te werken in het zogenaamde zorgnetwerk (zie de beschrijving van het proces 
in Crooswijk hierover). 
Tot slot noem ik hier nog wat als secundaire analyse kan worden aangemerkt. In 
Delfshaven is een inventarisatie gehouden onder de vrijwilligers binnen de gemeente. 
Daarbij is een overzicht gemaakt wie welke taken uitvoert. Uit dat overzicht is het 
gemiddeld aantal taken per werkveld en per vrijwilliger berekend en is onderzocht in 
hoeverre vrijwilligers als ‘linking pin’20 fungeren in de organisatie.  
Kortom: in het onderzoek is verschillende malen en met verschillende onderzoeksme-
thodes de empirische cirkel doorlopen. 
 
Voor het verzamelen van gegevens aan het begin van het project was weinig tijd 
begroot. De overweging was dat het agogische traject, de beleidsimplementatie zo 
veel mogelijk ruimte zou moeten krijgen. 
Dat betekende onder andere dat een selectie is gemaakt uit de te verzamelen gege-
vens. Jonkers (1992) verzamelt naast de genoemde gegevens van de kerkelijke ge-
meente als gemeenschap, organisatie en beweging, ook gegevens die hij noemt 
sociaal-morfologisch substaat waaronder demografische gegevens, ecologische gege-
vens en sociale kenmerken. Deze gegevens zijn heel summier verzameld vanuit de 
gegevens van de burgerlijke gemeente Rotterdam (Centrum voor Onderzoek en 
Statistiek te Rotterdam; COS). Verder noemt hij het sociaal-cultureel substraat waar-
onder bindingsgegevens, normen, waarden en opvattingen en de culturele composi-
tie. Dit onderdeel is vrijwel buiten de kerkelijke en sociale kaart gebleven. 
 
Het verzamelen van de gegevens was soms ook lastig. Zo is vrij aan het begin van het 
onderzoek gevraagd om gegevens te ontvangen van de grenzen van kerkelijke ge-
meentes en wijken. Voor de hervormde gemeentes in Rotterdam waren die grenzen 
vrij snel te tekenen. Er zijn minder hervormde gemeentes in Rotterdam en die ge-
meentes waar gegevens aan gevraagd zijn, gaven deze vrij snel. Daarnaast is de kerke-
lijke ledenadministratie aan hervormde zijde, door de centrale administratie van de 
SMRA vrij uitgebreid en redelijk overzichtelijk te presenteren. 
De vraag om de kerkgrenzen aan gereformeerde kerken kon niet beantwoord wor-
den. Er blijkt op bovenlokaal niveau geen compleet overzicht te zijn van de kerkgren-
zen en een aantal kerken wilden geen gegevens leveren21. 
 

                                                      
20  Verbindende schakel; in dat geval is men lid van zowel de ene als de andere instantie en 

kan men informatie persoonlijk en rechtstreeks doorgeven en bewaken dat de thematiek 
van de ene instanties onder de aandacht blijft van de andere. 

21  Dit blijft een frappant gegeven: het was immers de gereformeerde (combi)classis – dus de 
vergadering van gereformeerde kerken in Rotterdam gezamenlijk – die opdracht tot dit 
onderzoek heeft gegeven. 
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6.4 Hermeneutische cirkel 

Het begrijpen van de bestaande situatie blijkt een heel lastige klus te zijn. Er is wel 
sprake van een zeker voorverstaan rondom de kerkelijke gemeente. Daarin horen 
begrippen thuis als kerkdiensten, gemeenschap en maatschappelijke betrokkenheid, 
maar om via de waarneming en de ervaring tot interpretatie (in een dis-
cours/bezinnend gesprek), zingeving en ‘mentaal’ handelen te komen22, blijkt lastig. 
Ik illustreer dit aan de hand van dit begrip gemeenschap dat een aantal keren een 
belangrijke rol speelde in het onderzoek.  
De indruk bestaat dat gemeenschap vooral verstaan wordt als een kleine groep, 
waarbinnen iedereen elkaar kent. Die opvatting kan verbreding van de kerkelijke 
gemeente in de weg staan. Ik vat hieronder een artikel van Jan Hendriks (1997) 
samen, waarin hij op heldere wijze het begrip gemeenschap bespreekt. Uit het artikel 
blijkt het belang van een goede ‘hermeneuse’ van het begrip en dus het belang van 
het doorlopen van de hermeneutische cirkel. Wanneer die cirkel niet goed wordt 
doorlopen, kan vervolgens ook de overstap niet worden gemaakt naar de andere 
cirkels. 
 
 

6.4.1 Hendriks over gemeenschap 

Discussies over het begrip gemeenschap worden al heel lang gevoerd binnen de 
kerken. Alleen is het lang niet altijd helder wat er met dat begrip wordt bedoeld. De 
indruk ontstaat dat gemeenschap staat tegenover verbanden die als los zand aan 
elkaar hangen. Gemeenschap is dan een soort verband, waarbij al snel geïdealiseerd 
en geromantiseerd over het begrip wordt gesproken. In een gemeenschap volgens 
deze opvatting is de groep relatief klein, heeft men een ‘eigen’ dominee, kent men 
elkaar, leeft men met elkaar mee, bidt men voor elkaar en horen termen als commu-
nity, kameraadschap, gezelligheid en geborgenheid. Van een dergelijke gemeenschap 
zou ook werfkracht uitgaan, zo haalt Hendriks aan uit een boekje van Bavinck. 
Anderzijds is een dergelijke opvatting van gemeenschap ook regelmatig bekritiseerd. 
Hendriks bespreekt twee andere benaderingen van gemeenschap waarbij gemeen-
schap niet als soort verband wordt beschouwd, maar als dimensie aan een relatie. 
Hendriks vat als volgt samen: 

“Het voorgaande moge duidelijk gemaakt hebben dat er een nauwe relatie is 
tussen (het beeld van) de context (de samenleving als ‘los zand’), (het beeld 
van) de situatie van de gemeente (behoefte aan geborgenheid, vriendschappe-
lijke contacten) en allerlei, tamelijk vage, impliciete voorstellingen van de es-
sentie van (kerkelijke) ‘gemeenschap’. Dat begrip wordt niet duidelijk 
gedefinieerd, maar uit de omschrijvingen kan, dacht ik, geconcludeerd wor-
den, dat bij ‘gemeenschap’ doorgaans gedacht wordt aan een bepaald type 
territoriale groep. Dit type kan worden aangeduid met termen als: familie, 
community, primaire groep, leefgemeenschap e.d. Dergelijke groepen wor-

                                                      
22  De termen voorverstaan; waarneming/ervaring; interpretatie/discours; zingeving en hande-

len komen van Heitink (2000, 225) 
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den vooral geassocieerd met geborgenheid en vriendschap. Omdat een dui-
delijke definitie van dit begrip ontbreekt, wordt het al door Firet gesigna-
leerde gevaar groot dat dit woord gevuld wordt met begrippen die er wel bij 
in de buurt komen, maar wezenlijk anders zijn. Het is daarom van belang ons 
nu bezig te houden met de vraag wat het wezen van ‘gemeenschap’ is.” 

 
Vervolgens bespreekt Hendriks de benadering van de sociaal-wetenschapper Joseph 
Pieper. Deze stelt dat er drie typen relaties zijn, met de volgende kenmerken: 
 Gemeinschaft: het algemeen belang staat op de voorgrond, eigen belang komt 

op de achtergrond; 
 Organization: het gezamenlijke doel staat op de voorgrond, mensen staan in een 

functionele relatie ten opzichte van elkaar; 
 Gesellschaft: het eigen belang staat op de voorgrond, met respect voor de ander, 

de marktsituatie is hiervan een goed voorbeeld. 
 
Een sociaal verband, dus ook een kerkelijke gemeente, kan alleen stabiel zijn als er 
ruimte is voor alle drie deze typen. Anders gezegd: binnen de kerkelijke gemeente is 
het type gemeenschap verweven met de andere typen. 
 
De theologische benadering neemt Hendriks over van Wagenaar en Kuhnke. Wage-
naar stelt dat gemeenschap in drie betekenissen voorkomt: 
 als mededeelzaamheid, het gaat hier om het dienstbetoon; 
 als deelhebben aan, het gaat hier om deelnemen aan de nieuwe heilswerkelijk-

heid; 
 als geestelijke eenheid, hier gaat het om de verbondenheid in Christus. 

Nergens gaat het om gemeenschap in de zin van fellowship, of vriendschappelijke 
verbanden. Deze conclusie is des te interessanter omdat dit nu net wel de gangbare 
betekenis binnen de kerkelijke gemeentes is.  
Tot slot komt aan de orde wat het resultaat van deze inventarisatie van het begrip 
gemeenschap nu is voor de opbouw van de gemeente. Dat zijn er in ieder geval vier: 
1. het begrip gemeenschap moet helder worden gedefinieerd, er blijft nu te veel 

onduidelijk en daarmee blijven onjuiste betekenissen bestaan, zo mag je conclu-
deren; 

2. pluraliteit is niet iets dat de gemeenschap in de weg staat (dan praat je over 
gemeenschap in de betekenis van kameraadschap en geborgenheid), maar dient 
juist de gemeenschap 

3. de kerkelijke gemeente zou dan ook veel meer als netwerk van ecclesiale groe-
pen moeten worden gezien dan als een hecht verband van onderling op elkaar 
betrokken mensen; 

4. wat gemeenschap is zou telkens betrokken moeten worden op de kernthema’s 
van de kerkelijke gemeente, namelijk haar relatie met God, met elkaar en met de 
wereld. In dit proces komt de identiteit van de gemeente tot stand. 

 
Tot zover de samenvatting van het artikel van Hendriks. Zijn bijdrage zou de input 
kunnen vormen voor het doorlopen van de hermeneutische cirkel in de onderzoeks-
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gemeentes. In één van de onderzoeksgemeentes beschreef een gemeentelid haar 
gemeente als ‘één hechte familie’. Dat is nu net het beeld dat gemeenschap niet is, of 
niet alleen is. Het is ook dat beeld dat de accenten kan doen verschuiven: niet de 
activiteiten en het dienstbetoon, maar elkaars nabijheid krijgen het meeste accent. 
 
Het lijkt er sterk op dat het gangbare (maar zoals blijkt onjuiste of onvolledige) 
begrip van gemeenschap verandering en ontwikkeling van de kerk in de weg staat. 
Desalniettemin kan Delfshaven er voor kiezen om een fusie met de Gereformeerde 
Kerk van Rotterdam Centrum aan te gaan. Daarbij wordt nog wel gekozen voor een 
‘organisatorische fusie’ waarbij kerkenraad en andere groepen gaan samenwerken, 
maar de vieringen in eigen kring blijven plaats vinden. Om ook de vieringen met de 
eigen groep, in het eigen gebouw op te geven, lijkt voorlopig een stap te ver. 
 
In Pendrecht-Heijplaat, of beter, Rotterdam-Zuid kan de stap naar verdergaande 
samenwerking in het geheel niet worden gemaakt, grotendeels gemotiveerd vanuit 
het feit dat dit afbreuk doet aan de gemeenschap. Vanuit Heijplaat, dat geografisch al 
onderscheiden is van Pendrecht en de rest van Rotterdam-Zuid, wordt gezegd dat 
men zo lang mogelijk op Heijplaat wil blijven kerken en niet verder in een groter 
verband wil worden opgenomen.  
 
De aarzelingen ten aanzien van voorstellen voor kerkelijke vernieuwing die de huidi-
ge gemeente veranderen, komen voor een groot deel voort vanuit het besef dat men 
telkens meer open plekken in de sociale verbanden ziet ontstaan. Vasthouden aan 
wat er is, heeft dan eerder voorkeur dan kerkelijke vernieuwing waarbij de huidige 
verbanden anders kunnen komen te liggen. Anders gezegd: ondanks het feit dat men 
de kwetsbaarheid ziet en ervaart, weet men wat men heeft en niet wat men krijgt. 
Een typerend citaat uit het gesprek met de bestuurders in Rotterdam (focusgroep I) 
is: 

“De voorgestelde differentiatie staat haaks op de voorkeur voor de kleinscha-
lige verbanden. Mensen identificeren zich liever met de eigen gemeente/ de 
eigen (kleinschalige) verbanden dan dat ze hun weg zoeken en vinden in ge-
differentieerd aanbod.” 

 
Het verder doorlopen van de hermeneutische cirkel zou daarom nodig kunnen zijn 
om het proces voortgang te laten vinden. Of misschien preciezer geformuleerd: 
waarschijnlijk moet de hermeneutische cirkel vele malen worden doorlopen wil men 
het begrip gemeenschap zo verstaan dat het de kerkelijke gemeente opent voor 
vernieuwing in plaats van dat het vernieuwing afremt. 
 
 

6.5 Agogische cirkel 

In de agogische cirkel gaat het om de veranderingsprocessen. Binnen de begeleidings-
groep leeft een sterke voorkeur voor verandering via de ‘weg van het gezamenlijk 
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leren’ of de methode van de concrete utopie, waarbij het subjectzijn van gemeentele-
den centraal staat. 
Er bestaan ook andere manieren van veranderen. Ik bespreek er een aantal om ze 
vervolgens te evalueren in het licht van dit project. Bij die bespreking volg ik De 
Caluwé & Vermaak (2002). 
 
Zij beschrijven verschillende type veranderingsstrategieën. Dat doen ze door de typen 
te beschrijven naar kleuren23. Daarvoor stellen zij een schema op waarbij ze de 
verschillende typen veranderingsstrategieën waarderen naar  
 resultaat en uitkomst; 
 resultaat/uitkomst is afhankelijk van…; 
 meetbaarheid van resultaten en uitkomsten; 
 hoe te bereiken/de route; 
 typische aanpak; 
 bestuurbaarheid van de route; 
 typische actoren; 
 kenmerken van het werkingsgebied; 
 hoe te borgen/verankeren in de organisatie? 
 centrale idee van de veranderaar. 

 
Hier wordt niet het hele schema besproken, maar alleen die onderwerpen die het 
meest van belang bleken te zijn tijdens het project. 
 

 
 geeldruk (macht) blauwdruk (expert) rooddruk (HRM) groendruk (leren) witdruk (ruimte) 
 
resul-
taat/uitkomsten 

 
Uitkomsten 
omschrijven is een 
ingewikkeld 
machtspolitiek spel. 
Ze bereiken 
eveneens. Uitkom-
sten wijzigen 
tijdens het proces 

 
Resultaat staat van 
tevoren vast. Is 
goed te omschrij-
ven en te garande-
ren. 

 
Van te voren 
bedacht, maar kan 
niet worden 
gegarandeerd 

 
Van tevoren 
geschetst, maar 
kan niet worden 
gegarandeerd. 

 
Nauwelijks of niet 
te voorspellen. De 
weg is de herberg. 
Voorspellen is niet 
relevant. ‘Nu’ is 
belangrijk voor de 
volgende stap 

resultaat/uitkomst 
is afhankelijk van… 

De ontwikkelingen 
in de omgeving, de 
wijzigende inzich-
ten en posities van 

Goed faseren, 
beslissen en 
beheersen. Heldere 
benoeming en 

De samenhang 
tussen de doelen 
van de organisatie 
en die van (veran-

Het lerend vermo-
gen van individu en 
collectief, van 
intrinsieke motiva-

Wat mensen 
wensen en durven, 
hun creativiteit, de 
mate van zelforga-

                                                      
23  Het beschrijven van veranderingsstrategieën naar kleur komt van de uitdrukking werken 

met een blauwdruk; de strategie die daarmee werkt, wordt door hen als blauwdrukdenken 
beschreven. Zo onderscheiden zij ook geeldruk, waarbij geel staat voor macht (zon, vuur) 
en coalitievorming; rood voor nadruk op mensen in het proces, o.a. Human Resource 
Management (HRM), beïnvloeding en verleiding; groen voor het leren (mensen moeten 
door ideeën, motivatie en leervermogen aan het werk gaan, dus het groene licht krijgen 
voor verandering); en ten slotte wit (wit als verzameling van alle kleuren, hierin ligt de 
nadruk op zelforganisatie, evolutie en veel ruimte bieden). 
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 geeldruk (macht) blauwdruk (expert) rooddruk (HRM) groendruk (leren) witdruk (ruimte) 

actoren, de 
voortgang van de 
inspanningen 

splitsing van 
verantwoordelijk-
heden 

derende) mensen. 
Extrinsieke motiva-
tie van mensen 
speelt een belang-
rijke rol 

tie, van de mate 
van openheid 

nisatie. Toeval 
wordt serieus 
genomen. 

Hoe te bereiken/de 
route 

Intuïtief en ratio-
neel. Discrepantie 
tussen wenselijk-
heid en werkelijk-
heid leidt tot 
inspanning en 
daarna tot effecten. 
Machtspolitiek 
speelt belangrijke 
rol 

Sterk rationeel. Van 
doelstelling naar 
resultaat binnen 
marges. Beslisdo-
cumenten spelen 
een belangrijke rol 

Rationeel en 
intuïtief orkestreren 
van (HRM-
)instrumenten. 
Hoge mate van 
zorgvuldigheid om 
gevoeligheden te 
ontwijken 

Rationeel en 
intuïtief ontwerpen 
van methoden voor 
organisatieontwikk
eling en voor leren 
(vooral groepsleren) 

Bestuderen van de 
organisatie in de 
dynamiek van de 
omgeving. Onder-
zoeken van 
patronen en hierin 
pogen te intervenië-
ren: het (indirect) 
doen bewegen, 
doen interacteren, 
doen ondernemen 
enz. 

Typische aanpak (Her)onderhandelen
: win-winstiutaites 
creëren. Opvattin-
gen afdwingen. 
Context betrekken, 
bijvoorbeeld: -
conclaaf methoden; 
-politieke metho-
den; -coalities 
maken 

Rationeel plannen. 
Ontwikkelen 
kengetallen. 
Voortgangsmeting 
aan de hand van 
normen en bijstu-
ren. Bijvoorbeeld: -
strategische 
analyses; -
projectmatige 
methoden; 

Initiatiefnemende 
opdrachtgever. 
Trekkers, smaak-
makers, betrokken, 
‘slachtoffers’(object 
van de verandering) 

Initiatiefnemende 
opdrachtgever. 
Trekkers, didactici, 
betrokkenen, 
‘slachtoffers’(object 
van de verandering) 

Alle betrokkenen. 
Het is niet altijd 
duidelijk wie de 
trekkers zijn, wie 
initiatief nemen. 
Subject en object 
vallen samen 

Hoe te bor-
gen/verankeren in 
de organisatie? 

Beleidsdocumen-
ten. (Nieuwe) 
machtsbalans 

ISO-achtige 
systemen, beslis-
documenten 

HRM-systemen en 
het adequaat 
gebruik ervan 

Permanent lerende 
organisatie 

Zelforganisatie, 
zelfsturing, zinge-
ving 

Centrale idee van 
de veranderaar 

-draagvlak creëren; 
-opvattingen delen; 
-opvattingen 
afdwingen; -
context betrekken 

-resultaten berei-
ken; -binnen 
planning; -
beheersen; -
maakbaarheid 

-mensen verlokken; 
-mensen aanspre-
ken en prikkelen; -
het voor mensen 
aangenaam maken 

  

 
Het zal duidelijk zijn dat het schema (Caluwé & Vermaak, 2002, pag. 52-55) ideaal-
typische beschrijvingen bevat, in de praktijk zullen mengvormen voorkomen. Dit 
schema wordt opgenomen in deze evaluatie omdat het voor- en nadelen en/of aan-
dachtspunten van veranderingsstrategieën laat zien. 
 

6.5.1 Groendrukdenken 

Zo blijkt de weg van het gezamenlijk leren het meest weg te hebben van het groen-
drukdenken. En daarvoor geldt dat het resultaat wel kan worden geschetst, maar niet 
gegarandeerd. Ontwikkelingen die worden ingezet in een groot geheel als de Rotter-

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 78 



damse kerken met hun onderlinge formele en informele relaties zijn dan lastig te 
besturen. Waar op één plek een veranderingsproces wordt ingezet, valt te vermoeden 
dat de omgeving hier consequenties van zal ondervinden. Maar welke is niet te 
zeggen, omdat de uitkomsten niet bekend zijn. Voor participanten uit de omgeving is 
het dan ook lastig om op de ontwikkelingen te anticiperen. 
Ik zag dat ook optreden tijdens het project. Terwijl de classis als opdrachtgever een 
project op gang bracht, werd tegelijkertijd binnen de classis gesproken over verder-
gaande samenwerking tussen de gereformeerde kerken in Rotterdam in het kader van 
het beleidsplan; werd een platform opgericht om het missionair-diaconaal werk te 
inventariseren en afstemming te stimuleren; en werden een aantal sollicitatieprocedu-
res ingezet24. Dat kan deels te maken hebben met slechte onderlinge afstemming en 
afspraken, maar valt anderzijds vanwege de uitgesproken voorkeur voor het geza-
menlijk leren – met als consequentie de onvoorspelbaarheid van de uitkomsten –te 
billijken. 
 
Ook laat het schema zien dat het resultaat van het proces afhankelijk is van het 
lerend vermogen van individu en collectief en van de motivatie van de participanten. 
Die bleek soms (te) weinig aanwezig, wat ook wel weer te begrijpen is vanuit het feit 
dat veel participanten helder inzien dat verandering afscheid van het oude vertrouw-
de is, terwijl dat met de verdergaande afkalving juist steeds meer gekoesterd wordt. 
 
Morgan omschrijft als kenmerk van lerende organisaties dat hier zowel sprake is van 
single loop leren als double loop leren. Bij single loop leren worden gegevens uit de 
omgeving geëvalueerd aan gestelde normen en volgt een reactie of correctie die 
passend is om de organisatie op koers te houden25. Er is pas werkelijk sprake van een 
lerende organisatie wanneer double loops leren plaats vindt: naast de genoemde 
eerste loop is er een tweede loop die de gestelde norm zelf ter discussie stelt. Leren is 
dan over de eigen schaduw heen kunnen springen, of minder beeldend geformuleerd: 
aftasten van de omgeving, vergelijken van de norm en bekijken of de norm moet 
worden aangepast. De eigen uitgangspunten en waarden komen dan ter discussie te 
staan. 
Het doorlopen van de tweede loop vraagt veel van de ‘organisatiegenoten’. 

                                                      
24  In Kerkinformatie staat in januari 2002 een advertentie voor een fulltime missionair op-

bouwwerker voor de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Zuid; in juni 2002 voor een 
missionair opbouwwerker voor Charlois en Vreewijk, Feijenoord-Hillesluis – beide moge-
lijk dezelfde functie; in december 2002 een fulltime kerkelijk werker voor de Gerefor-
meerde Kerk van Rotterdam Charlois 

25  Een aardig beeld hier is de verwarmingsthermostaat: deze neemt de omgevingstemperatuur 
waar, vergelijkt deze met de ingestelde temperatuur en geeft vervolgens een signaal af aan 
de verwarmingsketel. 
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Figuur 6.2 Double loop leren berust op de mogelijkheid de situatie ‘opnieuw’ te bezien 
door de relevantie van de bedrijfsnormen discutabel te stellen. 
Stap 1= het proces aanvoelen, aftasten en evalueren van de omgeving; stap 
2= het vergelijken van deze informatie met de bedrijfsnorm; stap 2a = het 
proces waarbij bekeken wordt of de bedrijfsnorm wel toepasselijk is; stap 3= 
het proces van het ingang zetten van toepasselijke actie. (Morgan 1992, p. 85) 

 
De Haan (2002) is nog kritischer naar de weg van het gezamenlijk leren, zo valt te 
vermoeden. Hij stelt dat organiseren en veranderen soms recht tegenover leren staat. 
Want organiseren houdt in dat er keuzes worden gemaakt, structuren worden aange-
bracht en afspraken worden opgevolgd:  

“Laten dit nou net allerlei acties zijn die het ‘leren’ vaak tegengaan, omdat je 
daarmee juist op veel gebieden dingen vastzet, efficiënt maakt en doet zoals je 
ze daarvoor ook deed. Leren betekent juist los en onzeker maken, desorganise-
ren en tijd nemen die je niet nuttig en efficiënt gebruikt.” (2002, p.7 kolom 
A).  
 

In relatie tot veranderen zegt hij dat leren of begrijpen nog niet hoeft te betekenen 
dat de verandering ook wordt doorgezet:  

“Sterker nog, sommige mensen zetten leren in als één van de laatste manieren 
om toch maar vooral niet een verandering door te maken die zich levensgroot 
aandient.” (2002, p.7 kolom A en B) 

  
 

6.5.2 Blauwdrukdenken 

Uit het citaat van De Haan kan worden afgeleid dat als er veranderingen moeten 
plaatsvinden eerder voor blauwdrukdenken zou moeten worden gekozen. Die weg 
werd enerzijds uitdrukkelijk afgewezen door de begeleidingsgroep: het zou het 
werken via het expert-model zijn en het beslissen en beheersen van het veranderings-
proces past niet bij het gestelde uitgangspunt van de onderzoeksgemeente als subject 
van haar eigen proces. Anderzijds bleken wel kenmerken van blauwdrukdenken te 
bestaan. Zo is een van de kenmerken dat er tevoren geformuleerde doelen of resulta-
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ten zijn, waarnaar gestreefd moet worden. Gedurende het project leken bepaalde 
uitkomsten wel gewenst te zijn. Die uitkomsten liggen dan in de lijn van kerkelijke 
betrokkenheid op de buurt, dus een missionair-diaconaal kerkmodel. Een tweede 
uitkomst, of uitgangspunt is dat de wijkstructuur of territoriale indeling eigenlijk 
behouden zou moeten blijven. 
Tijdens het project ontstond op een bepaald moment ook discussie of het onderzoek 
moest uitlopen op een taakomschrijving voor een aan te stellen missionair toeruster. 
Vooral vanuit bestuursgroep en classis bleek dit een gewenste uitkomst.  
 
 

6.5.3 Witdrukdenken 

Binnen de begeleidingsgroep werden ook wel stemmen gehoord die leken te wijzen 
op witdrukstrategie. Daarvan constateren De Caluwé & Vermaak dat het resultaat 
nauwelijks of niet te voorspellen valt. En het is maar de vraag of de kerken in Rotter-
dam zich gezien de gegevens het zich kunnen veroorloven dat uitkomsten onvoor-
spelbaar zijn. Het is evenmin het streven van het OST-project, dat werd immers 
aangeduid met meer met minder, dat is dus het resultaat waarnaar gestreefd moet 
worden. 
 
 

6.6 Tot slot 

Tot slot van deze evaluatie maak ik nog een aantal slotopmerkingen, mede ingegeven 
door de laatste bespreking binnen begeleidingsgroep en bestuursgroep. 
 
 Het doorlopen van de drie cirkels vraagt drie vormen van aanpak: een empi-

risch-onderzoeksmatige aanpak, een agogische aanpak en een hermeneutische 
aanpak. In dit project berustte dit allemaal bij dezelfde onderzoeker. Deze moest 
vervolgens op het eigen werk reflecteren, in verband met rapportage en door-
vertaling naar eventuele volgende projecten. Het bleek niet eenvoudig al deze 
rollen tegelijk of na elkaar te vervullen; overwogen kan dan ook worden of bij 
volgende projecten taken niet verdeeld moeten worden over verschillende per-
sonen. 

 
 In het project is gewerkt met Klankbordgroepen; zij speelde een belangrijke rol, 

zowel als informant, als bij het doorlopen van de hermeneutische en agogische 
cirkel. Het zou te overwegen zijn deze taken te splitsen. De inbreng van gemeen-
teleden (al dan niet aan de rand) en van mensen van buiten de gemeente mag als 
waardevol worden gezien. Maar vormen deze mensen nu de meest adequate 
groep om de inbreng ook te overdenken? 
In aansluiting op het doorlopen van drie cirkels is te overwegen om groepsge-
sprekken te hebben met informanten, hierop met anderen te reflecteren en de 
verandering zelf vervolgens onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad te 
plaatsen. De focusgroepen functioneerden enigszins zo. Zij waren informant, 
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hun inbreng is vervolgens nauwkeurig besproken binnen een andere groep, die 
de uitkomsten van de focusgroepen moest interpreteren. 

 
 In de rapportage wordt gezegd dat het nodig zou kunnen zijn om de hermeneu-

tische cirkel een aantal malen te doorlopen (zie paragraaf 6.4.1 waarin bij wijze 
van voorbeeld bij het begrip gemeenschap wordt stilgestaan; een dergelijk proces 
zou ook rond het thema kerk en buurt dat in een intermezzo – par. 4.2.4 –wordt 
behandeld, kunnen worden doorlopen). Wanneer meer ruimte en mogelijkheid 
beschikbaar zou zijn geweest voor dit hermeneutische proces had het project 
wellicht een ander verloop gehad. Met name vanuit de begeleidingsgroep werd 
onderstreept dat het project in die zin niet af is. 

 
 Een project als dit vraagt dan wellicht ook intensievere en meer langdurige 

begeleiding. Dat geeft de mogelijkheid de drie cirkels zo vaak te doorlopen als 
nodig is en kan voortgang in het project houden. Daarbij kan wel gelden dat hoe 
langer en intensiever de begeleiding is, hoe waakzamer men moet zijn dat de 
gemeente subject van haar eigen proces blijft. 

 
 Het OST-project heeft bezinning en beweging op gang gebracht. Wanneer verde-

re veranderingen moeten worden uitgevoerd, zou snel een vervolg aan het pro-
ject moeten worden gegeven: men moet het ijzer smeden als het heet is. 
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1. Meer met Minder26 
Een activerend onderzoek naar kerk-zijn in een veranderde en 
veranderende stad in de classis Rotterdam 

Aanleiding 

Door de (beoogde) veranderingen in de werkorganisatie, landelijk en regionaal, ten 
gevolge van het proces van Samen op Weg is behoefte ontstaan aan een onderzoek 
naar de stadsspecifieke taken in de dienstverlening in de classis Rotterdam. De be-
hoefte is ingegeven door het feit dat de (beoogde) veranderingen hun doorwerking 
hebben op de (toekomstige) mogelijkheden van dienstverlening op groot-stedelijk 
niveau. 
 
Motivatie 

Het formuleren van stadsspecifieke taken kan evenwel niet worden los gezien van de 
kerkelijke situa-tie in Rotterdam. Een situatie die gekenmerkt wordt door een ont-
wikkeling, waarin met steeds minder mensen en steeds minder middelen wordt 
nagestreefd eenzelfde taakstelling te vervullen als in het verleden. De inzet is vooral 
gericht op behoud van het bestaande kerkelijk werk, waardoor veelal de ruimte 
ontbreekt om na te denken over hoe het anders kan en welke nieuwe wegen zijn te 
gaan. 
Ondanks deze ontwikkeling hebben zich in de afgelopen jaren ook vernieuwingen en 
veranderingen voorgedaan. Er is een kerkelijk buurtenwerk ontstaan in de vorm van 
een oude wijken pastoraat, in-loopcentra, Laurens Onthaal en andere buurtgerichte 
activiteiten. Er is een winkel van de kerken geo-pend en tal van maatschappelijke 
initiatieven vanuit de kerken hebben een bestaansrecht gevonden. Namens de Rot-
terdamse kerken wordt elke zondag een programma uitgezonden via de StadsRadio 
Rotterdam over kerk en samenleving. 
Niet alleen de kerkelijke situatie in Rotterdam is veranderd, ook de stad zelf. Rotter-
dam heeft zich in enkele jaren ontwikkeld van een werkstad tot een cultuurstad, met 
een nationale en internationale uitstraling. Maar de schaduwzijde van deze ontwikke-
ling moet ook genoemd worden: hoogste werk-loosheid, hoogste aantal uitkeringsge-
rechtigden, laagste gemiddelde opleidingsniveau en het hoogste aantal doden door 
misdaad. 
Een geheel ander facet van de veranderde stad mag er ook zijn: het toenemend aantal 
nieuwe Rot-terdammers. Geen stad in Nederland telt in relatieve zin zoveel mensen 
van allochtone afkomst als Rotterdam. Hiermee samenhangend is een aantal alloch-
tone christelijke gemeenschappen in Rotter-dam ontstaan. Ook het aantal allochtone 
aanhangers van niet-christelijke godsdiensten, met name de moslims onder hen, is 
sterk toegenomen. 

                                                      
26  Van deze notitie is alleen de opmaak gewijzigd. 
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Conclusie: Er is enerzijds sprake van een afbrokkelend (traditioneel) kerkelijk leven 
en anderzijds is er een nieuw kerkelijk elan in een sterk veranderde en veranderende 
stad. In dit alles manifesteert zich een kleurrijk geheel van kerk-zijn in Rotterdam, 
waarvan de delen zich min of meer los van elkaar bewegen. Het verhelderen van deze 
situatie en het vruchtbaar op elkaar betrekken van deze delen vormt een belangrijk 
motief voor het beoogde onderzoek. Hiermee in samenhang kunnen dan de stadsspe-
cifieke taken van de dienstverlening worden geformuleerd. 
 
 
Doel van het onderzoek 

Evenals andere kerken willen de GKN in Rotterdam, al dan niet in SoW-verband, 
ook morgen en in de toekomst present zijn, zowel vanwege zichzelf als vanwege de 
stad. Het beoogde onderzoek moet daarom bijdragen aan een blijvend kerk-zijn 
(aangepast aan de sterk veranderde werkelijkheid) in Rotterdam en aan een hierop 
aangepaste dienstverlening.  
Toegespitst en in meer specifieke termen geformuleerd moet het onderzoek bijdragen 
tot het motive-ren en inspireren van mensen die het veelvormig kerk-zijn in en buiten 
de gemeenschappen dragen. 
 
 
Centrale vraag van het onderzoek 

Hoe kunnen de GKN in Rotterdam met minder mensen en minder middelen, meer 
kerk worden, meer dienstbaar, gezellig en uitdagend? 
Deze centrale vraag kan in een viertal sub-vragen worden uiteengezet: 
 
1. In de GKN in Rotterdam zijn allerlei ontwikkelingen gaande met het oog op 

morgen. 
Vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn ondermeer: 
Welke zijn deze ontwikkelingen? Wat wordt ermee beoogd? Waarin verschillen 
ze van elkaar en waarin stemmen ze overeen? 

 
2. De GKN vormen in Rotterdam een kleiner wordende minderheid. De afname in 

ledental en midde-len (gebouwen, beroepskrachten, geld e.d.) daagt de kerken 
uit opnieuw na te denken over de wijze waarop de GKN kerk (willen) zijn in 
Rotterdam, aangepast aan de situatie en de draagkracht van haar leden. 

 
Vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn ondermeer: 
Welke nieuwe mogelijkheden en kansen biedt de huidige situatie? Kunnen de in-
loopcentra en de wijkpastoraten hierbij model staan, als voorbeelden van een 
andere manier van kerk-zijn? En wel-ke ondersteuning voor de kerken is daarbij 
gewenst/nodig? 

 
3. De huidige situatie van de GKN in Rotterdam brengt als vanzelf ook de vraag 

naar de mogelijkheid van samenwerking naar voren. Hoewel Rotterdam een 
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stad van doeners is, is er geen Raad van Kerken en spaarzame oecumenische sa-
menwerking op het niveau van de lokale gemeente. Kerk-zijn betekent echter 
ook samenwerking en dat dingen met elkaar worden gedaan, met het oog op het 
welzijn van mensen en de kwaliteit van het samenleven in de stad.  
Kenmerkend voor de wijze waarop de wijkpastoraten en de inloopcentra present 
(willen) zijn is hun engagement met gemarginaliseerde mensen resp. hun gast-
vrijheid. Beide hebben gemeen dat zij in hun plannenmakerij concrete mensen 
voor ogen hebben en het welzijn en de kwaliteit van het leven van deze mensen. 
Ze bieden daarmee experimentele situaties in de stad van oecumenisch oefenen 
en leren. Daar-naast zijn er de laatste jaren tal van allochtone christelijke ge-
meenschappen in Rotterdam ont-staan. 
 
Vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn ondermeer: 
Welke leermogelijkheden bieden de wijkpastoraten en de inloopcentra voor een 
visie op kerk-zijn in de stad? Wat betekenen deze werksoorten voor de klassieke 
wijze van kerk-zijn? Is binnen een visie op kerk-zijn ook de mogelijkheid van een 
meer gedifferentieerde invulling daarvan gegeven, naast vormen van kerk-zijn 
als wijkpastoraten en inloopcentra? En kan een gesprek over de bete-kenis van 
de verschillende vormen t.o.v. elkaar worden gevoerd? En hoe kan in het ver-
lengde daarvan oecumenische experimentele situaties in de stad worden benut 
om de oecumene te oe-fenen en te leren? Op welke wijze kan aan oecumenische 
samenwerking in Rotterdam zodanig in-houd worden gegeven dat zij ook de 
vorm kan krijgen van gemeenschappelijke actie? Hoe kunnen de mogelijkheden 
van oecumenische oefensituaties en experimenten worden versterkt? Hoe kun-
nen allochtone christelijke gemeenschappen hierbij vruchtbaar worden betrok-
ken? 

 
 
Karakter van het onderzoek 

Ons staat een onderzoek voor ogen van praktisch theologische aard. Dit betekent dat 
het in het on-derzoek niet alleen gaat om weten en begrijpen, maar ook om het 
scheppen van voorwaarden om daadwerkelijk tot veranderingen te komen. Het 
beoogde onderzoek wil daarmee een bijdrage leveren aan een proces van gemeente-
opbouw. In dit proces wordt het model van de concrete utopie (zoals uitgewerkt 
door Hendriks) als uitgangspunt genomen. 
In het onderzoek staat de onderzoeksgemeente als zodanig centraal, waarbij primair 
wordt aangesloten bij diegenen die het feitelijk draagvlak vormen in de gemeenschap. 
Reikwijdte van het onderzoek 

Beoogd wordt een classisbreed onderzoek. Om ervaring op te doen met de beoogde 
werkmethode en de mogelijkheden die deze biedt wordt een beperkt 
(voor)onderzoek in een drietal gemeenten voor-gesteld. Gedacht wordt aan drie 
verschillende gemeentesituaties: Hoewel het een onderzoek betreft primair ingezet 
door de GKN – classis Rotterdam is het, gezien het zich ontwikkelend proces van Sa-
men op Weg ook in de classis Rotterdam en de eigen situatie van de Hervormden 
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daarin, van belang, van het begin af aan ook Hervormde gemeenten bij het onder-
zoek te betrekken. Gekozen is daarom voor een Hervormde gemeente, een Gerefor-
meerde kerk en een SoW-kerkgemeente. Daarna wordt het onderzoek –al dan niet 
bijgesteld- verbreed naar de overige kerken/gemeenten in de classis. 
 
 
Voorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek behoeft de medewerking van de (Samen op Weg) classis Rotterdam.  
Gemeenten/kerken worden in het onderzoek betrokken op basis van vrijwilligheid. 
 
 
Jaap van de Meent 
Rotterdam, februari 2000 
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2. Definitieve onderzoeksopzet 

Deze notitie bevat een onderzoeksopzet voor het OST-onderzoek in Rotterdam. De 
notitie opent met een inleiding waarbij doelstelling en vraagstelling worden ver-
woord. Hierin wordt aangegeven dat het onderzoek uit vier fases bestaat. 
De vier fases worden achtereenvolgens beschreven. 
De notitie besluit met een aanduiding van het tijdpad met een begroting van de 
kosten. 
 
Inleiding 
Als doel van het onderzoek stellen we: 
bijdragen leveren aan blijvend kerkzijn in Rotterdam met daarbij passende dienstverle-
ning. Daarbij moet het onderzoek bijdragen aan het motiveren en inspireren van 
mensen.  
 
Het onderzoek Meer met minder richt zich op drie wijkgemeentes (gereformeerd, 
hervormd en samen op weg) in Rotterdam. Alle drie de wijkgemeentes willen zich 
bezinnen op de koers die zij in de nabije toekomst moeten gaan varen. Het onder-
zoek wil daarbij zo nauw mogelijk aansluiten bij wensen en verwachtingen die leven 
binnen de gemeentes en bij de mogelijkheden van de gemeentes. Ervaringen met 
andere vormen van kerkenwerk in Rotterdam moeten uitdrukkelijk worden betrok-
ken in de keuze van de nieuwe koers. 
 
Binnen deze doelstellingen richt het onderzoek zich op de voorwaarden die nodig 
zijn om de wijkgemeentes zo te veranderen dat zij blijvend present zijn in Rotterdam. 
De veranderingen die hiervoor nodig zijn, moeten worden begeleid. De gewenste 
begeleiding zal onderdeel van het onderzoek zijn. Het onderzoek richt zich op drie 
wijkgemeentes, maar de eindrapportage moet zo zijn opgesteld dat ervaringen over-
draagbaar zijn naar andere delen van Rotterdam. Het onderzoek doorloopt vier 
fasen. 
 
Zo komen we tot de vraagstelling van het onderzoek: 
Wat zijn de inhoudelijke, organisatorische en personele voorwaarden voor en conse-
quenties van kerkelijke profilering van de drie wijkgemeentes en welke begeleiding is 
nodig voor de drie wijkgemeentes in een veranderingsproces naar verdere profilering 
met het oog op toekomstgericht kerkzijn, tegen de achtergrond van de huidige kerkelij-
ke en maatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam? 
 
fase 1: oriëntatie 
Aan het begin van het onderzoek moeten een aantal zaken in kaart worden gebracht 
om de context van het onderzoek aan te duiden en om verderop in het onderzoek 
weloverwogen keuzes te kunnen maken. Ervaringen die elders in Rotterdam zijn 
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opgedaan met nieuwe en vernieuwende vormen van kerkzijn komen in de oriëntatie-
fase ook aan bod. 
 
De vragen waar in de oriëntatiefase de aandacht op wordt gericht zijn daarbij afgelei-
de van de vraagstelling en doelstelling van het onderzoek. Ze luiden: 
1. Wie zijn de gemeentes (waar bevinden ze zich in Rotterdam, wat is hun 

context, hoe zijn ze opgebouwd)? 
2. Welke kerkelijke initiatieven bestaan er in Rotterdam, naast het  

‘traditionele’ wijk-kerkenwerk? 
3. Waaruit valt er te kiezen als een nieuwe koers wordt ingezet? 
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal wellicht uit voorhanden materiaal 
kunnen worden geput. Er zijn beslist een aantal kerkelijke kaarten en/of lokale stu-
dies over Rotterdam gemaakt. Mogelijk  kunnen samenvattende overzichten worden 
gecomponeerd op grond van snel toegankelijke informatie. 
In de oriëntatiefase wordt eveneens een inventarisatie gemaakt van de andere kerke-
lijke initiatieven in Rotterdam. Ook dit moet geen studie op zich worden, maar moet 
wel in kaart brengen wat er op kerkelijk gebied gebeurt in Rotterdam. Daarbij valt te 
denken aan een globale beschrijving op grond van de vraag: wat gebeurt er, wie is de 
initiator, waar vinden de initiatieven plaats, en hoe zijn ze opgezet, wie nemen er aan 
deel? 
Omdat we hier nog maar in de eerste fase van het onderzoek zitten, zullen deze drie 
zaken slechts kort worden aangeduid. De nieuwe koers is het belangrijkste in het 
onderzoek, niet de huidige situatie. Dit zal in onderzoekstijd tot uitdrukking komen. 
 
Op grond van deze gegevens uit de oriëntatiefase wordt een verslag gemaakt met 
hierin een keuzemenu (zie verderop in de tekst). 
 
fase 2: rondetafelgesprek 
Nu ligt hier wel een moeilijkheid, met name bij de vraag ‘waaruit valt er te kiezen als 
een nieuwe koers wordt ingezet?’ Sluiten we hier aan bij wensen en verwachtingen 
dan zullen de wensen en verwachtingen heel breed in kaart gebracht moeten worden. 
Er zal dan gevraagd moeten worden naar wensen en verwachtingen ten aanzien van 
de eredienst, ten aanzien van missionair-diaconale activiteiten en ten aanzien van 
pastoraat, om nog maar slechts drie aandachtsvelden van het kerkenwerk te noemen. 
Er zijn er meer en dus zijn er veel meer vragen omtrent wensen en verwachtingen te 
inventariseren. En dat vraagt weer veel onderzoekstijd. Dat is echter niet de bedoe-
ling, omdat we dan te lang blijven hangen in de oriëntatiefase. 
 
We moeten daarom een andere opzet kiezen, die wel open laat dat er wat te kiezen 
valt op grond van gegevens, zonder al diepgaand onderzoek te hoeven verrichten.  
Dat er keuzes gemaakt moeten worden staat vast. De huidige kerkelijke en maat-
schappelijke situatie is zo, dat de kerken hun activiteiten- en dienstenpakket niet 
verder kunnen uitbreiden, maar eerder moeten beperken en prioriteiten moeten 
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stellen. Meer met minder betekent dan ook gerichter en doeltreffender werken met 
minder middelen. 
 
Daarbij komt dat het onderzoek niet alleen in kaart wil brengen en zich richt op 
weten en begrijpen, maar dat er ook voorwaarden voor verandering gecreëerd moe-
ten worden. Er liggen dus keuzemomenten in het hele project, maar die moeten zo 
vroeg mogelijk plaatsvinden, zodat het grootste deel van het onderzoek zich kan 
richten op voorwaarden voor en consequenties van verandering. 
 
Vanuit de oriëntatiefase wordt een keuzemenu samengesteld. De kerkelijke gemeen-
tes kiezen dan een strategie voor de toekomst waarbij accenten worden gelegd op 
bepaalde vormen van kerkenwerk. Te denken valt aan een lijstje met keuzes tussen 
het accent op: 
 
1. diaconaat; 
2. liturgische vieringen; 
3. culturele activiteiten (exposities, toneel e.d. op het raakvlak godsdienst en 

kunst); 
4. cursus- en gespreksgroepen (een breed cursus en vormingsaanbod over 

levensbeschouwing en zingeving); 
5. maatschappelijk debat stimuleren en/of versterken; 

rites de passage (de kerk biedt haar diensten aan rondom geboorte en doop, 
huwelijk en uitvaart); 

6. cyberchurch (elektronisch pastoraat of andere vormen van kerkelijke presen-
tie op internet); 

7. pastoraat; 
8. missionaire presentie. 
 
Aanvullingen en bijstellingen van dit lijstje zijn mogelijk. Natuurlijk hangen de ge-
noemde onderwerpen uit dit lijstje onderling samen en overlappen ze elkaar hier en 
daar. Keuze voor het een betekent nooit een volledig afschrijven van het ander. Het 
gaat erom dat er in de wijkgemeente accenten worden gelegd: de wijkgemeente gaat 
zich profileren op een bepaalde manier of met bepaalde kerkelijke werksoort.  
Het lijstje wil hier slechts aangeven dat er een keuzemoment is en dat er richtingen 
worden ingeslagen. 
 
Bij het lijstje wordt per kerkelijke werksoort aangegeven wat de kansen en mogelijk-
heden, en problemen en bedreigingen zijn om als wijkgemeente de aandacht op deze 
werksoorten te leggen, op grond van de resultaten uit de oriëntatiefase. 
 
In overleg met betrokkenen worden keuzes gemaakt welke zaken in het verdere 
onderzoek en begeleiding een rol spelen. Zij kiezen dan niet alleen zaken die verder 
onderzocht worden, maar met de keuze wordt in principe ook al de nieuwe koers 
ingezet. 
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Een wijkgemeente kan er voor kiezen om vooral een vierende gemeente te zijn, met een wat 
hoogkerkelijk karakter, terwijl er ook een breed aanbod aan leerhuizen en vorming en toe-
rustingswerk bestaat. 
Een andere mogelijkheid kan zijn om vooral (missionair-) diaconale activiteiten (activiteiten 
die zich uitdrukkelijk richten op wat zich buiten de meelevende kerkgemeenschap afspeelt 
en/of vernieuwend is) te willen ontplooien en veel minder nadruk leggen op het traditionele 
wijkpastoraat en vieringen. 

 

De keuzes grijpen diep. Natuurlijk ook om dat de toekomst van de wijkgemeente in 
het geding is, maar in zekere zin kunnen die keuzes nog worden omgedraaid. De 
onderzoeksroute wordt met de keuze ook ingezet en dat laat zich aanmerkelijk 
slechter terugdraaien, want dan is er onderzoekstijd verbruikt. 
De keuzes moeten dus secuur gemaakt worden en dat vraagt onder andere dat er 
mede op grond van de feiten kan worden gekozen. Vandaar dat de beschrijving van 
de huidige situatie, zoals die in de oriëntatiefase naar voren is gekomen, mede bepa-
lend moet zijn voor de voortgang van het onderzoek. 
 
We stellen voor om één (of drie) rondetafelgesprekken te organiseren om het verslag 
uit de oriëntatiefase te bespreken en op weloverwogen gronden keuzes te maken. Die 
keuzes moeten breed gedragen worden en goed onderbouwd. Daarmee moet reke-
ning worden gehouden bij de uitnodiging aan het rondetafelgesprek. Het KASKI zal 
hierin ook adviseren. 
Op grond van de gemaakte keuzes wordt de klankbordgroep samengesteld die het 
verdere traject inhoudelijk begeleidt. 
 
fase 3: voorwaarden en begeleiding 
Als er keuzes zijn gemaakt komen een aantal vragen voor het onderzoek naar voren. 
Die vragen richten zich nu dus niet op de vraag ‘wat is de feitelijke situatie’, maar op 
de vraag ‘wat zijn de voorwaarden waaronder de nieuwe koers kan worden ingezet?’ 
Te denken valt aan de volgende onderwerpen die hier een rol spelen: 
 
inhoudelijke voorwaarden: 
√ Wat zijn de wensen en verwachtingen van gemeenteleden (met vragenlijsten 

en/of interviews kan in kaart worden gebracht hoe de nieuwe koers inhoude-
lijk moet worden ingevuld)? 

√ Wat zijn de wensen en verwachtingen van de nieuwe doelgroepen? 
√ Hoe moet de identiteit bij de gemaakte keuze worden beschreven en welk 

imago hoort hierbij? 
√ Welke doelen en taken heeft de gemeente zich gesteld? 
 

 
organisatorische voorwaarden: 
√ Welke commissies, groepen en besturen horen bij de ingezette koers? 
√ Is samenwerking op grond van de keuze noodzakelijk of gewenst en welke 

samenwerking moet dat dan zijn?  
√ Wat voor soort gebouwen zijn nodig? 
√ Welke financiële middelen zijn nodig? 
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personele voorwaarden: 
√ Welk draagvlak aan (kerkelijk) vrijwilligers is nodig (aantal, morele een 

daadwerkelijke steun)? 
√ Welke professionele ondersteuning is nodig (predikanten, ambtsdragers, 

toerusters en/of kerkelijk werkers)? 
√ Hoe wordt deze ondersteuning vormgegeven? 
 

De exacte invulling van de vragen uit het lijstje worden natuurlijk bepaald door de 
keuze uit fase 2 (keuzemoment). Die keuzes bepalen daarmee ook de onderzoekme-
thodes en de mogelijkheden van begeleiding (enquêtes, interviews, desk-research, 
groepsgesprekken, e.d.) 

Ter toelichting: 
De keuzes die gemaakt worden na de oriëntatiefase zijn globaal, ze geven slechts een richting 
aan. De wijkgemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om vooral een vierende gemeente te 
worden. Daarbinnen is natuurlijk weer ruimte voor hoogkerkelijke vieringen, of meer evan-
gelisch getinte vieringen. Een ander voorbeeld is de keuze voor diaconale presentie in de 
wijk, ook dat kan verschillende vormen aannemen. 
In overleg met de klankbordgroep zal bepaald worden hoe er verder onderzocht zal worden 
en waarnaar wordt gevraagd. 
 
Bij wijze van toelichting geef ik hier twee mogelijk scenario=s weer:  
$ Een wijkgemeente kan er op grond van de samenstelling van de bevolkingssamenstelling 
voor kiezen om vooral het debat over ethische thema=s en normen en waarden te initiëren. 
In de wijk wonen veel >captains of industry= en managers en bestuurders die hun invloed 
hebben in de besluitvorming in de samenleving. Daarnaast bleek uit de oriëntatiefase dat een 
dergelijk initiatief nog niet bestaat in Rotterdam. 
De wijkgemeente zal dan onderzoeken of er daadwerkelijk behoefte is aan zo=n debat en of 
zij daarvoor de mensen kan interesseren. Er wordt een werkgroep ingesteld die de inhoude-
lijke kant van deze zaak verder uitwerkt.  
Ook zal naar passende locatie moeten worden gezocht: de >captains of industry= laten zich 
waarschijnlijk niet verleiden om te komen discussiëren in een zaaltje achter de kerk met 
theedoeken als tafelkleedjes op de tafels.  
Het initiëren van een dergelijk debat vraagt ook wat van de identiteit en het imago van de 
kerken. Hoe wordt hier aan gewerkt. Eveneens moet worden verwoord welke vrijwilligers 
en  beroepskracht(en) nodig zijn en aan welk profiel zij moeten voldoen. 

 
$ Een andere keuze kan zijn dat de wijkgemeente er vooral voor kiest om haar accent te leg-
gen op vieringen en rituelen. In de wijk wonen in dit voorbeeld weinig actief kerkelijk be-
trokken mensen, maar is op grond van de bevolkingsopbouw wel te verwachten dat er veel 
uitvaarten zijn en veel huwelijken en geboortes. Een beperkt aantal van de jongere bewoners 
zullen hun relatie kerkelijk willen laten bevestigen, een ander klein deel heeft wel behoefte 
aan rituele inwijding van hun relatie, maar niet expliciet kerkelijk ingekleurd. 
Veel ouderen en nabestaanden hechten aan een waardige uitvaart met een levensbeschouw-
lijk element. 
Dan is de vraag of deze zaken nu vooral >onder de paraplu van de kerk= moeten plaatsvin-
den, of dat de kerk deze diensten wel aanbiedt, maar juist niet met het traditionele kerkelijke 
gezicht. Zij zoekt andere locaties en andere vormen om belangrijke momenten in het leven 
van mensen te verbinden met het levensbeschouwelijke en zoekt daarvoor passende rituelen. 
Welke mensen zijn hiervoor nodig? Wat zal dit kosten en wat kan dit opleveren? e.d. 

 
Tot zover twee fictieve voorbeelden als illustratie 
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De vragen die in deze fase van het onderzoek aan de orde komen richten zich uit-
drukkelijk op het handelen van de wijkgemeente. Er zal hier dus C binnen zekere 
grenzen C ruimte zijn om van onderzoek naar de werkelijkheid en van de werkelijk-
heid naar verder onderzoek te gaan. 
 
fase 4: eindrapportage 
Tot slot wordt een eindrapportage gemaakt met de bevindingen van het onderzoek 
en waarin wordt aangegeven hoe de ervaringen uit de drie wijkgemeentes kunnen 
worden overgebracht naar andere delen van de stad. 
 
Tijdpad en financiën: 
Het onderzoek kent vier momenten/fases, te weten: 
1. Oriëntatiefase, waarin relevante gegevens worden verzameld en een 
 keuzemenu voor de toekomst van de wijkgemeente wordt opgesteld. 
2. Rondetafelgesprek waarin de keuzes worden gemaakt door de wijkgemeen-

tes; de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging horen bij deze fase. 
3. Verdiepingsonderzoek om voorwaarden voor de nieuwe koers te beschrijven 

en die nieuwe koers te begeleiden; dit is het grootste deel van het onderzoek. 
4. Eindrapportage zou binnen drie maanden afgerond moeten worden, inclusief 

presentatie en gesprekken hierover. 
 

Samenvattend geeft dit het volgende plaatje: 
 
februari 2001 opdrachtverlening en 

start oriëntatiefase; 
mei/juni 2001 afsluiting tweede fase; 
september 2001 start derde fase; 
voorjaar 2002 afronding derde fase; 
juni 2002  oplevering eindrapportage. 
 
 
 
Nijmegen, 18 december 2000 
 
drs. Gert de Jong, 
projectleider 
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3. Agenda voor het Rondetafelgesprek 

Wat is de bedoeling van het Rondetafelgesprek? 
In dit gesprek komen een aantal dingen aan de orde. De onderzoeker Gert de Jong 
vertelt over zijn bevindingen en uitkomsten uit de eerste fase van het onderzoek. Met 
de deelnemers aan het gesprek praten we door of de gegevens juist en compleet zijn. 
Op grond van deze gegevens kijken we naar wat de problemen van de gemeente is en 
welke mogelijkheden voor de toekomst er zijn.  
Daarna proberen we met elkaar keuzes te maken: wat zou de kerk moeten doen met 
het oog op de toekomst. De keuze uit het Rondetafelgesprek gaat als beleidsaanbeve-
ling naar de kerkenraad. 
 
Om op een goede manier tot de keuzes te komen, stel ik de volgende agenda voor: 
 
1. kennismaking 
 
2. opzet van en gedachte achter het OST-project 
Wie is de opdrachtgever, welke gemeentes zijn bij het onderzoek betrokken, wie 
voert het onderzoek uit en wanneer moet het af zijn, zijn de vragen die hier aan de 
orde komen. 
 
3. presentatie van de onderzoeksgegevens 
Alle deelnemers ontvangen ook de tussenrapportage, maar tijdens onze bijeenkomst 
zal de onderzoeker de gegevens opnieuw presenteren. Mogelijk is de tekst van de 
rapportage wat technisch of lastig te begrijpen. Tijdens de presentatie op onze bijeen-
komst licht ik toe hoe ik te werk ben gegaan en staan we stil bij onderzoekgegevens. 
Het verslag gaat over alle drie de onderzoekgemeentes; tijdens het rondetafelgesprek 
presenteer ik alleen de algemene gegevens en de gegevens van de eigen gemeente. 
 
4. reactie van de aanwezigen 
Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om een aantal eerste reacties te geven: wat is 
nieuw aan de gegevens, wat wist je al. Wat stemt je vrolijk en wat vind je teleurstel-
lend? zijn vragen die hier aan de orde kunnen komen. 
(Voor degenen die het rapport alvast doorlezen: zij kunnen alvast nadenken over 
deze vragen) 
We zullen hier een rondje maken: ieder krijgt de gelegenheid zijn of haar zegje te 
doen. 
 
We zullen ook met elkaar bespreken of er nog belangrijke gegevens ontbreken in het 
verslag en de presentatie of wat niet goed is weergegeven. 
 
5. inventarisatie van problemen en mogelijkheden voor de gemeente 
Wat zijn nu volgens de aanwezigen de problemen waar de gemeente voor staat? 
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Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente? Wat zijn daarbij uw idealen, en hoe 
zien die idealen eruit als we naar de gegevens kijken. 
 
Ook hier zullen we weer een rondje maken: allereerst verzamelen we de problemen 
die jullie zien, daarna maken we een rondje om de mogelijkheden te verzamelen. 
 
6. aanvulling op de genoemde problemen en mogelijkheden door de onderzoe-
ker 
Voor zover de problemen en mogelijkheden nog niet genoemd zijn, vult Gert de Jong 
de lijstjes aan met zijn opvattingen over de problemen en mogelijkheden. 
 
7. voorwaarden voor de mogelijkheden 
  
We staan wat langer stil bij de genoemde mogelijkheden. Wat zou er nu nodig zijn 
om de genoemde mogelijkheden verder uit te werken. Wat hebben we dan aan 
menskracht nodig en aan geld, gebouwen of andere middelen. Moet er verder onder-
zoek worden gedaan en bij wie (het is goed te weten dat aanvullend onderzoek 
binnen de mogelijkheden van het project liggen). 
 
8. discussie 
We hebben de gegevens bekeken en daarmee is een (aanvullend) beeld van de 
buurt/wijk en de gemeente ontstaan; we hebben de problemen en mogelijkheden 
bekeken en de mogelijkheden wat nader beschouwd. Bij het volgende agendapunt 
gaan we keuzes met elkaar formuleren, maar misschien moeten er eerst nog een 
aantal zaken besproken worden nu het plaatje wat completer is. 
Als die behoefte er niet is, gaan we door naar het volgende punt. 
 
9. keuze 
Dan kunnen er nu keuzes gemaakt moeten worden vanuit de vraag: welke beleidslij-
nen zijn voor deze gemeente gewenst met het oog op de toekomst van de kerk. De 
keuzes moeten verdedigbaar zijn en ook door de deelnemers kunnen worden verde-
digd als dat nodig mocht zijn. 
 
10. afsluiting 
Van de bespreking zal een samenvatting worden gemaakt en aan de deelnemers 
worden gestuurd, daarna gaat het verslag door naar de kerkenraad(scommissie). 
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Bijlagen Crooswijk 
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4. Focusgroep I Crooswijk, 25 november 2002 
vrijwilligers 

Vooraf 

Er zijn zeven vrijwilligsters aanwezig en Marjo en Monica. We spreken af dan Marjo 
en Monica zicht niet in de gesprekken zullen mengen, maar wel telkens, voor we een 
overstapje naar wat anders maken de gelegenheid krijgen opmerkingen te maken of 
aanvullende vragen te stellen. 
Gert licht het OST-project toe en vertelt wat het doel van dit gesprek is. Allereerst is 
er gelegenheid om eigen ideeën aan te dragen, of adviezen te geven over de toekomst 
van het wijkpastoraat. Vervolgens zal het gesprek gaan over het Open Huis en daarna 
over de vieringen. 
 
 
Vraag 1: ideeën met het oog op de toekomst van het wijkpastoraat 

De eerste vraag is de vraag wat volgens de vrijwilligers de betekenis zou kunnen zijn 
van het wijkpastoraat. Wat vinden zij zinvol, of wat zouden ze het wijkpastoraat 
adviseren met het oog op de toekomst. Wat zijn goede ideeën voor het wijkpastoraat. 
Een aantal van de vrijwilligers weet niets te melden. Ook de geopperde mogelijkheid 
om er maar mee te stoppen wordt door niemand onderschreven, ook niet door de 
mensen die geen ideeën aanleveren.Wat genoemd wordt is: thema-avonden; educa-
tieve middagen, gymnastiek voor 55+; kookgroep; zanggroep; iets met kinderen, 
bijvoorbeeld spelletjesmiddagen. 
Vooral het belang van activiteiten met kinderen wordt onderstreept omdat dit ver-
jonging van gasten en mogelijk vrijwilligers kan geven. 
Over de zanggroep wordt opgemerkt dat er al een aantal zanggroepen in de wijk zijn, 
dus kun je je afvragen of het wel zinvol of nodig is om nog een zanggroep op te 
zetten. Mogelijk heeft de nieuwe zanggroep iets te bieden voor mensen die zich bij de 
andere zanggroepen niet thuis voelen. 
Zingen en dansen zou ook goed samen kunnen gaan, hierbij wordt dan weer met 
name aan de jongeren gedacht. 
De kookgroep is een initiatief dat niet meer bestaat, maar dat door een aantal wordt 
genoemd als een activiteit die weer opgepakt zou kunnen worden. 
 
 
Vraag 2: rondom kerntaak dienen 

Noem maximaal drie trefwoorden die aangeven waarom het interessant en/of leuk of 
de moeite waard is om naar het Open Huis te komen voor mensen. Geef daarbij aan 
wie of wat de mensen hierop attent moet maken. 
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De antwoorden die gegeven worden luiden: 
gezelligheid (verschillende keren), lage prijzen voor koffie (verschillende keren) je 
kunt je verhaal kwijt, er is aandacht (verschillende keren), krantje lezen; je bent uit de 
sleur van alledag, je hebt een verzetje; verbondenheid; het Open Huis is niet ver-
plichtend, er is geen voorgeschreven programma; het is een plaats voor mensen die 
zich elders niet thuis voelen (bijvoorbeeld buurthuizen; dit heeft te maken met het 
feit dat er in het Open Huis geen verplichtingen zijn). 
De manier waarop mensen zouden kunnen weten waarom het de moeite waard is om 
naar het Open Huis te gaan is door mond tot mond-reclame van gasten, doordat 
vrijwilligers mensen op het Open Huis attent maken (verschillende keren genoemd), 
door de professionele werkers (Monica en Marjo), via advertenties, via pers als Radio 
Rijnmond, kranten of wijkbladen; deelgemeentegids voor Kralingen en Crooswijk. 
Gert merkt op dat er vrijwel geen instanties worden genoemd, als maatschappelijk 
werk of andere buurthuizen. Volgens sommigen gebeurt dat nu al anderen geven aan 
dat dit al eens geprobeerd is. 
 
Eén van de vrijwilligers merkt een dilemma op dat erop neer komt dat de ene groep 
bezoekers, andere groepen afstoot. Zo zouden sociaal zwakkeren, of minder aange-
paste mensen door hun aanwezigheid het Open Huis minder aantrekkelijk kunnen 
maken voor mensen die eens een keer alleen wat gezelschap willen. Velen herkennen 
dit dilemma. 
 
Gert vertelt iets over de plannen uit de Klankbordgroep. Daar is de gedachte geop-
perd om met doelgroepen te werken. Dus op een bepaald dagdeel is het Open Huis 
open voor de ene groep, een ander dagdeel voor een andere groep. 
Er wordt door de hele groep vrij negatief gereageerd op dit idee. Het zou in strijd 
zijn met het karakter van een inloophuis/open huis. Daar is iedereen welkom. Ook 
lijken er tal van technische problemen op te komen. Moet je bijvoorbeeld tegen 
huidige bezoekers zeggen dat ze voortaan niet meer mogen komen op een dagdeel 
dat ze anders wel aanwezig zijn. Dit laatste punt is te ondervangen door open te zijn 
voor andere groepen op tijden dat het Open Huis nu nog gesloten is. 
Wat het karakter van het inloophuis betreft: hier zit dus een lastig dilemma. Aan de 
ene kant ziet men wel mogelijke nieuwe gasten (iemand vertelde dat ze de dochter 
van een man sprak, die best wel eens naar het Open Huis zou kunnen komen, als hij 
maar over de drempel wordt geholpen). Ook mensen uit de 55+ flat zouden moge-
lijke gasten kunnen zijn.  
Aan de andere kant is te verwachten (en is in de praktijk ook al gebleken) dat mensen 
niet zullen komen als ze tussen mensen moeten zitten die niet zo bij hen passen. Hier 
wordt opgemerkt dat er bijvoorbeeld bezoekers van het Open Huis zijn die (soms?) 
wat stinken. Lang niet iedereen wil daar naast gaan zitten.  
 
Het dilemma wordt wel gezien, maar werken met doelgroepen lijkt voor de huidige 
vrijwilligers geen oplossing. Op de vervolgvraag of het mogelijk zou zijn om met 
doelgroepen te werken en dan met andere vrijwilligers wordt wisselend gereageerd. 
Sommigen zien dit wel als mogelijkheid. Zij geven aan dat het in de praktijk dan wel 
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zal uitselecteren: een aantal vrijwilligers zal wel blijven komen, anderen niet. Of ze 
zelf dan alsnog mee gaan doen hangt af van de groep mensen en van de activiteiten 
die worden georganiseerd. 
 
Tot slot van dit deel van het gesprek vraagt Marjo bij welke groep mensen nu het 
hart ligt van de vrijwilligers. Er lijkt een vrij unaniem antwoord op die vraag te 
bestaan, namelijk bij de mensen die wat aan de rand van de samenleving staan. Dat 
was de doelgroep bij de opzet van het Open Huis en daarvoor wil men zich inzetten 
als vrijwilligster. 
 
 
Vraag 3: rondom kerntaak vieren 

Noem maximaal drie trefwoorden die aangeven waarom het interessant, zinvol, leuk, 
inspirerend, of de moeite waard is om naar de vieringen van het Open Huis te komen 
voor mensen.  
 
Vrijwel iedereen beantwoordt die vraag vanuit de eigen beleving, dus waarom zij het 
zelf de moeite waard zouden vinden om eventueel naar de vieringen te gaan. 
Voor een aantal is die vraag niet te beantwoorden. Vieringen of kerkdiensten zegt 
hen niets en ze kunnen zich ook geen voorstelling maken dat dergelijke momenten 
van betekenis kunnen zijn voor mensen. Anderen geven aan dat zij andere kerkdien-
sten bezoeken en zich daar op hun plaats voelen. Iemand van de aanwezigen vindt 
dat ze de eigen kerkelijke gemeente in de steek zou laten als ze aan de vieringen in de 
Akker mee zou doen. 
De trefwoorden die worden genoemd zijn: religieus bezig zijn; samen vieren met 
mensen die je kent, de saamhorigheid; God moet centraal staan; vieringen zouden 
een meer kerkse opzet moeten hebben, niet met stoelen in een kring, maar achter 
elkaar; de vieringen zouden een plaats moeten zijn voor zoekers en minder afgeronde 
antwoorden moeten geven; de thema’s zouden moeten aansluiten bij het dagelijks 
leven; er zou meer blijheid af moeten stralen, maar tegelijk ook niet te Pinksterachtig 
of halleluja-achtig moeten zijn. 
 
 
Gert vertelt dat de plannen zoals die er nu liggen toe willen werken naar een hech-
te(re) verbinding tussen Open Huis en de vieringen (of tussen dagelijks leven en 
vieringen, of tussen leven in de buurt en geloven). Onderwerpen uit de buurt, of 
onderwerpen uit het Open Huis kunnen aan de orde komen in de vieringen, onder 
andere door de vieringen voor te bereiden samen met mensen van rondom het Open 
Huis (gasten en vrijwilligers). Dan winnen de vieringen aan inhoud.  
Tegelijk is de hoop dat het werk in het Open Huis aan inhoud wint. De vieringen zijn 
dan een soort plek om inspiratie op te doen en opnieuw bij jezelf en elkaar onder de 
aandacht te brengen waarvoor je het werk in het Open Huis doet. Dat kan ruimte 
geven om aandacht te geven aan mensen die voor de zoveelste keer hun verhaal 
willen doen. 

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 105



 
In het gesprek dat volgt wordt stil gestaan bij de verbindingen tussen het leven van 
alledag in de buurt en het werken in het Open Huis aan de ene kant en de vieringen 
aan de andere kant. Zou het helpen als gasten en vrijwilligers worden uitgenodigd 
om aan de voorbereidingen deel te nemen? 
Dat hangt ook erg af met welke gasten je te maken hebt. Lang niet iedereen wordt in 
staat geacht om vieringen te kunnen voorbereiden, vinden sommigen. 
Overigens blijkt in het gesprek dat de vraag niet helemaal goed is begrepen. De 
voorbereiding van de diensten zou in ieder geval gebeuren door de voorganger en 
daar omheen een wisselende groep mensen. 
Een aantal meent dat je toch op z’n minst de vieringen moet kennen, wil je kunnen 
helpen voorbereiden. Marjo ontkent dat; het kan ook interessant zijn om met mensen 
vieringen voor te bereiden die vrij onbevangen tegenover vieringen staan. 
Sommigen zouden wat huiverig zijn om mensen uit te nodigen mee te doen met de 
voorbereidingen, omdat dit als ‘zieltjes winnen’ wordt ervaren, je wilt mensen dan te 
veel over de drempel van de kerk trekken. Als Monica of Marjo mensen uitnodigen is 
het wel weer anders dan dat de gastvrouwen mensen uitnodigen. 
 
Iemand merkt op dat ze vindt dat ze te weinig van Bijbel en geloof weet om diensten 
te kunnen voorbereiden. 
 
 
Opnieuw: ideeën met het oog op de toekomst van het wijkpastoraat 

In het gesprek is allereerst stil gestaan bij ideeën, wensen en verwachtingen die bij de 
vrijwilligers leven over het Open Huis en wat volgens hen de betekenis van het 
wijkpastoraat zou kunnen zijn. Dat bleek een lastige vraag. Vervolgens kwamen de 
plannen en ideeën van de Klankbordgroep aan de orde. Nu dus uitgebreid is stilge-
staan bij de toekomst van het wijkpastoraat en het Open Huis, zouden nieuwe ideeën 
opgekomen kunnen zijn.  
Daarom stelt Gert nogmaals de vraag aan de orde wat de vrijwilligers het wijkpasto-
raat zouden adviseren voor de toekomst, of wat ze van het wijkpastoraat verwachten. 
Het blijkt nog steeds lastig om dat te verwoorden. 
Wel wordt de noodzaak gezien dat er eigenlijk meer mensen zouden moeten komen, 
of dat er meer vrijwilligers zouden moeten zijn. Misschien dat je mensen toch meer 
moet aanzetten om actief deel te nemen. 
Meer variatie in het programma kan ook helpen om uit bepaalde vaste patronen te 
komen. 
Iemand merkt op dat als je alle plannen uitwerkt, dat wel eens heel veel werk zou 
kunnen zijn; mogelijk te veel werk. Anderzijds geldt toch ook dat rust roest, dus moet 
je wel een zekere voortgang in de ontwikkelingen houden. 
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Iemand merkt op dat het soms lastig is om aandacht te blijven geven aan mensen die 
telkens met hetzelfde verhaal op de proppen komen. 
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5. Focusgroep II Crooswijk, 15 januari 2003 
welzijnswerkers en buurtbewoners 

Bij dit gesprek waren 11 mensen aanwezig, waarvan drie in de functie van toehoor-
der. 
 
In de eerste vraag werden de deelnemers uitgenodigd om met trefwoorden typerin-
gen van Crooswijk te geven. Een aantal van hen noemde dat Crooswijk een volks-
buurt is, of een dorp, waar iedereen elkaar kent en waar het gezellig is. 
De buurt is dynamisch, krachtig, kleurrijk en heeft een eigen karakter, de bewoners 
zijn recht voor hun raap. 
Tegelijk wordt geconstateerd dat er veel achterstand in de buurt is (onderwijs, ge-
zondheid, sociaal), dat er agressie en angst leeft onder de mensen, de buurt is vol, er 
leeft spanning. Er wordt liever gemopperd dan dat men initiatieven oppakt. 
 
Dat deze twee zaken naast elkaar voorkomen, moet niet te veel langs etnische lijnen 
worden gezien: het is dus niet zo dat het de oude autochtone Rotterdammers zijn die 
voor de gezellige volksbuurt staan en de anderen dit aspect doen verdwijnen. Wel is 
er een ontwikkeling in de tijd: het is niet meer zo gezellig als vroeger, de onderlinge 
banden zijn niet meer zo hecht.  
 
De volgende vraag is wat de plaats en functie van het wijkpastoraat zou kunnen zijn 
binnen het beeld zoals dat van Crooswijk wordt geschetst. Veel van de reacties ligt op 
het terrein van sociale verbanden, omzien naar elkaar, een opvangplek voor mensen 
in de buurt, een rustpunt, het bieden van een luisterend oor. De term laagdrempelig 
valt in dit verband ook een aantal maal: het Open Huis/wijkpastoraat werkt laag-
drempelig. 
Mensen die behoefte hebben aan contact kunnen hier eens langs gaan. Daarbij moet 
niet alleen aan ouderen worden gedacht, ook voor jongeren zou het wijkpastoraat 
wellicht wat kan betekenen. 
Het Open Huis biedt mensen een plek, maar kan daarin ook signaleren en doorver-
wijzen. Het kan ook betekenen dat informatie wordt doorgegeven aan andere instan-
ties wanneer dat passend is. 
 
Het wijkpastoraat brengt mensen bij elkaar en dat heeft als waarde dat mensen over 
de grenzen van hun eigen kringetje heen kijken. Dat kunnen de sociale netwerken 
zijn waarin ze leven, het is zeker ook buiten de grenzen van de eigen religieuze 
organisatie kijken. Anders gezegd: het is verrijkend voor buurtbewoners en voor het 
wijkpastoraat zelf. 
Misschien moet het wijkpastoraat hierin wel meer initiatief nemen. Daarbij zou het 
Open Huis misschien bijeenkomsten moeten organiseren, rondom thema’s, bijvoor-
beeld inspraakavonden of thema-avonden. 
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Hoewel velen vinden dat het Open Huis meer naar buiten zou moeten treden met het 
oog op meer bekendheid geldt nu al dat het wijkpastoraat haar eigen achterban heeft. 
Wat dat betreft is het wijkpastoraat een instantie die met een groep contact heeft, die 
elders geen of minder aansluiting hebben. 
 
Een ander signaleert dat er binnen de wijk tal van initiatieven zijn: bijeenkomsten 
voor Turkse vrouwen, computerlessen, bijspringen als het niet goed gaat met iemand 
(mensen die vervuilen). Die initiatieven zijn er al, maar er blijkt een grote behoefte 
aan te zijn. Er is dus nog plaats voor tal van dit soort activiteiten.  
Zo helpt het bij de leefbaarheid van de buurt en blijft het sociale vangnet in stand. 
 
Zo’n vangnet is van belang omdat er nu ook mensen de ‘verkeerde kant’ op dreigen 
te gaan. De weg naar criminaliteit is voor sommige (jongere) buurtbewoners aanwe-
zig. De echte harde kern zal wellicht niet bereikt worden, maar er zijn mensen (jon-
geren) uit de ring erom heen van wie dreigt dat ze afglijden, die zouden beter 
opgevangen kunnen worden als het sociale netwerk beter functioneert. Daarin ligt 
dus ook een bijdrage voor het Open Huis. 
 
Er ligt voor het wijkpastoraat ook een taak op het terrein van zingeving. Daar is nog 
steeds behoefte aan, mensen missen soms het gesprek daarover. Het moet dan alleen 
niet gaan over zingeving op het niveau van dogma’s, maar op het niveau van bele-
ving. 
Alleen lijkt het dat de vormen die de kerken (en daarmee impliciet het wijkpastoraat) 
gebruiken achterhaald zijn. Zo is de liturgie (de gang van zaken in een kerkdienst) 
voor veel mensen nietszeggend. 
 
Het levensbeschouwelijke/christelijke karakter van het wijkpastoraat wordt door een 
aantal mensen met name genoemd. Het geloof hoeft niet ontkend te worden: laat 
zien waar je voor staat, draag het uit. In dit verband werd een pinkstergemeente in 
Crooswijk genoemd (Kom en Zie). Nog afgezien of dit een kerk is, waar je je thuis 
zou voelen, moet in ieder geval worden gezegd dat zij uitnodigend zijn en helder 
laten zien waar ze voor staan. En dat trekt mensen aan. 
Zelfs mensen die niet zo veel met kerk en geloof te maken hadden, vinden nu hun 
weg naar die pinkstergemeente. Blijkbaar heerst daar een geborgenheid die mensen 
aanspreekt. De les die je daar van kan leren is: profileer je als organisatie, zodat je 
aan mensen in de wijk kan laten zien dat ze welkom zijn. 
 
Op levensbeschouwelijk gebied kan het wijkpastoraat ook een bijdrage leveren aan de 
ontmoeting tussen levensbeschouwelijke organisaties, of mensen van andere levensbe-
schouwing. In dit verband worden de Turkse mannen genoemd, die regelmatig als 
gast komen en de activiteiten voor de Marokkaanse vrouwen in de Akker. 
 
In haar bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt is samenwerking onderling van 
belang. Men zou ook naar elkaar door moeten verwijzen. Ook is onderlinge afstem-
ming en krachten bundelen is dan zinvol. Het schijnt dat er op zondag niet veel te 
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doen is voor buurtbewoners op het terrein van club- en buurthuizen. Als dat zo is, 
dan ligt er zeker een taak voor de zondag.  
 
Niemand van de aanwezigen vindt dat het wijkpastoraat geen functie meer heeft in 
de buurt. Er is wat dat betreft wel degelijk bestaansrecht voor het wijkpastoraat. 
 
Het imago van het wijkpastoraat is ter sprake gebracht. Een aantal van de aanwezigen 
wisten niet dat het wijkpastoraat bestond of dat er een inloophuis was. Het inloop-
huis ziet er ook niet echt gezellig uit, eerder stoffig. Ook de Akker ziet er niet uit als 
een kerk.  
 
Het geheel kan wel een flinke opknapbeurt gebruiken (waarvoor vast wel subsidie 
beschikbaar kan zijn). Daarbij is het wel van belang dat het er aan de buitenkant beter 
uit gaat zien (nu zie je het over het hoofd, het is niet aanlokkelijk om naar binnen te 
komen), maar het karakter (gezelligheid, laagdrempelige) moet wel behouden blijven. 
Hoe het er dan wel uit moet zien, is lastiger aan te geven. Idealiter zou de doelgroep 
zelf moeten aangeven hoe het moet worden, maar dat zijn bescheiden mensen. En dit 
onderzoek is nu juist bezig met een heroriëntatie, waarbij er mogelijk nieuwe doel-
groepen in het vizier kunnen komen. 
 
Over het gesprek wordt opgemerkt: 
Het zou misschien wenselijk zijn geweest als het wijkpastoraat eerst eens iets over 
zichzelf en haar zelfverstaan had gepresenteerd, de deelnemers aan het gesprek 
zouden daar dan op kunnen reageren. Deze opmerking wordt in ieder geval als 
suggestie meegenomen: het is wellicht zinvol als het wijkpastoraat haar profiel verder 
heeft aangescherpt, de deelnemers nog eens worden uitgenodigd om daar op te 
reageren. 
 
Men vond het gesprek aangenaam, er is veel naar voren gebracht; wellicht kan zo iets 
nog een vervolg hebben. 
 
We spreken af dat Gert een verslag zal maken van dit gesprek, aan de deelnemers zal 
toesturen voor reactie en wie wil reageren is daarin welkom. Geen bericht wordt dan 
gezien als instemming met het verslag. Eén van de deelnemers merkt op dat hier 
methodisch wel wat tegen in te brengen is. Als je als onderzoeker niet zelf achter je 
gegevens aangaat, verlies je iets van de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
 
Nijmegen, 20 januari 2003. 
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6. Vieren, dienen en leren met het oog op kerk en buurt 
naar een hernieuwd zelfverstaan van het wijkpastoraat Crooswijk 

Vooraf 

In deze notitie wordt het beleid van het wijkpastoraat verwoord. Daarvoor wordt de 
kerkelijke driedeling van vieren, leren, dienen gebruikt; deze begrippen worden 
allereerst beschreven als kerntaken. 
Vervolgens komt aan de orde hoe de vormgeving van de kerntaken vieren en dienen 
er binnen het wijkpastoraat uitziet en hoe de verbinding tussen beide begrippen 
wordt gelegd. Daarbij komen de aandachtsvelden kerk en buurt telkens aan de orde. 
Daarna worden nog enkele andere activiteiten van het wijkpastoraat genoemd, om 
vervolgens een slotbeschouwing te maken, met de titel ‘naar een zelfverstaan van het 
wijkpastoraat’. 
 
Deze notitie wil richting gevend zijn voor de toekomst: dat betekent dat zowel de 
huidige situatie als de gewenste situatie worden beschreven. Die zaken lopen hier en 
daar in elkaar over. Dat komt omdat de notitie wil bijdragen aan een hernieuwd 
zelfverstaan van het wijkpastoraat. Het wijkpastoraat wil zijn eigen situatie opnieuw 
verwoorden om daarmee duidelijkheid te scheppen in wie het wijkpastoraat is en wat 
het wijkpastoraat wil zijn. 
 
De notitie is geen werkplan of actieplan. Welke taken uit deze notitie volgen zal in 
een andere notitie verder moeten worden uitgewerkt, met een tijdspad en moeten 
worden bijgesteld op grond van regelmatige evaluaties. 
 
 
Inleiding 

Het wijkpastoraat is een kerkelijk initiatief waarin mensen geïnspireerd door het 
evangelie 
 samen komen om te vieren en te leren; 
 de buurt en haar bewoners van dienst willen zijn. 

 
Het wijkpastoraat heeft kerkelijk gezien een tweeledige functie, enerzijds is het een 
missionair-diaconaal initiatief waar vanuit vernieuwende vormen van kerkzijn plaats-
vinden, anderzijds heeft het wijkpastoraat ook het karakter van een reguliere wijkge-
meente. 
In de toekomst zal met name het missionair-diaconale karakter verder worden uitge-
bouwd en zal in overleg met andere kerkelijke (wijk)gemeentes het reguliere kerken-
werk worden overgedragen aan die (wijk)gemeenten. 
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Kerntaken 

 
Kerntaak vieringen 

De vieringen waar het wijkpastoraat aan werkt zijn laagdrempelige niet-traditionele 
vieringen. Ze hebben een enigszins experimenteel karakter. In de vieringen brengen 
de deelnemers hun geloof en/of hun zoeken naar geloof onder woorden en beelden 
het uit in symbolen, ze zingen en bidden. 
Ieder die zich geïnspireerd weet door het christelijk geloof en samen met medegelo-
vigen hieraan woorden en beelden wil geven is van harte welkom in de vieringen. 
 
Het wijkpastoraat vindt de vieringen van belang omdat: 

 het goed is om medegelovigen regelmatig te ontmoeten, en in woorden en 
beelden uitdrukking te geven aan het geloof (ontmoeting/gemeenschap); 

 de mensen van het wijkpastoraat als gemeente van leerlingen telkens weer in 
gesprek met elkaar en de Bijbel willen zoeken naar wat God van hen vraagt 
en met de wereld voor heeft (catechese/leren); 

 de mensen van het wijkpastoraat inspiratie en bemoediging op willen doen 
voor hun leven van alle dag, in het bijzonder hun leven en werken in Croos-
wijk (inspiratie). 

 
Het wijkpastoraat kiest voor laagdrempelige vieringen. Nu zijn er ook mensen die op 
andere wijze hun kerkdiensten willen vieren. In eerste instantie zal het wijkpastoraat 
proberen zo veel mogelijk mensen in en van buiten de wijk bij de vieringen van het 
wijkpastoraat te betrekken. Als mocht blijken dat sommigen zich hier toch niet bij 
thuis voelen, worden deze mensen doorverwezen naar kerkdiensten elders in de stad 
waar zij kunnen vieren op een wijze die bij hen past. Het wijkpastoraat zelf organi-
seert zelf geen ‘traditionele vieringen’. 
 
 
Kerntaak leren 

Het wijkpastoraat organiseert een leerhuis waarin gemeenteleden en andere belang-
stellenden samenkomen om elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren wat 
God van mensen vraagt en wat God met de wereld voor heeft. 
Aan het samen leren ontlenen mensen inspiratie voor hun geloven en handelen. 
 
 
Kerntaak dienst aan de wereld 

In haar dienst aan de wijk kiest het wijkpastoraat allereerst voor mensen die aan de 
rand van de (wijk)samenleving zijn geraakt en hun sociale verbanden bezig zijn te 
verliezen of hebben verloren (eenzamen). 
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Het wijkpastoraat biedt hen voornamelijk een plaats waar ze anderen kunnen ont-
moeten. Daarvoor hebben we het inloophuis, met koffie, soms maaltijden. Het Open 
Huis wil daarmee de huiskamer van Crooswijk zijn. 
 
Als er behoefte aan is, kunnen mensen ook aanvullende hulp van het wijkpastoraat 
vragen. Dat kunnen kleine diensten zijn, zoals een gesprek, hulp bij het invullen van 
eenvoudige formulieren, begeleiding langs loketten en instanties. Doorverwijzing 
naar andere hulpverlenende instanties ligt daarbij voor de hand. 
 
Dit vraagt van de vrijwilligers een welkome en ontvangende houding voor bezoekers; 
hartelijkheid en menselijkheid; aandacht; koffie zetten, inkopen doen, eten koken 
voor grotere groepen. 
 
Van de beroepskrachten vraagt dit o.a. basale pastorale vaardigheden; enige kennis 
van het sociaal-maatschappelijk stelsel; goede contacten en bekendheid met hulpver-
lenende instanties. 
 
 
Vormgeven aan de vieringen 

Eén van de aandachtsvelden in het werk van het wijkpastoraat zijn de vieringen. Het 
wijkpastoraat organiseert vieringen die passen bij de leefwereld en de belevingswereld 
van de wijkbewoners. De vieringen zijn laagdrempelig liturgische vieringen. Met haar 
vieringen draagt het wijkpastoraat bij aan de liturgische vernieuwing binnen de 
kerken. 
Centrale motief van de vieringen zal telkens zijn de verbinding tussen thema's uit het 
leven van de buurt en wat wel genoemd wordt diaconale spiritualiteit.  
 
 
Thema’s in de vieringen 

Thema's uit de buurt kunnen worden opgepakt uit wijkkranten, gesprekken met 
bewoners (aan de tafel van het Open Huis), gesprekken met werkers (o.a. in het 
zorgoverleg) en eigen waarneming van werkers. De ervaringen moeten worden 
gethematiseerd en als thema voor een vieringen worden gezien. 
Een manier om thema’s uit de buurt uit het werken en in te brengen in de vieringen 
is om de vieringen voor te bereiden met vrijwilligers en bezoekers uit het Open Huis. 
Deelname aan de voorbereiding is vrij, want uitgangspunt is dat niet wordt gepro-
beerd de gasten te veel het ‘kerkelijke gebeuren’ binnen te trekken. 
Voor de vrijwilligers ligt het iets genuanceerder. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat 
door met de vrijwilligers vieringen voor te bereiden de eigen drijfveren, inspiratie en 
motivatie beter kunnen worden verwoord en dieper kunnen worden beleefd.  
Nu wil het natuurlijk niet zeggen dat er gelijk kerkelijke kaders of dogmatische 
kaders op de vrijwilligers worden gedrukt. De kunst zal juist zijn om het omgekeerde 
te laten gebeuren. De vragen en belevingen die vrijwilligers hebben, worden ver-
woord in de vieringen. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat dit hele voorzich-
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tige woorden tot gevolg heeft. Maar ook voor de vrijwilligers geldt dat deelname aan 
de voorbereiding van vieringen geen voorwaarde is om vrijwilliger te zijn bij het 
Wijkpastoraat Crooswijk. Wel vinden we het belangrijk dat vrijwilligers de inspira-
tiebron van waaruit het Wijkpastoraat Crooswijk werkt op z’n minst respecteren. 
 
 
Diaconale spiritualiteit 

De thema’s uit het leven van de buurt worden verbonden met het tweede punt uit het 
centrale motief, de diaconale spiritualiteit. Hier draait het om vragen als: hoe houd je 
het vol en wat houdt je gaande bij het werken en bijdragen aan de leefbaarheid van 
de buurt? Als het wijkpastoraat erin slaagt om die verbindingen te maken, heeft zij de 
stad (en de wereld) wat te bieden. 
Zaken als koffie na de dienst behoren letterlijk tot de rand hiervan. Zonder rand 
geen kern, maar voorkomen moet worden dat koffie, een kaars of iets dergelijks de 
items worden. Het zou moeten gaan om de inhoud, niet om de vormen, die volgen 
slechts uit de inhoud. 
 
 
Vormgeven aan dienst aan de wereld 

Het andere aandachtsveld van het wijkpastoraat is (de dienst aan) de buurt. Binnen 
de buurt zijn tal van hulpverleners op diverse gebieden actief. Binnen het veld van 
hulpverleners neemt het wijkpastoraat, in het bijzonder de pastores, een eigen plaats 
in met hun deskundigheid op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. 
Het is daarom goed om de andere hulpverleners op de mogelijkheid van doorverwij-
zen naar het wijkpastoraat te (blijven) wijzen. 
 
 
Het Open Huis als huiskamer van Crooswijk 

Naast haar deskundigheid als hulpverlener heeft het wijkpastoraat een toevluchts-
plaats, een onderdak, namelijk het Open Huis. Dit kan de huiskamer van Crooswijk 
zijn. Hier is het gezellig en behaaglijk voor mensen die contact ontberen.  
Daarmee vormt het Open Huis een ontmoetingsplaats voor mensen die op zoek zijn 
naar contact, en zo werkt het wijkpastoraat aan zinvolle verbanden in de wijk. 
 
Het kan in de praktijk wenselijk blijken te zijn om verschillende inloopmomenten 
voor verschillende groepen op te zetten. 
 
De rol van huiskamer van Crooswijk vraagt dat er een hartelijk ontvangst is en dat – 
als dat nodig is – er iemand is die eens wil luisteren naar wat mensen kwijt willen; 
een keer, twee keer of vaker dan eens. Hoe groter dat appèl om te luisteren wordt, 
hoe belangrijker de vieringen zullen blijken, waarmee er wederom een verbinding ligt 
met de vieringen.  
De programmering en de vrijwilligers 
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Deze aanpak vraagt om een aanvullende plek (aanvullend moment) voor gastvrou-
wen. Die kunnen zij dan hebben nààst hun moment van gastvrouw zijn. Zonder 
gastvrouwzijn is die aanvullende plek echter niet gerechtvaardigd. 
Anders gezegd: de opzet van het Open Huis als huiskamer van Crooswijk, waar men 
welkom is en waar het goed toeven is voor sommigen, heeft consequenties voor de 
programmering. Er zijn de inloopmomenten en dan is er aandacht voor iedere bezoe-
ker die langs komt. Daarnaast zijn er incidenteel momenten voor de vrijwilligers 
waarin ze in ontspannenheid elkaar kunnen ontmoeten. 
 
 
Overige activiteiten 

Naast de genoemde activiteiten van het wijkpastoraat die het meest in het oog sprin-
gen, namelijk de vieringen, het leerhuis en het Open Huis, zijn er nog andere activi-
teiten en/of contacten van het wijkpastoraat.  
 
 
Deelname aan zorgnetwerk 

Binnen Crooswijk bestaat het zogenaamde zorgnetwerk, een regelmatig overleg 
tussen afgevaardigden van instanties die betrokken zijn bij de leefbaarheid van de 
buurt en het welzijn van de bewoners. Deelnemers aan het zorgnetwerk zijn onder 
andere de wijkagent, psychiatrisch werker, buurtopbouwwerker en woningstichting. 
De pastor van het wijkpastoraat neemt ook deel aan het zorgnetwerk. 
Al eerder werd het belang van het overleg met andere hulpverleners genoemd, het 
zorgnetwerk vormt een goede basis voor dit overleg. 
Naar de andere deelnemers van het zorgnetwerk wil het wijkpastoraat een duidelijk 
positie in nemen: “Wij zijn de huiskamer van Crooswijk. Komen jullie mensen tegen 
die behoefte hebben aan contact, wijs ze op het Open Huis en geef hun naam door. 
Dan zullen we hen gaan uitnodigen en mogelijk begeleiden in hun stap over de 
drempel.” 
Omgekeerd zal het wijkpastoraat indien nodig en gewenst mensen doorverwijzen 
naar de welzijnsinstellingen.  
 
 
Samenwerking met andere kerken 

Zoals hiervoor al aangeduid is, richt het wijkpastoraat zich vooral op missionair-
diaconale vormen van kerkzijn. Dit doet zij binnen de kaders van de bestaande 
kerkelijke organisatie met territoriale indelingen in wijkgemeentes. Dat betekent dat 
het wijkpastoraat haar eigen pastorale verantwoordelijkheid heeft voor leden van de 
gemeente die in ‘zijn gebied’ wonen.  
Het wijkpastoraat zoekt samenwerking met andere kerkelijke gemeentes. Op korte 
termijn zal dit vooral zijn de Gereformeerde Kerk van Rotterdam Centrum vanwege 
overlap in werkgebied. Daarbij wordt gedacht aan samenwerking op het gebied van 
missionair-diaconaal werk, kerkdiensten (de Amman) en vorming en toerustingswerk. 
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Bezoekwerk en kerkelijk contact 

Eén van de leidende gedachten in deze notitie is dat het wijkpastoraat wil bijdragen 
aan zinvolle verbanden tussen mensen (in de buurt). Eén van de manieren om hier 
aan te werken is het contact leggen en onderhouden met de eigen leden. Daarvoor 
worden nieuw-ingekomenen welkom geheten, via een welkomstbrief met daarbij 
informatie over het wijkpastoraat en de kerken. 
Leden van de kerk worden op hun verjaardag gefeliciteerd via het zogenaamde 
verjaardagsfonds; mensen van 65 jaar en ouder krijgen hun felicitatie persoonlijk 
overhandigd, mensen de jonger zijn dan 65 krijgen hun felicitatie per post. 
 
Een aantal overwegingen spelen een rol bij het onderhouden van het contact met de 
leden. 
Het wijkpastoraat legt contacten met mensen met als doel om de relatie tussen wijk-
pastoraat en leden aan te gaan of te onderhouden. Het bezoeken van mensen in de 
vorm van pastoraat, of ter gelegenheid van hun verjaardag met het verjaardagsfonds, 
heeft vaak het karakter van eenrichtingverkeer (de kerk komt een keer bij u) en van 
eenmaligheid. Dat geldt ook voor het nieuw-ingekomenenbezoek.  
Daarbij moet worden gezegd dat dit werk zeer arbeidsintensief is. Tijd die hieraan 
besteed wordt, kan niet meer worden besteed aan de gewenste vernieuwing en profi-
lering van het wijkpastoraat. 
Aan de andere kant bestaan er geen verbanden tussen mensen als er niet eerst contact 
is gelegd. Contact leggen is dus voorwaarde om een relatie aan te gaan. Dat maakt 
bezoek aan nieuw-ingekomenen, aan gemeenteleden en jarigen zinvol. En naast veel 
teleurstellende reactie, blijkt ook vaak dat het contact op prijs wordt gesteld. 
 
Dit zijn twee kanten van een lastig dilemma: het wijkpastoraat wil enerzijds zich 
verder vernieuwen en moet daarbij de bakens verzetten, anderzijds zijn er vertrouwde 
vormen van kerkelijk werk die hun waarde hebben, maar zeer arbeidsintensief zijn. 
Het wijkpastoraat zal dit werk dan ook regelmatig evalueren en wanneer dat nodig is 
de aanpak bijstellen. De leidende gedachte blijft, zoals hierboven als is aangegeven, 
dat de kerk contacten aangaat en onderhoudt met het oog op zinvolle verbanden.  
 
 
Uitstapjes en vakantieweken 

Het wijkpastoraat organiseert uitstapjes voor buurtbewoners en vakantieweken voor 
jongeren en ouderen. De vakantieweken worden georganiseerd in samenwerking met 
het Wijkpastoraat Oude Noorden. 
Deze activiteiten dragen bij aan het leggen en onderhouden van contacten en het 
werken aan zinvolle verbanden tussen mensen. 
 
De uitstapjes vinden een keer per jaar plaats, tenzij de financiën toelaten dat dit twee 
keer per jaar kan. 
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De vakantieweken voor kinderen kunnen een goede opstap vormen om in contact te 
komen met ouders van kinderen, met name kinderen uit probleemgezinnen. Ook 
kunnen de vakantieweken een aanzet zijn voor het organiseren van activiteiten voor 
ouders en kinderen. Wanneer dit mogelijk is zullen aan de uitstapjes en het vakantie-
weken vervolgactiviteiten worden verbonden. 
 
 
Nieuwe initiatieven 

Het wijkpastoraat is betrokken bij het opzetten van een zogenaamde Lets-ruilwinkel. 
Lets is een initiatief waarin mensen onderling klussen, diensten en spullen ruilen 
zonder financiële vergoedingen, maar via een puntensysteem. De Lets-ruilwinkel 
bemiddelt in de ruil en houden het puntentegoed bij. Mogelijk kan de Lets-ruilwinkel 
in januari 2004 van start gaan. 
 
Sinds mei 2003 is het wijkpastoraat verdeelpunt van voedselpakketten, die wekelijks 
worden samengesteld door de Voedselbank. De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen 
of alleenstaanden die door diverse omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd in 
financiële moeilijkheden verkeren. 
 
De situatie in het wijkpastoraat zo, dat er verder niet zo veel mogelijkheden voor 
nieuwe initiatieven zijn. Het ontbreekt eenvoudigweg aan de menskracht. Waar wel 
nieuwe initiatieven worden ondernomen, zouden deze duidelijk moeten voortkomen 
uit deze heroverwogen identiteit en taakstelling. Vanuit zo’n geformuleerde taakstel-
ling is het ook eenvoudiger mensen voor vrijwilliger te benaderen. De vraag is dan 
helder. Dat betekent nog niet dat het eenvoudiger wordt om mensen bereid te vinden. 
 
 
Naar een zelfverstaan van het wijkpastoraat 

Hiermee ontstaat er een zelfbeeld van het wijkpastoraat. Het Open Huis presenteert 
zich als de huiskamer van Crooswijk waar ieder die uit is op ontmoeting, gezelligheid 
en behaaglijkheid welkom is. Het is de dienst van het wijkpastoraat aan de wereld, 
aan haar omgeving.  
De mensen die in het Open Huis werken (vrijwillig en betaald) doen dat vanuit de 
(christelijke) inspiratie dat je mensen niet in de steek laat en dat het goed is om te 
werken aan zinvolle verbanden tussen mensen (in kerkelijke taal heet dat wel ‘werken 
aan gemeenschap’). Het zijn hun drijfveren, maar ze vragen daarbij niet aan de 
bezoekers/gasten om de christelijke uitgangspunten te onderschrijven.  
Hun inspiratie doen de vrijwilligers en beroepskrachten onder andere op en ver-
woorden verbeelden ze in de vieringen. 
Daarbij is het wijkpastoraat een lerende gemeenschap; mensen ontmoeten elkaar in 
het leerhuis om te leren wat God met de wereld wil en wat God van de mensen 
vraagt. 
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Samenvattend 

Deze notitie wil een aanzet leveren om binnen het wijkpastoraat te praten over de 
taak en functie van de kerk/ het wijkpastoraat in Crooswijk. Daarvoor worden een 
aantal kerntaken genoemd en aantal aandachtspunten, namelijk vieren, leren en 
dienen als kerntaak en de kerk en de buurt als aandachtsveld. Deze worden verder 
uitgewerkt, waarbij wordt aangestuurd op het handhaven van het leerhuis, het verder 
ontwikkelen van de laagdrempelige vieringen en het Open Huis zichzelf presenteert 
als de huiskamer van Crooswijk. 
 
Aansturen op iets nieuws, of iets hernieuwds, betekent ook altijd afscheid nemen van 
iets dat je achterlaat. Dat moet zorgvuldig en doordacht gebeuren. Een plan van 
aanpak is dan gewenst. Hierin staat onder andere wanneer dingen worden opgepakt, 
en wanneer dingen worden beëindigd, of op een andere manier worden vormgege-
ven. 
 
Ook geldt dat plannen maken en activiteiten volhouden twee verschillende dingen 
zijn. Het is daarom goed om de wenselijkheid en de haalbaarheid van de plannen 
steeds in het oog te houden. 
 
 
Nijmegen, 26 mei 2003. 
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Bijlagen Delfshaven 
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7. Brief van Klankbordgroep aan kerkenraad 

Aan: de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
van Rotterdam-Delfshaven 

 t.a.v. scriba dhr. C. Hensen, 
 Burg. Meineszlaan 4, 
 3022 XE  ROTTERDAM 
 
 
 
 
 
Nijmegen, 6 februari 2002 
 
 
GdJ/jvw/B02-066 
 
 
 
Geachte Kerkenraad, 
 
Het OST-project is inmiddels aan het einde van de tweede fase gekomen. Dat bete-
kent dat wij na de inventarisatie en de bespreking daarvan in de klankbordgroep een 
voorstel aan u doen. Die voorstellen leest u in deze brief. Voorafgaand daaraan 
willen wij kort aanduiden wat wij binnen de klankbordgroep hebben besproken, 
zodat  u enigszins een beeld kunt vormen van onze gesprekken. 
Eén van de leden van de klankbordgroep heeft in reactie op de conceptbrief zijn 
mening uiteengezet in een brief. In overleg met hem voegen wij deze brief als bijlage 
hierbij. 
 
Tijdens de inventarisatie hebben we de (kerkelijke) situatie besproken en problemen 
en mogelijkheden voor de Gereformeerde Kerk bediscussieerd. In dit gesprek kwa-
men de sterke en zwakke punten naar voren van de Gereformeerde Kerk. Bij de 
sterkte punten werd o.a. opgemerkt dat er kracht zit in de kerk; er is een groep 
mensen die met veel inzet dingen doen en beleven met elkaar. Dat wordt niet alleen 
door gemeenteleden en/of kerkgangers zo gezien, maar door buitenstaanders ervaren 
en gewaardeerd. 
Hiermee hangt samen dat de kerkelijke gemeente door veel mensen als waardevol 
wordt omschreven. Zo zijn er mensen die inmiddels niet meer in Delfshaven wonen, 
maar zich nog steeds verbonden weten met de Gereformeerde Kerk. Ook mensen van 
buiten de kerk omschrijven de kerk als waardevol.  
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De problemen die wij voor de kerk zien, zijn C  we zouden bijna zeggen >uiteraard= 
C de forse afname van het aantal leden tot een groep van 186 leden per 1 januari 
2001. Daarbij zien we dat binnen de leden de ouderen oververtegenwoordigd zijn. 
Dat maakt ons ongerust over de toekomst. De kerk is buitengewoon kwetsbaar 
geworden. 
We zouden deze problemen als volgt kunnen rangschikken: we zien een terugloop in 
ledental en deelname. Dat maakt dat er te weinig menskracht is, of op termijn zal 
zijn. De prioriteitstelling in de kerkelijke activiteiten lijkt ook niet duidelijk en dat 
drukt weer zwaar op de beschikbare menskracht. Anders gezegd: er zijn geen keuzes 
gemaakt waar de beperkte menskracht voor kan worden ingezet. 
De terugloop in ledental maakt dat de kerk ook vergrijst, ruim twee van de vijf leden 
is 60 jaar of ouder. Dit heeft weer als gevolg dat jongere leden zich steeds minder 
herkennen in de gemeente. Met name bij kerkdiensten treedt dat op. Men voelt zich 
als jongere/jong gemeentelid een beetje vreemde eend in de bijt. 
Bij de kerkdiensten wordt de terugloop van het ledental het beste zichtbaar. Hier 
komt ook de vraag op, of er niet een kritieke grens bestaat, waar de kerk naar toe 
gaat. Bestaat er  een minimum aantal mensen met wie je kerkdiensten kunt vieren? 
En wat moet de kerkelijke gemeente doen als dat minimumaantal wordt bereikt. 
Geen vieringen lijkt regelrecht tegen het meest essentiële van de kerk in te gaan.  
 
We kunnen dezelfde problemen ook vanuit een andere invalshoek beschrijven. Dan 
zien we een kleiner wordende gemeente die het hele kerkelijk bedrijf probeert draai-
end te houden (dus vieringen, pastoraat, diaconaat, catechese, enz.). Als een van de 
aandachtsvelden wordt benoemd het kerk zijn voor de buurt terwijl we tegelijkertijd 
zien dat deze uitdrukking niet exact omschreven is.  Wanneer is een kerkelijke ge-
meente ‘kerk voor de buurt’? Wat moet een kerkelijke gemeente dan doen en in 
welke mate? Hetzelfde geldt voor termen als open kerk. 
Anders gezegd, de doelen zijn niet geformuleerd en kunnen dus ook niet worden 
gehaald. Ze worden wel verondersteld, maar liggen permanent buiten het bereik. En 
dat drukt extra op een krimpende gemeente. 
 
We staan zo tussen twee posities in: aan de ene kant een kwetsbare kerk, aan de 
andere kant een ‘krachtige’ geloofsgemeenschap die als waardevol wordt beschouwd 
en waardevolle activiteiten heeft. De dragende gedachte achter ons voorstel is dan 
ook om de basis van de kerk te verstevigen, zodat zij van daaruit kan werken aan de 
dingen die zij waardevol vindt. 
 
Het betekent allereerst dat binnen de gemeente zelf de koers helderder moet worden 
verwoord. Wie is deze gemeente en wat wil ze doen. Tegelijkertijd spreekt de klank-
bordgroep een aantal zaken uit die ons inziens deel moeten gaan uitmaken van het 
beleid de komende tijd.  We noemen ze ‘deelname aan sociale integratie en leefbaar-
heid van de buurt’ en ‘versterking van de organisatorische basis’. Hierna worden ze 
stuk voor stuk uitgewerkt. 
 
 

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 124 



Deelname aan sociale integratie en leefbaarheid van de buurt 
In Delfshaven bestaan tal van initiatieven om de leefbaarheid van de buurt te verbete-
ren en te werken aan sociale integratie. Dit behoort ook tot het beleid van de deel-
gemeente. De kerkelijke gemeente kan hier vanuit haar specifieke invalshoek als 
religieuze organisatie, haar bijdrage aan leveren. Op dit moment bestaat er al een 
initiatief van de jongerengespreksgroep om op bezoek te gaan bij andere religieuze 
organisaties. Met name jongerengroepen worden bezocht. Een dergelijk initiatief kan 
worden uitgebreid naar wederkerige bezoeken van jongerengroepen van verschillen-
de religieuze stromingen en naar andere leeftijdsgroepen dan jongeren.  
 
Overigens weten wij van bestaande vormen van samenwerking en ontmoeting, zoals 
het beraad van levensbeschouwelijke organisaties binnen Delfshaven, waarin de 
Gereformeerde Kerk ook deelneemt. Gesprekken die daar worden gevoerd over de 
leefbaarheid van de buurt zijn bemoedigend omdat zij laten zien dat de Gereformeer-
de Kerk niet alleen staat in haar activiteiten. Tot verdere en/of voortgaande interker-
kelijke en ‘inter-levensbeschouwelijke’ samenwerking zouden wij u dan ook willen 
stimuleren. 
 
 
Verbreding van de organisatie 
Binnen de klankbordgroep werd onder andere gevraagd om meer variatie in de 
vieringen. Experimentele kerkdiensten horen hier zeker bij. Tegelijk zien we dat 
experimentele diensten een groot beslag leggen op tijd en creativiteit van voorberei-
ders (en predikante) en dat de doelgroep (binnen de Gereformeerde Kerk van Rot-
terdam-Delfshaven) wellicht naar verhouding klein is. 
Mede daarom zou de Gereformeerde Kerk er goed aan doen om verdergaande 
samenwerking te zoeken. Anders gezegd: de kerk wordt te klein om nog slagvaardig 
en vernieuwend te kunnen optreden. Brede en verdergaande samenwerking is dan 
nodig. 
 
Die samenwerking moet niet incidenteel, want dan kost het wellicht meer tijd. Wat 
onze voorkeur heeft is structurele samenwerking. Het meest voor de hand ligt deze te 
zoeken met protestantse zusterkerken in Rotterdam, waarbij wij ons bewust zijn van 
de aarzelingen bij de hervormde gemeente in Delfshaven. Samenwerking moet dan 
waarschijnlijk in andere richtingen worden gezocht. 
 
Die samenwerking is er niet alleen met het oog op andersoortige vieringen. Ook 
andere activiteiten kunnen een versterkte organisatorische basis goed gebruiken. Wat 
wel geldt is dat de samenwerking functioneel moet zijn: het moet helder zijn waarom 
de kerk wil samenwerken en waarom juist de gekozen partners de meest geschikte 
zijn. Ook hier liggen dus vragen voor verdere bezinning. 
 
We leggen deze twee punten (verbreding van de organisatie en deelname aan sociale 
integratie en leefbaarheid van de buurt) als voorstellen van beleidsvoornemens aan u 
voor, naast de meer algemene vragen over de koers van de gemeente. We hopen dat 
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de voorstellen uw instemming kunnen hebben. Als u uw instemming hieraan wilt 
geven, zal aan verdere uitvoering moeten worden gewerkt. Dan komen nieuwe 
vragen op: wie gaat aan de uitvoering werken en hoe zal die uitvoering vorm krijgen. 
Een andere groep vragen is hoe de relatie van deze beleidsvoornemens is ten opzichte 
van andere activiteiten van de kerk. Ons inziens zou het niet zo moeten zijn dat er 
taken bij komen, maar dat er prioriteiten worden gesteld. 
 
Allereerst wachten we uw reactie op onze voorstellen af.  
 
Met vriendelijke groeten, 
leden van de klankbordgroep 
mw. I. Geerdink, 
mw. H. Leer, 
dhr. M. Spaans, 
dhr. R. Stoorvogel 
dhr. M. van Wolferen 
 
namens dezen 

Gert de Jong 
onderzoeker KASKI 
 
 
bijlage: 
brief Machiel van Wolferen, humanistisch raadsman en lid klankbordgroep 
 
c.c. 
leden van de klankbordgroep 
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8. Gereformeerde Kerk van Hartje Rotterdam 
enkele overwegingen voor verdere bezinning rondom de fusie van 
GK Delfshaven en GK R’dam Centrum 

In deze notitie wil ik wat zaken aandragen die kunnen helpen bij de inhoudelijke 
bezinning rondom het fusieproces van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam Delfs-
haven (vanaf nu GKD) en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam Centrum (vanaf nu 
GKC); die gefuseerde kerk moet een nieuwe naam hebben, anders wordt de indruk 
gewekt dat de een in de ander opgaat. Als werktitel wordt hier aangehouden de 
Gereformeerde Kerk van Hartje Rotterdam (vanaf nu GKHR). 
 
In deze notitie allereerst iets over de opzet en de reikwijdte van deze notitie, vervol-
gens worden de punten die in de notitie aan de orde komen verder uitgewerkt. 
 
 
Reikwijdte en intentie van deze notitie 

Deze notitie heeft de bedoeling om inbreng te leveren in het gesprek over de fusie 
tussen de GKD en de GKC. Er zijn al voldoende formele en organisatorische argumen-
ten te geven om tot fusie over te gaan (teruglopend ledental, teruglopende participa-
tie, teruglopende inkomsten) en een fusie maakt de beide kleine partners weer tot een 
wat groter en sterker geheel. Maar de intentie van deze notitie gaat verder: vanuit het 
gegeven van de op handen zijnde fusie ook inhoudelijke bijstellingen doen, waardoor 
niet alleen een nieuwe kerk ontstaat, maar ook gestreefd wordt om nieuw elan te 
genereren.Dat ligt uiteindelijk ook in de lijn van het project OST dat in een van de 
startnotities beschreven is met de titel Meer met minder. 
De inhoudelijke kant van de fusie kan naar vele kanten worden uitgewerkt; in deze 
notitie doe ik een aantal suggesties. Het zijn niet meer dan suggesties. Volgens mij 
zijn ze de moeite waard, maar ze kunnen in ieder geval dienen om een startpunt te 
vormen in het verdere gesprek over de inhoudelijke kant van de fusie. Anders gezegd, 
de pretenties zijn bescheiden maar de intenties serieus. 
In deze notitie komt dus uitdrukkelijk de mening van de onderzoeker naar voren; ik 
zal dat er niet telkens bij vermelden. De gepresenteerde voorstellen zijn mogelijkhe-
den en nog geen beleidsvoornemens. 
 
De achterliggende gedachte achter de voorstellen is dat de nieuwe kerk zichzelf 
neerzet met een zo helder mogelijk profiel: het moet duidelijk zijn wat deze kerk is, 
wat ze wil, uit wie ze bestaat en op wie zij zich richt. Kortom: de notitie werkt naar 
verdere profilering van de GKHR. 
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Profiel van de GKHR 

Een kerk heeft een aantal activiteiten die voortkomen uit haar doelstelling. Dat doel 
kan bijvoorbeeld zijn: communicatie van het evangelie met het oog op het heil van 
mensen en wereld. Of om het in alledaagsere taal te zeggen: op aansprekende wijze 
het geloof presenteren, met het oog op het geluk van mensen. 
De kerk heeft daarbij een aantal kernactiviteiten, ze zijn bijna karakteristiek voor het 
kerkenwerk. Hieronder vallen: 
 eredienst; 
 pastoraat; 
 diaconaat; 
 catechese, vorming en toerusting; 
 publiciteit. 

 
Daarnaast zijn er ook nog kerkelijke werkvelden als gemeenteopbouw en organisatie 
en bestuur. Die vallen onder de middelen. De kerk kiest voor een bepaalde organisa-
tie met het oog op haar kernactiviteiten als eredienst en pastoraat. De kernactiviteiten 
zijn doelen in zichzelf, of beter: hebben een waarde in zichzelf. 
Gemeenteopbouw is het proces dat de organisatorische inrichting van de kerkelijke 
gemeente overdenkt en aanstuurt en is daarmee ook geen waarde in zichzelf. 
 
De vier kernactiviteiten worden hierna verder uitgewerkt, geformuleerd naar de 
toekomst van de GKHR. Daarbij ga ik ervan uit dat wat tot de afzonderlijke kerken 
werd gerekend tot de nieuwe kerk gaat worden gerekend. De GKC ken ik niet goed 
genoeg, dus blijft de notitie op dit punt sterk in gebreke. Maar hier geldt natuurlijk 
dat deze notitie niet meer wil zijn dan aanzetten voor gesprek. Het zal, ook als de 
GKC te weinig buiten de notitie blijft, wel duidelijk zijn wat bedoeld wordt. De bij-
drage van de GKC kan dan in het gesprek verder worden ingebracht. 
 
 
Eredienst 

Die nieuwe kerk heeft erediensten op een aantal locaties: 
 BM4; 
 Bergsingelkerk; 
 Amman; 
 Buurtkerk (?); 
 Pastoraat Oude Wijken. 

 
Van de genoemde locaties zou een helder overzicht moeten zijn wanneer hier vierin-
gen zijn (tijd en plaats) en welk karakter de vieringen hebben. Gestreefd zou kunnen 
worden om het karakter van de vieringen verder te versterken, zodat er een scherpe-
re profilering van de verschillende diensten zichtbaar wordt. De gedachte daarachter 
is weer dat op langere termijn de stad niet gediend is met een groot aantal plaatsen 
waar min of meer gelijksoortige erediensten zijn, maar met een breed aanbod van 
soorten diensten. 
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Hier ligt natuurlijk wel een probleem, omdat kerkdiensten en vooral het karakter van 
kerkdiensten, ook sterk worden bepaald door de mensen die nu bij de diensten 
komen. Het karakter veranderen betekent bijna automatisch enige afstand nemen van 
de wijze waarop de diensten thans gestalte krijgen. Het zal ook betekenen dat mensen 
(kunnen) ontdekken dat ze zich eigenlijk meer aangesproken voelen bij kerkdiensten 
op plaatsen die niet hun vertrouwde plek is. En dat zou betekenen dat ze naar een 
andere plek moeten voor de kerkdienst. Dat kan soms heel veel gevraagd zijn van 
mensen. Secuur begeleiden lijkt mij in deze een betere optie dan de stap niet durven 
wagen. (Zie hierover ook het voorstel hierna onder de kop op bezoek). 
 
Om het karakter of het profiel helder te formuleren zou het behulpzaam kunnen zijn 
om vooral naar bijzondere kerkdiensten te kijken. Overweeg bijvoorbeeld eens het 
volgende: 
Hoe zouden de kerstvieringen er op de verschillende locaties uitzien. Op welke tijden 
zijn er diensten (kerstnacht, 1e kerstdag, 2e kerstdag)? Worden er volkszangdiensten 
gehouden? Waarom juist op die plaats? Hoe zien de vieringen eruit wat betreft 
liturgie en liederenkeuze? enz. enz. 
Daar waar verdubbelingen zijn, zou kunnen worden overwogen om voor een van 
beide plaatsen te kiezen, of marginale verschillen wat verder uit te vergroten, zodat 
het profiel scherper wordt. 
Het lijkt me dat de discussie gevoerd kan worden op grond van de liturgieën/ordes 
van dienst die in de meeste gevallen wel aanwezig zijn in de verschillende kerstvierin-
gen. Bewaren dus en gebruiken voor het gesprek, zo zou mijn advies zijn. 
 
 
Op bezoek 

Een aardige activiteit na de fusie zou kunnen zijn om te organiseren dat men bij 
elkaar op bezoek gaat in kerkdiensten. Zo bezoekt een grote groep mensen uit GKC 
een keer de vieringen in het OWP en mensen van GKD de diensten in de Amman. Dat 
bevordert de wederzijdse kennismaking en kan tegelijk de drempel verlagen om hier 
later nog eens naar toe te gaan, als men zich hier thuis voelt. 
De bezoeken winnen aan impact als ze van te voren duidelijk worden aangegeven en 
gezamenlijk vervoer wordt geregeld, e.d.  
 
 
Pastoraat 

Pastoraat wordt in Handreiking voor het pastoraat, een brochure van de Samen op 
Weg-kerken als volgt omschreven: 

“Onder pastoraal bezoekwerk verstaan wij: het met enige regelmaat en in de 
regel op afspraak vanuit de pastorale opdracht van de plaatselijke gemeente 
mensen bezoeken in hun diverse thuissituaties, om met hen in gesprek te ko-
men over concrete aspecten van hun geloven en leven, die voor hen belangrijk 
en bespreekbaar zijn. 
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De bezoek(st)ers komt dus namen de kerk, in opdracht van de gemeente van 
Christus. Het bezoek wordt gebracht vanuit de gemeenschap in de hoop sa-
men met de bezochte(n) ook iets van die gemeenschap te ervaren. Het gaat 
om ontmoeting en aandacht.” (geciteerd in Steenwinkel, 1999, p. 149) 
 

Daarbij maakt Steenwinkel een onderscheid naar individueel pastoraat, groepspasto-
raat en pastoraat in combinatie met ander kerkenwerk. 
 
Pastoraat is een taak van de hele gemeente en wordt vaak uitgevoerd door pastor, 
ouderlingen en niet-ambtelijke bezoekers; deze laatsten worden met tal van namen 
aangeduid: contactpersonen, bezoekmedewerkers, wijkwerkers, enz. Pastores (predi-
kanten en kerkelijk werkers) zijn beroepskrachten, of professionele krachten. Zo is het 
volgende schema te maken: 
 
 professioneel niet professioneel 

ambtelijk predikant ouderlingen 
niet- ambtelijk kerkelijk werker contactpersoon 

 
Het bovenstaande schema in woorden samengevat luidt: 
professioneel-ambtelijk (predikant); 
niet-professioneel-ambtelijk (ouderlingen); 
professioneel-niet ambtelijk (kerkelijk werkers); 
niet-professioneel-niet-ambtelijk (contactpersonen). 
 
Pastoraat volgt in kerkelijke gemeentes vaak een geografische indeling van de kerkelij-
ke gemeente. Daarbij is de kerkelijke gemeente ingedeeld in verschillende segmenten, 
aangeduid met termen als sectie, blok, wijk of iets dergelijks. Een ouderling of con-
tactpersoon heeft de pastorale verantwoordelijkheid over een of meerdere wijken. Een 
professionele pastor de verantwoordelijkheid over meerdere (of alle) wijken. 
 
De inhoudelijke taakverdeling kan van kerkelijke gemeente tot kerkelijke gemeente 
verschillen. In de meeste gevallen is z.g. crisispastoraat in ieder geval een taak van de 
professional. Hiermee wordt bedoeld pastoraat tijdens belangrijke levensmomenten: 
bij overlijden, echtscheiding, ernstige ziekte, o.i.d. 
Soms heeft de professionele pastor ook een taak in het onderhouden van de contacten, 
bijvoorbeeld met name rondom verjaardagen van oudere gemeenteleden. 
 
Denkbaar voor de komende situatie is een herschikking van taken waarbij de professi-
onele krachten gaan over het crisispastoraat. Pastoraat wordt niet meer naar geografie 
verdeeld, maar naar doelgroepen: jongeren; oudere alleengaanden (weduwen, weduw-
naars); oudere echtparen; oudere alleenwonenden, ouderen in verzorgingshuizen, e.d27.  
 

                                                      
27  Dit biedt dan tevens de mogelijkheid voor pastores om zich te specialiseren. 
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Omzien naar elkaar wordt in het nieuwe model minder georganiseerd, maar tegelijker-
tijd versterkt door informatie en uitnodiging van de kerkelijke gemeente aan haar 
leden. 
Daarbij valt te denken aan: telefooncirkels; koffiebijeenkomsten; groothuisbezoek, 
voor wie belangstelling heeft (naast de bestaande activiteiten als erediensten, gesprek-
kringen e.d.). 
Het kerkblad en direct mailing zijn dan het middel voor de onderlinge verbonden-
heid28. Met direct mailing wordt bedoeld dat doelgroepen gericht worden aangeschre-
ven. Dit wordt hierna verder uitgewerkt in de paragraaf database. Daaraan vooraf gaat 
een paragraaf over het belang van goede informatie. 
 
 
Goede informatie 

Het (ooit) bestaande netwerk van pastores, ouderlingen en contactpersonen was erop 
gericht dat er contact bleef van de kerkelijke gemeente naar haar leden en dat de 
kerkelijke gemeente alert was op ontwikkelingen in de gemeente en bij haar leden. 
(Overigens is het maar de vraag in hoeverre dit model realiteit kan zijn. Het heeft iets 
van een gereformeerde kerk in een relatief klein dorp.) 
Wanneer het pastorale netwerk van met name ouderlingen niet meer functioneert, is 
de kerkelijke gemeente daarmee haar ‘oren en ogen in de wijk’, zoals dat wel eens 
wordt genoemd, kwijt. Het is dan van belang dat gemeenteleden zelf de weg naar de 
kerk weten te vinden, wanneer zij een beroep op een pastor willen doen. 
 
Dat het initiatief bij de gemeenteleden zelf wordt gelegd en minder afhangt van het 
contact dat de gemeente onderhoudt, hoeft overigens niet alleen vanuit een situatie 
van schaarste te worden opgezet. Het hoort ook wat bij onze tijd dat men zelf aan-
geeft of men behoefte heeft aan contact en met wie.Het kan immers ook als vergaan-
de bemoeizucht worden gezien als de kerk contact opneemt rondom zaken waarover 
men helemaal geen contact wil met de kerk. 
 
Dit systeem vraagt wel goede informatie aan de gemeenteleden. Wie kan men bellen 
voor welke vragen. De uitwerking kan van kleinschalig naar groot. De meest klein-
schalige variant is een duidelijke vermelding van telefoonnummers in kerkblad en 
telefoonboek. 
Eigentijdser opgezet is een overzichtelijk pagina of kolom in het kerkblad (servicepa-
gina?) met hierin de telefoonnummers en adressen van pastores, met daarbij aangege-
ven waarvoor men iemand zou kunnen benaderen. 

                                                      
28  Het is in dit verband aardig om erop te wijzen dat rondom een aantal tijdschriften even-

eens verbondenheid wordt gecreëerd tussen de lezers. In eerste instantie zijn de abonnees 
van bijvoorbeeld Libelle of Yes (meisjesblad) afzonderlijke individuen. Maar door de ma-
nier waarop de lezeressen worden aangesproken en door het organiseren van landelijke 
bijeenkomsten wordt een verbondenheid gecreëerd. Ook omroepverenigingen kennen dit. 
Bijvoorbeeld de E.O. heeft naast haar kernactiviteit van radio en tv-programma’s maken 
landelijke dagen, ledenaanbiedingen enz. 
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Een bereikbaarheidsregeling met een centraal telefoonnummer (inclusief weekend-
dienst) hoort hier ook bij. Er bestaan dan immers geen wijkpredikanten meer, dus is 
er ook niet zozeer sprake van een eigen predikant. 
De opzet gaat dan wat lijken op de manier waarop huisartsen werken. Men heeft in 
principe contact met de arts, waar al een relatie mee is. Is deze niet aanwezig, dan 
wordt contact gezocht met wie beschikbaar is. In het weekend of andere momenten 
bestaat een bereikbaarheidsdienst. 
 

Een bereikbaarheidsdienst van artsen gaat uit van de noodzakelijkheid van 
een vraag (men heeft een ziekte of een kwaal en daar wil je vanaf). Een be-
reikbaarheidsdienst van pastores zou een andere benadering moeten hebben. 
Die moet uitnodigend zijn: men stimuléért juist dat er contact wordt opge-
nomen, rondom lief en leed (in wat slecht Nederlands aangeduid: het gaat 
om de gewenstheid van een vraag). 

 
 
Database 

Kerkelijke gemeentes hebben een kaartenbak waarin relevante gegevens van hun 
leden staan, zoals naam, geboortedatum, doop, huwelijk en belijdenis. Die kaarten-
bak kan verder worden aangevuld, met het vermelden van deelname aan initiatieven 
en activiteiten van de kerkelijke gemeente: heeft men een abonnement op het kerk-
blad, doet men mee met gesprekskringen, welke? Is men vrijwilliger en zo ja, op 
welke terreinen? Zo ontstaat een profiel van de leden, dat behulpzaam kan zijn bij 
het benaderen van leden. 
Uit de database (uitgebreide kaartenbak per computer), kan blijken met welke leden 
helemaal geen contact is. Zijn daar dan specifieke activiteiten voor gewenst. 
Alleengaande ouderen kunnen apart worden aangeschreven, evenals jongeren, stude-
renden, alleengaande oudere jongeren, enz. Mensen met bepaalde interesses kunnen 
worden uitgenodigd voor soortgelijke activiteiten. 
 
Enkele voorbeelden. Wanneer ouders kinderen laten dopen, kunnen ze later gericht 
worden uitgenodigd voor kringen rondom geloofsopvoeding. 
Wanneer ouderen niet mee doen aan een telefooncirkel kunnen ze benaderd worden 
met de vraag of zij behoefte hebben aan een dergelijk contact. 
Leden van telefooncirkels kunnen voor aanvullende initiatieven worden benaderd, 
bijvoorbeeld een jaarlijkse ontmoetingsdag of reisje, of een gezamenlijk kerstfeest. 
 
Mensen die noch het kerkblad lezen, noch aan kerkbalans geven, geven blijk van een 
geringe betrokkenheid. Kennen zij het veelzijdige aanbod wel, en zo nee zijn ze 
geïnteresseerd? Zijn ze niet geïnteresseerd dan kan ook daar rekening mee worden 
gehouden met het aanschrijven voor andere initiatieven. 
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De genoemde kaartenbak (database) moet goed worden beheerd en onderhouden. 
Nieuwe informatie moet erin en regelmatig moet bekeken worden welke groepen 
bijzondere aandacht verdienen. 
Daarnaast kunnen bepaalde activiteiten wellicht extra ondersteuning bij het opstarten 
gebruiken. Wanneer ergens een telefooncirkel wordt opgezet, zal er iemand het 
initiatief moeten nemen, moeten bemiddelen bij nieuwe leden en af en toe controle-
ren of het systeem nog werkt of bijstelling behoeft. 
 
Dat vraagt dus om iemand die pastoraat in de brede zin kan initiëren en beheren, 
vooral op grond van gegevens uit kaartenbakken. 
 
 
Diaconaat 

Diaconaat is de dienst, in navolging van Christus, aan mensen met het oog op het 
verminderen en zo mogelijk wegnemen van nood. In die dienst kan de kerk verschil-
lende rollen vervullen en zich op verschillende thema’s richten. In het diaconaat laat 
de kerk haar betrokkenheid op de wereld zien. 
 
Op dit moment kent de GKD een aantal diaconale initiatieven, zoals: 
Pastoraat Oude Wijken29; 
Wereldwinkel; 
Wijkplaats; 
Vluchtelingenwerk; 
ZWO; 
… 
 
Met het oog op de komende fusie kan een inventarisatie worden gemaakt vanuit de 
vraag: wat brengen de verschillende fusiepartners in? Welke projecten willen en 
kunnen we behouden? Waarom juist deze? Welke zouden moeten worden afge-
bouwd? Hoe? Moet dat worden verzelfstandigd, of bij een andere instantie worden 
ondergebracht, of netjes afgebouwd? 
 
Rondom de zaken die blijven kan de vraag worden gesteld (naast de natuurlijk drin-
gende vraag wie de dragers van de activiteit blijven) op welke wijze het diaconaat bij 
het andere kerkenwerk kan worden betrokken. 
Hierin is al enige ervaring binnen GKD door haar contact met het OWP, bijvoorbeeld: 
betrokkenen van het diaconaat gaan voor in de kerkdiensten, er verschijnen bericht-
jes over ‘ons werk’ (want zo moet het worden gezien) in het kerkblad. 
Een ander voorbeeld: inzamelingen (met diaconaal doel) en resultaten daarvan 
worden onder de aandacht gebracht, e.d. 
Catechese, vorming en toerusting 

                                                      
29  Hoewel dit niet als diaconaat wil worden bestempeld, is het vanuit een zeker perspectief 

wel degelijk als diaconaat te beschrijven; dat het meer is dan diaconaat moet daarin ook 
worden vermeld. 
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Naar ik heb begrepen heeft de GKC een uitgebreid v&t programma, ook GKD kent 
haar activiteiten. In de rapportage van de klankbordgroep wordt gesproken over 
interreligieuze contacten. De kunst zal ook hier blijken te zijn om een breed aanbod 
te tonen met weinig mensen en middelen. 
 
Een evaluatie van het bestaande aanbod kan zinvol zijn. Mogelijk zal veel aanbod 
worden afgenomen door de reeds betrokken kerkleden, maar bestaat evenzeer de 
behoefte om in breder verband in gesprek te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de kerke-
lijke bijdrage aan het gesprek over normen en waarden, of aan de inbreng van de 
kerken binnen de stadsetiquette. Het is hier de vraag of het aan kerkelijke gemeentes 
is om dergelijke debatten, gesprekken of bezinningen te organiseren. Wellicht is een 
groter verband hier raadzaam, of initiatieven vanuit een zelfstandige stichting hier 
passender, of wordt gezocht naar ad hoc samenwerkingen met relevante partners30. 
Gewild of ongewild (dit laatste waarschijnlijk vaker) is de kerkelijke gemeente voor 
velen toch een soort club: de leden doen mee en niet leden voelen zich niet aange-
sproken, want het is niet voor hen bedoeld. 
 
Overigens wil ik onderstrepen dat er niets mis is aan vormings- en toerustingsactivi-
teiten voor de eigen club, alleen moeten de pretenties reëel zijn om verdere teleurstel-
lingen te voorkomen. 
 
 
Publiciteit 

Een ledenorganisatie kan niet zonder een ledenorgaan, daarom moet ook een kerk 
een goed kerkblad hebben; inhoudelijk goed en qua vormgeving goed (de professio-
naliteit van de BM4 koerier mag wat mij betreft hier de standaard zijn). 
 
Een kerkblad moet niet te veel een ‘intern blaadje’ zijn: de ziekte van buurvrouw 
Jansen is alleen interessant voor wie buurvrouw Jansen kennen. Naast de pastoralia 
zouden ook meer journalistieke bijdrage moeten verschijnen. Bijvoorbeeld impressies 
van het werk van de Wijkplaats of een verslag van een gespreksavond over de ‘groet-
plicht’. Daarbij worden de artikelen bij voorkeur geschreven door iemand die met 
enige afstand naar de zaak kan kijken. De eigen organisatie vindt wellicht alles be-
langrijk, maar het stukje staat er niet (alleen) voor de eigen organisatie, maar voor het 
informeren (en engageren) van ‘het publiek’; vanuit hun perspectief moeten de 
stukjes dan geschreven worden. 
 
Het staat voor mij vast dat bij de voorgenomen kerkfusie de kerkbladen als een van 
de eerste samengaan, om de mensen in ieder geval over elkaar te informeren. 
 

                                                      
30  Om een (niet voor de hand liggend?) voorbeeld te noemen: als de kerken graag in gesprek 

gaan over normen en waarden in de zakenwereld (waarover een aardig artikel in het jong-
ste nummer van Management Team) zou ze bijvoorbeeld ad hoc samenwerking moeten 
zoeken met de Kamer van Koophandel. 
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Meer met minder of Meer met meer 

De bedoeling van deze notitie was om inhoudelijke inbreng te leveren met het oog op 
een fusie tussen GKD en GKC, waarbij het gegeven is dat beide kerken (in ieder geval 
GKD, van de GKC weet ik te weinig, maar ik vermoed dat het er op lijkt) met achter-
uitgang te kampen hebben. Een situatie van ‘minder’ dus. Maar als er dan geminderd 
moet worden, dan gericht en wel zo dat gestreefd wordt naar meer kwaliteit. 
Nu de notitie af is, kan de vraag worden gesteld of deze inderdaad uitgaat van min-
der middelen, of dat er toch van een royale mogelijkheid van mensen en middelen 
wordt uitgegaan. Zo is het in ieder geval niet bedoeld. Mogelijk wordt wel andere 
deskundigheid gevraagd dan nu voorhanden is (denk aan de genoemde database of 
journalistieke bijdrages aan kerkbladen). 
Uiteindelijk zijn het toch de mogelijkheden die bepalen wat er gebeurt. Anderzijds 
mag toch ook een beetje worden gehoopt dat een nieuw profiel nieuwe kwaliteiten in 
mensen losmaakt, en/of nieuwe kwaliteiten aantrekt. 
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9. Leden en taken 
analyse van activiteiten binnen de GK Delfshaven 

In deze notitie geef ik een analyse van gegevens over de taken die leden van de 
Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven verrichten. Dat doe ik op grond van 
gegevens van november 2002. In dat overzicht worden 49 leden van de kerk ge-
noemd en 23 groepen.  
Met leden worden individuen bedoeld; met taken het werk dat leden verrichten. Eén 
lid kan dus meerdere taken vervullen. Met de term groepen wordt bedoeld kerken-
raad, werkgroepen, commissies en dergelijke. Binnen één groep kunnen een of 
meerdere taken worden verricht. 
Allereerst worden de verschillende groepen gepresenteerd met het aantal betrokke-
nen hierbij. Deze gegevens zijn niet meer dan een systematische weergave van de 
notitie van november 2002. Uit die gegevens is het totaal aantal taken te berekenen 
dat wordt verricht en hoeveel leden gemiddeld bij een taak betrokken zijn. 
Vervolgens deel ik de taken in op een aantal manieren en bereken hoeveel leden en 
taken hier plaatsvinden. 
 
 
Taakverdeling 

In het volgende overzicht staan de verschillende groepen vermeld met het aantal 
betrokken leden. 
 

tabel 0.1 aantal leden dat betrokken is bij de verschillende taken 
 
groep aantal groep aantal 

    
kerkenraad 7 telcommissie 2 
eredienst 7 commissie van beheer 5 
kindernevendienst 2 BM4 redactie 3 
kinderoppas 1 BM4 opmaak 1 
liturgiecommissie 7 BM4 verzending 2 
verjaardagskaarten 4 berlijngroep 10 
vluchtelingen 3 taxidienst 7 
wijkplaats 4 koster 3 
begeleidingscommissie 4 rooster kerkdiensten 1 
wereldwinkel 6 bezoekgroep 14 
zusterkring 6 koffiedames 10 
pastorale commissie 4 welkomstcommissie 5 
bloemencommissie 5   

 
Uit de tabel blijkt dat de grootste groepen worden gevormd door de bezoekgroep (14 
leden), en de Berlijngroep en koffiedames (beide 10 leden). 
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Verhoudingen 

In totaal worden door de 49 leden van de kerkelijke gemeente 123 taken verricht 
binnen 23 groepen. De gemiddelde bezetting per groep is 2,5. 
 
Volgens de gegevens zoals die op het KASKI aanwezig zijn telt de Gereformeerde Kerk 
van Rotterdam-Delfshaven 138 belijdende leden en 49 doopleden (februari 2002). In 
totaal zijn dat 187 leden. De 49 actieve leden uit dit overzicht vormen daarmee 26% 
van het geheel en 36% van het aantal belijdende leden. 
 
Van de 49 leden verricht 37% één taak, tweederde een of twee taken. Het meeste 
aantal taken is acht, één lid doet dat. Eén op de tien leden verricht 3 taken. Vier 
taken of meer komt daarmee op 11 leden. 
 
De volledige tabel ziet er als volgt uit: 
 
 
aantal taken frequentie percentage cumulatief percentage 

 
1 18 36.7 36.7 
2 15 30.6 67.3 
3 5 10.2 77.6 
4 4 8.2 85.7 
5 2 4.1 89.8 
6 2 4.1 93.9 
7 2 4.1 98.0 
8 1 2.0 100.0 

 
 
Indelingen naar soort 

Voor het volgende overzicht maak ik verschillende soorten indelingen uit de taken. 
In de tabel staan taakvelden aangegeven, daarachter de verschillende groepen die 
binnen dat taakveld vallen, daarna het aantal taken dat binnen het taakveld wordt 
vervuld en hoeveel leden hierbij betrokken zijn. Het aantal taken kan hoger zijn dan 
het aantal leden, dat betekent dat sommige leden een of meer taken binnen het 
taakveld verrichten. 
Met taakvelden wordt bedoeld een verzameling van samenhangende groepen/taken. 

KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 138 



KASKI rapportnummer 506 | Er gaat iets nieuws beginnen 139

tabel 0.2  Indeling van taken naar taakgroepen met daarbij het aantal betrokken leden, 
het aantal taken binnen het taakveld en de verhouding tussen het aantal leden 
en het taakveld 

taakveld groepen aantal taken aantal leden percentage 

organisatie  kerkenraad 
telcommissie 
cie van beheer 
BM4 redactie 
BM4 opmaak 
BM4 verzending 
taxidienst 
koster 
rooster kerkdienst 

31 21 147% 

eredienst eredienst 
kindernevendienst 
kinderoppas 
liturgiecommissie 
taxidienst 
rooster kerkdiensten 
koffiedames 
welkomstcommissie 

40 28 143% 

pastoraat verjaardagskaarten 
bezoekersgroep 
zusterkring 
pastorale commissie 
bloemencommissie 

33 19 174% 

beweging Berlijngroep 
vluchtelingen 
Wijkplaats 
wereldwinkel 

23 17 135% 

extern BM4 redactie  
BM4 verzending 
berlijngroep 
vluchtelingen 
wijkplaats 
wereldwinkel 

29 21 138% 

intern kerkenraad 
eredienst 
kindernevendienst 
kinderoppas 
liturgiecommissie 
telcommissie 
cie van beheer 
verjaardagskaarten 
taxidienst 
koster 
rooster kerkdiensten 
bezoekersgroep 
zusterkring 
koffiedames 
pastorale commissie 
welkomstcommissie 
bloemencommissie 

90 39 231% 

 



De indeling van de taakvelden is natuurlijk voor discussie vatbaar, het wil dan ook 
niet meer zijn dan een indicatie. Het aantal groepen dat tot een taakveld wordt 
berekend verschilt nog al, dus daarmee bijna automatisch het aantal taken. Zo omvat 
het taakveld intern een groot aantal groepen. Daarmee wordt het aantal taken dat 
binnen dat taakveld wordt verricht automatisch hoog (90 in dit geval). 
Die 90 taken worden door 39 leden verricht.  
Om hier een verhouding in aan te brengen is de kolom met de percentage berekend. 
Die percentages kunnen als volgt worden begrepen. Stel dat op alle taken evenveel 
mensen actief was. We zouden dan binnen een taakveld evenveel taken als mensen 
tellen. Het percentage in de laatste kolom zou in dat geval 100% zijn. Hoe meer 
taken er nu worden verricht door het aantal leden binnen dit taakveld, hoe hoger het 
percentage, of anders gezegd: hoe hoger het percentage hoe meer dubbelfuncties (een 
persoon twee taken) of driedubbelfuncties binnen dit taakveld worden verricht. 
De percentages zijn daarmee een maat voor de hoeveelheid menskracht die de kerk 
aan dat taakveld besteedt. 
 
In de vergelijking tussen externe en interne activiteiten zien we dus dat er meer tijd in 
interne zaken wordt gestoken dan in externe. 
Het pastoraat krijgt in vergelijking met eredienst en organisatie de meeste mens-
kracht. Onderaan de lijst staat de term beweging, waarmee wordt bedoeld de kerk als 
(sociale) beweging. 
 
Buiten deze telling is gehouden:  
 de begeleidingscommissie, omdat vanaf hier niet goed is in te schatten wat de 

activiteiten van de begeleidingscommissie zijn; 
 de activiteiten van de predikante(n) in hun contacten; daarvan zouden er vele 

onder de noemer extern of beweging kunnen vallen. 
 
 
Verdere analyse naar taakveld 

Er is enige overlap tussen leden die zowel taken verrichten op het takenveld intern als 
op het takenveld extern, maar de overlap is klein; we praten hier over 12 leden. Zo is 
er maar één lid die lid is van de groep vluchtelingen en betrokken is op het interne 
taakveld. 
 
Eveneens lijkt de overlap tussen de taken binnen het taakveld beweging en de taak-
velden eredienst, pastoraat en organisatie niet groot. In alle gevallen zijn er vier leden 
die zowel in het ene als in het andere taakveld aanwezig zijn. 
 
 
Conclusies en discussie 

In deze globale verkenning wordt alleen maar naar de aantallen gekeken, niet naar de 
kwaliteit van de taken, laat staan naar de kwaliteit van de overlap/contacten. Dat 
neemt niet weg dat er wel enige voorzichtige conclusies te trekken zijn.  
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Actieve gemeente 

De Gereformeerde Kerk van Rotterdam Delfshaven is te zien als een actieve gemeen-
te. Ruim een kwart van alle leden is actief betrokken bij de gemeente. Meer dan een 
derde van het aantal belijdende leden. Daarbij komt nog dat een derde van de actieve 
leden drie of meer taken vervullen. Het landelijk percentage ligt volgens KASKI on-
derzoek binnen de Gereformeerde Kerken op 17% van het aantal leden. In het aantal 
dubbelfunctie liggen de percentages voor Delfshaven onder de landelijke trend; daar 
vonden we: iets minder dan de helft verricht een of twee taken, iets meer dan de 
helft drie taken of meer. 
 
 
Geringe overlap 

Er worden nog wel dubbelfuncties aangetroffen (twee derde van de leden), maar 
kijken we naar de overlap in taakvelden dan lijkt de overlap niet helemaal willekeu-
rig. De taakvelden extern en beweging hangen nauw samen, dat komt natuurlijk 
omdat een groot deel van de groepen door mij in beide taakvelden is ingedeeld. 
Maar het taakveld beweging lijkt redelijk los te staan van de taakvelden eredienst, 
pastoraat en organisatie. 
 
Dat moet bijna wel consequenties hebben voor het kerkelijk beleid. Zo is de verbin-
ding tussen kerk en buurt organisatorisch en spiritueel dun (daarmee wordt bedoeld 
dat er weinig persoonlijke banden zijn tussen het taakveld beweging en de organisato-
rische aspecten van de kerkelijke gemeente. Dat kan betekenen dat de inbreng vanuit 
het taakveld veel formeler tot de organisatie moet doordringen, dan taakvelden waar 
de overlap groter is. Daar zullen veel persoonlijke contacten plaatsvinden, komen 
zaken sneller op de agenda of onder de aandacht van mensen (in dit verband wordt 
wel eens gesproken over zogenaamde linking pins: personen vormen de verbindende 
schakel tussen twee delen). 
 
Ook de spirituele lijn is – op personeel niveau – dun en dat kan weer als consequen-
ties hebben dat de zo gewenste wisselwerking tussen de kerk als beweging en de 
spiritualiteit moeilijker of formeler wordt. In dit verband wordt wel gesproken over 
diaconale spiritualiteit: de dienst van (leden van) de kerk aan de samenleving en de 
gelovige beleving zijn dan nauw verbonden. Dienst krijgt een plaats in bijvoorbeeld 
de eredienst en de eredienst vormt een bron van inspiratie (appèl, bijtanken) voor het 
handelen. Deze vorm van diaconale spiritualiteit lijkt hier, zo concludeer ik voorzich-
tig, moeilijker. Of nog weer anders gezegd: de beleden verbinding tussen kerk en 
buurt, vertaalt zich niet in overlap op werkvelden. 
 
Voor de goede orde moet nog worden opgemerkt dat dit voorzichtige conclusies zijn, 
alleen gemaakt na analyse van de taken die leden vervullen. Het is evenzeer denkbaar 
dat er formeer heldere afspraken en taakverdelingen liggen, die de taakvelden dan 
wel niet personeel, maar wel inhoudelijk verbinden. Is dat laatste niet het geval dan 
moet een van twee (of personele verbinding, of inhoudelijke verbinding) worden 
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opgebouwd om de relatie tussen kerk en wereld, of kerk en buurt, of geloof en leven, 
te bestendigen. 
 
Gert de Jong, KASKI  
Nijmegen 21 januari 2003. 
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Bijlagen Pendrecht-Heijplaat 
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10. Brief aan kerkenraad 

 
 
 
 
 
Aan:   Kerkenraad van de SoW-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat 

t.a.v. scriba dhr. C. Siemann jr. 
Kwartslaan 41, 
3162  RD  RHOON 

 
 
Nijmegen, 23 januari 2002 
 
GdJ/jvw/B02-047 
 
 
Geachte kerkenraad, 
 
Hierbij bieden wij u de rapportage met voorstellen aan van de Klankbordgroep van 
het OST-project. Zoals u weet bestaat het OST-project uit vier fasen: 
1. oriëntatiefase 
2. rondetafelgesprek 
3. verdiepingsfase 
4. rapportage 
 
Al eerder heeft de onderzoeker van het KASKI, Gert de Jong, de oriëntatiefase afge-
rond met een tussenrapportage. Hierin geeft hij een schets van een aantal relevante 
gegevens van de burgerlijke en kerkelijke gemeente Rotterdam, en Pendrecht en 
Heijplaat. Uit deze rapportage is een diapresentatie gemaakt. 
 
Op de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep is deze dia-presentatie bekeken en 
besproken. De tussenrapportage was al eerder verstuurd aan de leden van de Klank-
bordgroep. Na de presentatie hebben we gesproken over problemen en mogelijkhe-
den voor de wijkgemeente met het oog op blijvend kerk-zijn in Rotterdam. Uit deze 
bespreking volgen de voorstellen die we u in deze brief aanbieden. 
Van daaruit kunnen we de derde fase van het OST-project in gaan. Deze fase is de 
kern van het project, hierin worden de beleidsvoornemens met het oog op blijvend 
kerk-zijn uitgewerkt. De rol van de begeleider/onderzoeker hierin zal zijn, dat hij 
relevantie informatie verzamelt, het proces bewaakt en beschrijft, en de ontwikkeling 
van proces gaande houdt. Dat kan betekenen dat nieuwe uitdagingen en problemen 
moeten worden benoemd en besproken. We zullen u daarover op de hoogte houden.  
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De voorstellen die wij u doen, volgen uit de benoemde mogelijkheden en problemen. 
Wij noemen ze u in deze brief, zodat u een indruk kunt vormen langs welke weg wij 
tot onze voorstellen komen. We zijn ons er daarbij van bewust dat een groot deel van 
wat hier wordt beschreven u wellicht bekend zal zijn. 
 
Kijkend naar de situatie in Rotterdam, en Pendrecht en Heijplaat zien we een sterk 
veranderende omgeving. Wat daarbij het meest in het oog springt is de wijziging van 
de samenstelling van de bevolking. Dit heeft tal van consequenties voor het leven, 
wonen en werken in Rotterdam.  
Die veranderingen worden ook zichtbaar als we naar de kerkelijke situatie kijken. In 
de wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat zien we bijvoorbeeld een dalend aantal leden, 
waarbij de leden naar verhouding ouder zijn dan de bevolking van de wijken. 
We zien daarbij dat het ledental naar verwachting zal blijven dalen. Dit heeft weer als 
consequentie dat het steeds lastiger zal zijn om die activiteiten uit te voeren die 
vanouds in en vanuit de gemeente plaatsvinden. 
 
Wij zien en vermoeden tegelijkertijd dat er veel gelovigen buiten de kerk zijn. De 
christengelovigen vormen daarbinnen een flink aandeel. In veel gevallen vinden zij 
kerkelijk onderdak binnen de zogenoemde allochtonen kerken. 
Tevens zien we een (kleinere) groep van mensen die wel interesse hebben voor 
godsdienstige en levensbeschouwelijke vragen en gesprekken, maar die zich niet 
(meer) verbonden voelen met de kerk. 
 
Binnen de wijkgemeente is er veel vraag naar pastoraat. Veel kerkleden zijn in een 
levensfase gekomen waarop ze niet langer meer actief zijn in het pastoraat als ouder-
ling of bezoekmedewerker; zij  ‘ontvangen’ liever pastoraat. 
 
Met het oog op de financiële positie  van de gemeente zullen er beslissingen moeten 
worden genomen ten aanzien van de kerkgebouwen. Dat zal betekenen dat het 
kerkgebouw op Heijplaat op termijn niet meer te handhaven is. 
 
Deze problemen maken de toekomst voor de SoW-wijkgemeente zorgelijk. Tegelijk 
constateren we ook dat er een groot aantal gelovigen en christenen binnen de wijk 
wonen en leven en samenkomen in de naam van God. Anders gezegd: we zien dat het 
Licht van Christus niet uitdooft in de wijk. Waar we de kerkelijke wijkgemeente zien 
krimpen, belijden we tegelijkertijd dat de kerk niet uit de wijk zal verdwijnen. 
Dat neemt niet weg dat de kerkelijke wijkgemeente zal moeten werken aan een aantal 
beleidsvoornemens zodat zij haar bijdrage kan blijven leveren aan de presentie van 
Christus en Zijn kerk in de stad. De dragende gedachte onder de voorgestelde be-
leidsaanbevelingen zijn dat de wijkgemeente en de Samen op Weg-kerken zichzelf zo 
zullen moeten reorganiseren dat de kerkelijke organisatie en het kerkelijk draagvlak 
van mensen en middelen kan worden vergroot en tegelijk de wezenlijke zaken een 
goede toekomst kan worden gegeven. 
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Daarbij stellen wij de volgende beleidsvoornemens voor: 
 
•Integratie van wijkgemeentes naar grotere verbanden 
De wijkgemeentes zullen op termijn opgaan in een Samen op Weg-kerk in Rotterdam 
(Zuid). Hierbij zullen de wijkgemeentes als zelfstandige organisaties verdwijnen. 
Welke stappen genomen moeten worden in dit proces en welke taken anders zullen 
worden georganiseerd zal een van de zaken zijn die in de derde fase van het onder-
zoek worden uitgewerkt. Daarbij zal de termijn waarop de integratie een feit moet 
zijn een belangrijke rol spelen. 
 
•Vormgeving pastoraat 
Pastoraat is vanouds een functie van de gemeente. Het is van en voor gemeenteleden. 
Dit is het uitgangspunt van de wijkgemeente, waarbij de huidige situatie al om de 
nodige aanpassingen heeft gevraagd. Op termijn zal het pastoraat verder moeten 
worden overgedragen naar professionele krachten en/of anders worden opgezet. 
In de derde fase van het project worden verschillende mogelijkheden beschreven en 
verder onderzocht en in werking gezet. 
 
•Vieringen in Pendrecht en Heijplaat 
Op korte termijn zullen naar verwachting de vieringen op Heijplaat in de huidige 
vorm problematisch worden (zie hiervoor bij de beschrijving van de gevonden pro-
blemen). Ook in Pendrecht zal het aantal kerkgangers naar verwachting verder 
teruglopen.  
Gezien de leeftijdsopbouw zal een groeiende groep mensen niet meer in staat zijn 
naar de kerk te komen.  
Daarom zullen besluiten moeten worden genomen over de vieringen in Pendrecht en 
Heijplaat. Vragen die in de derde fase aan de orde zullen komen zijn dan: Welke 
consequenties heeft de te verwachten afstoting van het kerkgebouw op Heijplaat 
voor de kerkgangers aldaar? Wat is nodig om mensen uit Heijplaat in de gelegenheid 
te stellen kerkdiensten mee te maken?  
Op welke wijze worden de vieringen in Pendrecht georganiseerd? Welke kerkgebou-
wen willen we beschikbaar houden voor de vieringen in Rotterdam (Zuid)? Welke 
samenwerking is gewenst met het oog op de vieringen? 
Zijn er alternatieve vormen van vieringen denkbaar, zoals vieringen in bejaarden- en 
verzorgingshuizen, of vieringen thuis op kleine schaal? Wat vraagt dit aan mensen en 
middelen? 
 
• nieuwe initiatieven in kerkelijk Rotterdam 
Nieuwe initiatieven zouden gehonoreerd moeten kunnen worden, evenzo zouden 
bepaalde activiteiten vanuit de kerken georganiseerd moeten kunnen worden. Omdat 
de wijkgemeente(s) hiervoor te kleinschalig zijn, stellen wij voor om een stedelijk 
en/of bovenwijks kader te creëren of uit te bouwen waarin kerkelijke initiatieven en 
activiteiten kunnen worden ontwikkeld en georganiseerd. Vanuit een dergelijk breder 
kader hebben initiatieven en activiteiten meer kans van slagen. 
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Hoewel dit strikt genomen geen beleidsvoornemen van de wijkgemeente kan zijn, 
vragen wij u als kerkenraad van de wijkgemeente, deze vraag op de juiste (bovenwijk-
se) plaats neer te leggen. 
 
De opzet van het OST-project is zo dat we niet alleen de dingen onderzoeken en met 
voorstelen komen, maar ook daadwerkelijk aan de slag gaan in de lijn van een nieuw 
in te zetten koers. U als kerkenraad neemt de besluiten over die koers; vandaar onze 
voorstellen. Wie na uw besluiten de voorstellen ten uitvoer brengen, is eveneens aan 
u om te besluiten. Wij wijzen u er daarom op om naast bespreking van en instem-
ming met de voorstellen, te praten over het mandaat dat u de groep meegeeft die de 
voorstellen ten uitvoer zal brengen. Eveneens in de lijn van het OST-project ligt dat 
het uitwerken van de voorstellen gebeurt door de gemeente zelf, of mensen die 
daartoe de opdracht hebben, maar wel zo dat de beleidsveranderingen door de 
gemeente zelf gedragen worden. 
 
In afwachting van uw reactie teken ik, met vriendelijke groeten mede namens 
mw. C.J. Dijkstra 
mw. E. Pesik 
dhr. ds. A. Polhuis 
mw. J. Verhage 
 
 
 
 
 
 
dhr. G.P. de Jong (onderzoeker KASKI) 
 
 
 
 
 
 
c.c. 
mw. C.J. Dijkstra, Ogierssingel 130, 3076 CW Rotterdam 
mw. E. Pesik, Stellendamstraat 62, 3086 ZM Rotterdam 
dhr. ds. A. Polhuis, Sliedrechtstraat 55, 30896 JL Rotterdam 
mw. J. Verhage, Sliedrechtstraat 167, 3086 JL Rotterdam 
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11. Aanzetten voor organisatorische integratie en pastorale   
differentiatie 
naar een toekomstscenario voor Rotterdam-Zuid 

De klankbordgroep van de SoW-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat heeft de kerken-
raad van de wijkgemeente vier punten voorgesteld met het oog op blijvend kerk-zijn 
in Rotterdam-Zuid. De kerkenraad heeft daarna de klankbordgroep gevraagd deze 
punten verder uit te werken. De verdere uitwerking gebeurt door de voorstellen 
telkens te behandelen aan de hand van de onderzoeksvraag, zoals die is opgesteld in 
de onderzoeksopzet van het OST-project. 
Die vraagt luidt: 
 
Wat zijn de inhoudelijke, organisatorische en personele voorwaarden voor en 
consequenties van kerkelijke profilering van de drie wijkgemeentes en welke 
begeleiding is nodig voor de drie wijkgemeentes in een veranderingsproces naar verdere 
profilering met het oog op toekomstgericht kerkzijn, tegen de achtergrond van de 
huidige kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam? 
 
In de onderzoeksvraag zitten drie onderdelen: de inhoudelijke, organisatorische en 
personele voorwaarden. Deze kunnen worden bekeken telkens voor de vier voorge-
stelde beleidsvoornemens. 
Zo ontstaat er een tabel met drie kolommen (de voorwaarden) en vier rijen (de 
beleidsvoornemens). Heel in het kort wordt per cel (vakje in de tabel) aangeduid wat 
de combinatie van voorwaarde en voornemen betekent. De cellen zijn ook genum-
merd volgens de volgende nummering: 
 
IA IB IC 

 IIA IIB IIC 

IIIA IIIB IIIC 

IVA IVB IVC 

 
De zaken die in de cellen worden genoemd, worden na de tabel verder uitgewerkt, 
waarbij telkens wordt aangegeven op welke cel de toelichting betrekking heeft. 
 
In het kort komt het voorstel neer op wat in de titel genoemd wordt organisatorische 
integratie en pastorale differentiatie. Daarmee wordt bedoeld dat de kerken in Rot-
terdam-Zuid hun organisatie zo wijzigen dat er een zo nauw mogelijke samenwerking 
komt. Dat is de genoemde organisatorische integratie. Het voorstel hier bestaat dan 
uit twee stappen. De ene stap is een fusie van de afzonderlijke gereformeerde kerken 
in Rotterdam-Zuid tot één nieuw te vormen Gereformeerde Kerk van Rotterdam-
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Zuid. De andere stap is een federatie van de dan gevormde Gereformeerde Kerk van 
Rotterdam-Zuid met de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Zuid31.  
In het plan dat hier wordt uitgewerkt gaat er vanuit dat de nieuwe gereorganiseerde 
en grote kerk haar kerkelijk aanbod vervolgens zoveel mogelijk aanpast aan de vraag 
en wensen van leden en kerk. Zo ontstaat een veelheid van kerkelijke activiteiten. We 
noemen dat pastorale differentiatie. Deze notitie wil hiertoe aanzetten geven. 
 
Een fusie van de Gereformeerde Kerken in Rotterdam-Zuid is geen nieuw voorstel. 
Al vaker is hierover gesproken, het meest recent in het zogenaamde Tienkerkenplan. 
In dit plan wordt een voorstel gedaan tot verdergaande samenwerking tussen tien 
gereformeerde kerken in Rotterdam-Zuid (inclusief Pernis en Hoogvliet – Pendrecht 
en Heijplaat vormden toen nog twee afzonderlijke gereformeerde kerken). Het plan 
is niet aangenomen. 
Dat een dergelijk plan hier weer wordt genoemd heeft te maken met de organisatori-
sche vragen en problemen die een Samen op Weg-federatie in Rotterdam-Zuid met 
zich meebrengt. Onder ad IB wordt dit verder uitgewerkt. 
 
Een uitvoering in deze richting gaat feitelijk gezien verder dan een proces alleen 
binnen de SoW-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat. Deze wijkgemeente is een van de 
drie onderzoeksgemeentes in het OST-project. Dat in deze notitie over meer gemeen-
tes wordt gesproken dan de onderzoeksgemeentes komt omdat de voorstellen vanuit 
de klankbordgroep de onderzoeksgemeente overstijgen. De gedachte binnen de 
klankbordgroep is dat de gewenste ontwikkelingen voor blijvend kerk-zijn in Rotter-
dam moeilijk beperkt kunnen blijven tot de afzonderlijke wijkgemeentes. 
 
Ontwikkelingen in gang zetten voor heel Rotterdam-Zuid is pretentieuzer, maar kan 
daarmee evenzo uitdagender en inspirerender zijn. Ook lastiger, dat moet ook wor-
den gezegd. 
Voor zover mogelijk worden in deze notitie zowel mogelijk ontwikkelingen voor heel 
Rotterdam-Zuid als voor alleen Pendrecht-Heijplaat genoemd. 

                                                      
31  Naar verwachting zullen de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde 

Kerken in Nederland per 1 januari 2004 fuseren tot één kerk (werktitel Samen op 
Weg-kerk), samen met de Evangelisch-Lutherse Gemeente in het Koninkrijk der Ne-
derlanden; vanaf dat moment zal er feitelijk geen sprake meer kunnen zijn van her-
vormde gemeentes of gereformeerde kerken in Rotterdam. 
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Het schema waarmee we de voorwaarden en voornemens uitwerken ziet er als volgt 
uit: 
 
  A       inhoudelijk B    organisatorisch C        personeel 

I integratie inventarisatie van 
wensen van kerkelij-
ke activiteiten en 
presentie in Rotter-
dam-Zuid 

er moet een manier 
gevonden worden 
waardoor een 
centrale hervormde 
gemeente kan 
samengaan met een 
groot aantal gere-
formeerde kerken 

taakverdeling op 
grond van specialisa-
tie van predikanten 
en pastores 

II vormgeving pastoraat onderscheiding naar 
vormen van pasto-
raat, zoals crisispas-
toraat, 
groepspastoraat, 
categoriaal pastoraat  

goede informatie 
database 
 

pastorale professio-
nals 
 
secretariële onder-
steuning bij initiatie-
ven van 
gemeenteleden 

III vieringen ruimte voor verschil-
lende vormen van 
vieringen 
samenwerking met 
rooms-katholieken 
moet worden 
onderzocht 
 
vieringen op kleinere 
schaal in bijvoorbeeld 
verzorgingshuizen 

geografische 
verdeling van 
kerkgebouwen op de 
zuidoever 
 
locaties waar 
vieringen kunnen 
worden gehouden, 
anders dan in 
kerkgebouwen 

preekbevoegden 
organisten of andere 
muzikanten 

IV nieuwe initiatieven aansluitend bij 
vragen van mensen 

stedelijke aanpak  

 
Per cel volgt nu een toelichting, waarbij telkens naar de nummers van de cel (zie de 
buitenrand van de cel en het eerder gepresenteerde tabel voor de nummering) wordt 
verwezen. 
Een verdere uitwerking van voorstel IV (nieuwe initiatieven) blijft verder achterwege. 
 
ad IA: integratie inhoudelijk 

Wellicht hebben de kerken in Rotterdam-Zuid al vanouds een kerkelijk kleur (mo-
dern, diaconaal, hoog-kerkelijke liturgie, confessioneel, bonds). Gemeentes zouden 
zich hierin verder moeten profileren. 
De richting waarin die profilering gaat volgt aan de ene kant uit de huidige kerkelijke 
situatie, maar moet zeker ook ontstaan doordat er gepeild en bedacht wordt welk 
kerkelijk aanbod nodig is. 
Met bedacht wordt bedoeld wat volgens betrokkenen binnen de kerk het beste de 
plaats en functie van de kerk zou kunnen zijn, naar hun inschatting. Het gaat dan om 
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vragen als: welke betekenis kan de kerk hebben in Rotterdam-Zuid? Welke vormen 
van kerkelijke presentie en kerkelijke activiteiten zijn dan nodig? Moeten er kerk-
diensten zijn, inloopcentra, leerhuizen en vormingsactiviteiten, enz? 
 
Met gepeild wordt bedoeld dat onderzoeksmatig in kaart wordt gebracht wat wensen 
en verwachtingen van leden ten opzichte van de kerk zijn. Daarbij moet niet alleen 
gedacht worden aan de huidige meelevende leden, maar ook aan de mensen aan de 
rand. Hebben zij bepaalde wensen en verwachtingen en in hoeverre kan de kerk daar 
op in gaan? 
Tezamen ontstaat zo een gewenst kerkelijk profiel. Dit wordt in combinatie met het 
huidige kerkelijke profiel verder uitgewerkt tot beleid voor de komende jaren. 
 
ad IB: integratie organisatorisch 

Op de zuidelijke Maasoever zijn twee hervormde gemeentes en een negental gere-
formeerde kerken. We richten ons hier alleen op de Hervormde Gemeente van 
Rotterdam-Zuid en de gereformeerde kerken binnen dat gebied. 
 
Voor zover te achterhalen betreft het de volgende gereformeerde kerken en her-
vormde gemeentes: 
 
Gereformeerde Kerk van Rotterdam - Hervormde Gemeente van Rotterdam- 
Charlois 
Feijenoord 
Lombardijen 
Pendrecht-Heijplaat 
Zuid 
Zuidwijk 

Zuid 

IJsselmonde IJsselmonde 

 
Een onderzoek naar de precieze grenzen van de kerken is door gebrek aan gegevens 
en medewerking niet verder uitgewerkt. 
Het probleem dat zich nu voordoet, is dat er een ongelijksoortigheid is tussen de 
kerken voor zover zij federatiepartner willen zijn in een situatie waarin binnen de 
hervormde gemeente Rotterdam-Zuid geen sprak meer is van wijkgemeentes. 
 
 
federatiemogelijkheden tussen kerkelijke gemeentes 

Wanneer een Samen op Weg-constructie gewenst is, moet worden bekeken welke 
mogelijke vormen van federatie er bestaan, om vervolgens te bekijken welke het 
meest geschikt is voor Rotterdam-Zuid. In onderstaande tabel zijn de meest voor de 
handliggende federatiecombinaties weergegeven. 
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Tabel  federatiecombinaties 

 gereformeerd hervormd 

1 kerk gemeente 
2 wijkgemeente wijkgemeente 
3 kerk wijkgemeente 
4 alle kerken in gebied gemeente 
5 wijkgemeente gemeente 

6 aantal kerken uit gebied  
  gemeente 

 
In dit schema zijn boven de stippellijn de meest voorkomende en de redelijk eenvou-
dige federatiecombinaties weergegeven tussen een (of meer) gereformeerde kerk(en) 
en een (centrale)hervormde gemeente. 

De eerste rij laat de meest eenvoudige figuur zien: een gereformeerde kerk federeert met 
een hervormde gemeente. Zijn er binnen kerk en/of gemeente wijkgemeentes dan is de 
combinatie ook redelijk eenvoudig te maken: de wijkgemeentes federeren (rij 2). 
Rij drie laat de combinatie zien zoals die op dit moment voor Pendrecht/Heijplaat 
geldt: één gereformeerde kerk federeert met een hervormde wijkgemeente uit hetzelfde 
gebied. Meerdere kerken kan ook; het was de situatie van Pendrecht en Heijplaat voor 
1 januari 2002; toen was er sprake van een federatie tussen drie partners: de hervorm-
de wijkgemeente Pendrech-Heijplaat, de Gereformeerde Kerk van Pendrecht en de Ge-
reformeerde Kerk van Heijplaat. 
Rij vier laat vervolgens de situatie zien waarin er meerdere gereformeerde kerken het-
zelfde gebied bestrijken als één hervormde gemeente.  
In rij 5 is het gebied van de gereformeerde kerk groter dan dat van een hervormde ge-
meente. In dit geval federeert een deel van de gereformeerde kerk, namelijk een wijk-
gemeente, met de hervormde gemeente. 
Deze combinaties zijn kerkordelijk redelijk eenvoudig te realiseren. 

 
 
Probleemstelling 

De huidige ontwikkelingen wijzen erop dat de Hervormde Gemeente van Rotterdam-
Zuid haar wijkstructuur gaat opheffen. Daarmee ontstaat er wat de federatie betreft 
een lastige situatie. Waar Rotterdam-Zuid dan voor staat is de situatie uit de onderste 
twee rijen. Er is hier een ongelijksoortigheid. Niet alle gereformeerde kerken uit een 
gebied, maar slechts een aantal van hen zoeken een federatiepartner, terwijl er aan 
hervormde zijde geen afzonderlijke wijkgemeentes meer zijn. 
 
In het geval van de onderzoeksgemeente Pendrecht-Heijplaat betekent dit dat de 
Gereformeerde Kerk van Pendrecht-Heijplaat bij een reorganisatie van de Hervorm-
de Gemeente geen kerkordelijk omschreven federatiepartner meer heeft: de her-
vormde wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat bestaat niet meer en er is dan sprake van 
een federatie van een gereformeerde kerk met een bepaalde geografisch gebied 
binnen één hervormde gemeente. 
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Er zal hier dus een andere oplossing moeten worden gekozen. Het ligt voor de hand 
om de oplossing te zoeken in reorganisaties die de mogelijkheden boven de stippellijn 
als alternatief creëren. 
 
 
Oplossingsmogelijkheid 1: fusie van gereformeerde kerken 

Verandering zoals aangegeven in rij twee, zou dan betekenen dat alle gereformeerde 
kerken in Rotterdam-Zuid fuseren tot een gereformeerde kerk, waarbij de huidige 
afzonderlijke kerken dan wijkgemeentes worden. Waar federatiepartners zijn, kan 
worden gefedereerd; waar niet wordt gefedereerd blijven wijkgemeentes als gerefor-
meerd of als hervormd voortbestaan.  
De mogelijkheid geeft dus ook ruimte aan delen van de hervormde gemeente die niet 
kunnen of willen federeren. Het zal lijken op de situatie zoals die na 1 januari 2004 
ontstaat als er één Samen op Weg-kerk is. Hervormde (wijk) gemeentes van ortho-
doxe signatuur zullen dan naar verwachting, de positie van bijzondere wijkgemeente 
innemen en ongefuseerd blijven bestaan.  
In feite gaat dit voorstel grotendeels uit van het eerder genoemde Tienkerkenplan. 
Het is vanuit de noodzaak om een passend antwoord te geven op de vragen rondom 
Samen op Weg dat dit plan toch weer overwogen zou moeten worden. 
Anders gezegd, waar de gereformeerde kerken niet tot een fusie kunnen komen, tot 
één kerk, ontstaan kerkordelijk lastige situaties voor een aantal afzonderlijke gere-
formeerde kerken. (En dit zal vervolgens zoveel organisatie vragen dat er naar ver-
wachting weinig ruimte overblijft voor kerkelijke vernieuwing.) 
 
 
oplossingsmogelijkheid 2: een aangepaste wijkstructuur voor de hervormde gemeente 

De hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid zo reorganiseren dat de mogelijkheid 
van rij 3 open blijft/komt, bestaat ook. Dat betekent dat er een herschikking van 
wijkgrenzen binnen de hervormde gemeente komt. Waar de wijkgrenzen nu vooral 
geografisch zijn, zullen ze dan worden getrokken op grond van (mogelijke) federaties. 
Zo is het denkbaar dat hervormd Rotterdam-Zuid één centrale gemeente vormt met 
twee wijkgemeente: Pendrecht-Heijplaat en de rest. Pendrecht-Heijplaat kan als 
wijkgemeente dan gefedereerd zijn met de gereformeerde kerk. 
 
De ironie van deze mogelijkheid is dat de plannen voor reorganisatie van wijkge-
meentes naar een centrale gemeente voor een groot deel vanuit Pendrecht-Heijplaat 
komen en dat het resultaat wordt dat juist dit deel een wijkgemeente blijft32. 
 
 

                                                      
32  Niet alleen Pendrecht-Heijplaat bevindt zich in een SoW-situatie, drie van de zes hervorm-

de wijkgemeentes zijn inmiddels gefedereerd. Voor hen en hun gereformeerde partners 
spelen na de ‘hervormde reorganisatie’ dezelfde problemen. 
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Kerkelijke reorganisatie heeft ook zijn weerslag op de kerkgebouwen. Dit wordt 
verder uitgewerkt in IIIB. 
 
ad IC: integratie personeel 

Van de professionals zal worden gevraagd om niet meer voor heel het kerkenwerk 
beschikbaar te zijn binnen een deel van Rotterdam-Zuid, maar voor een bepaald deel 
van het kerkenwerk in heel Rotterdam-Zuid. 
Het zal specialisatie vragen op grond van voorkeuren en deskundigheid, en natuurlijk 
op grond van het gewenste kerkelijke profiel. 
 
De punten die genoemd worden op de eerste rij van het schema met voornemens en 
voorwaarden kunnen in verschillende volgorde worden aangepakt. Organisatorisch 
lijkt er een lastige klus te ontstaan in de huidige situatie. Daarom is het wellicht aan 
te bevelen om eerst het gewenste kerkelijke profiel van Rotterdam-Zuid op te stellen. 
Het formuleren daarvan kan mensen enthousiast maken voor de reorganisatie. Daar-
door komen de voordelen van reorganisatie beter in zicht. 
Als de nieuwe kansen van reorganisatie worden gezien en de problemen worden 
overwogen wanneer een fusie achterwege blijft, valt een bijgestelde variant van het 
Tienkerkenplan wellicht weer te overwegen. Dan kan tot fusie en federatie worden 
overgegaan en kan binnen de nieuw gevormde SoW-kerk van Rotterdam-Zuid naar 
de werkverdeling van de professionals worden gekeken. 
 
ad IIA: vormgeving pastoraat inhoudelijk 

 
Omschrijvingen en vormgevingen van pastoraat 

Pastoraat wordt in Handreiking voor het pastoraat, een brochure van de Samen op 
Weg-kerken als volgt omschreven: 

“Onder pastoraal bezoekwerk verstaan wij: het met enige regelmaat en in de 
regel op afspraak vanuit de pastorale opdracht van de plaatselijke gemeente 
mensenbezoeken in hun diverse thuissituaties, om met hen in gesprek te ko-
men over concrete aspecten van hun geloven en leven, die voor hen belangrijk 
en bespreekbaar zijn. 
De bezoek(st)ers komt dus namen de kerk, in opdracht van de gemeente van 
Christus. Het bezoek wordt bevracht vanuit d gemeenschap in de hoop sa-
men met de bezochte(n) ook iets van die gemeenschap te ervaren. Het gaat 
om ontmoeting en aandacht.” (geciteerd in Steenwinkel, 1999, p. 149) 
 

Daarbij maakt Steenwinkel een onderscheid naar individueel pastoraat, groepspasto-
raat en pastoraat in combinatie met ander kerkenwerk. 
 
Pastoraat is een taak van de hele gemeente en wordt vaak uitgevoerd door pastor, 
ouderlingen en niet-ambtelijke bezoekers; deze laatsten worden met tal van namen 
aangeduid: contactpersonen, bezoekmedewerkers, wijkwerkers, enz. Pastores (predi-
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kanten en kerkelijk werkers) zijn beroepskrachten, of professionele krachten. Zo is het 
volgende schema te maken: 
 
 professioneel niet professioneel 

ambtelijk predikant ouderlingen 
niet- ambtelijk kerkelijk werker contactpersoon 

 
Het bovenstaande schema in woorden samengevat luidt: 
professioneel-ambtelijk (predikant) 
niet-professioneel-ambtelijk (ouderlingen) 
professioneel-niet ambtelijk (kerkelijk werkers) 
niet-professioneel-niet-ambtelijk (contactpersonen) 
 
Pastoraat volgt in kerkelijke gemeentes vaak een geografische indeling van de kerkelij-
ke gemeente. Daarbij is de kerkelijke gemeente ingedeeld in verschillende segmenten, 
aangeduid met termen als sectie, blok, wijk of iets dergelijks. Een ouderling of con-
tactpersoon heeft de pastorale verantwoordelijkheid over een (soms meerdere) wijken. 
Een professionele pastor de verantwoordelijkheid over meerdere (of alle) wijken. 
 
De inhoudelijke taakverdeling kan van kerkelijke gemeente tot kerkelijke gemeente 
verschillen. In de meeste gevallen is z.g. crisispastoraat in ieder geval een taak van de 
professional. Hiermee wordt bedoeld pastoraat tijdens belangrijke levensmomenten: 
bij overlijden, echtscheiding, ernstige ziekte, o.i.d. 
Soms heeft de professionele pastor ook een taak in het onderhouden van de contacten, 
bijvoorbeeld met name rondom verjaardagen van oudere gemeenteleden. 
 
 
Huidige situatie in Pendrecht-Heijplaat 

De situatie in Pendrech-Heijplaat is nu zo dat er op Heijplaat nog wel voldoende 
ouderlingen zijn om het niet-professionele pastoraat te vervullen. De situatie in Pen-
drecht is zo dat er (bijna) geen ouderlingen meer zijn, dus het niet-professionele ambte-
lijke pastoraat staat hier sterk onder druk. 
 
In de huidige voorstellen wordt gericht op professioneel pastoraat. Dit lijkt al het 
huidige beleid te zijn voor Pendrecht-Heijplaat: voor de periode dat de predikant 
boven-wijkse taken heeft te vervullen (voorzitter CK) is een tijdelijke parttime-
predikant aangetrokken. 
 
 
Nieuwe voorstellen 

Denkbaar voor de komende situatie is een herschikking van taken waarbij de professi-
onele krachten gaan over het crisispastoraat. Pastoraat wordt niet meer naar geografie 
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verdeeld, maar naar doelgroepen: jongeren; oudere alleengaanden (weduwen, weduw-
naars); oudere echtparen; oudere alleenwonenden, ouderen in verzorgingshuizen, e.d33.  
 
Omzien naar elkaar wordt in het nieuwe model minder georganiseerd, maar tegelijker-
tijd versterkt door informeren van de kerkelijke gemeente aan haar leden. 
Daarbij valt te denken aan: telefooncirkels; koffiebijeenkomsten; groothuisbezoek, 
voor wie belangstelling heeft. 
Het kerkblad en direct mailing zijn dan het middel voor de onderlinge verbonden-
heid34.  
Met direct mailing wordt bedoeld dat doelgroepen gericht worden aangeschreven. Dit 
wordt verder uitgewerkt in IIB (database). 
 
 
ad IIB: vormgeving pastoraat organisatorisch 

Binnen deze cel worden twee onderdelen onderscheiden: goede informatie en data-
base. Ze worden afzonderlijk behandeld. 
 
 
goede informatie 

Het (ooit) bestaande netwerk van pastores, ouderlingen en contactpersonen was erop 
gericht dat er contact bleef van de kerkelijke gemeente naar haar leden en dat de 
kerkelijke gemeente alert was op ontwikkelingen in de gemeente en bij haar leden. 
(Overigens is het maar de vraag in hoeverre dit model realiteit kan zijn. Het heeft iets 
van een gereformeerde kerk in een relatief klein dorp.) 
Wanneer het pastorale netwerk van met name ouderlingen niet meer functioneert, is 
de kerkelijke gemeente daarmee haar ‘oren en ogen in de wijk’, zoals dat wel eens 
wordt genoemd, kwijt. 
Het is dan van belang dat gemeenteleden zelf de weg naar de kerk weten te vinden, 
wanneer zij een beroep op een pastor willen doen. 
 
Dat het initiatief bij de gemeenteleden zelf wordt gelegd en minder afhangt van het 
contact dat de gemeente onderhoudt, hoeft overigens niet alleen vanuit een situatie 
van schaarste te worden opgezet. Het hoort ook wat bij onze tijd dat men zelf aan-
geeft of men behoefte heeft aan contact en met wie. 
 

                                                      
33 Dit biedt dan tevens de mogelijkheid voor pastores om zich te specialiseren. 
34 Het is in dit verband aardig om erop te wijzen dat rondom een aantal tijdschriften eveneens 

verbondenheid wordt gecreëerd tussen de lezers. In eerste instantie zijn de abonnees van 
bijvoorbeeld Libelle of Yes (meisjesblad) afzonderlijke individuen. Maar door de manier 
waarop de lezeressen worden aangesproken en door het organiseren van landelijke bijeen-
komsten wordt een verbondenheid gecreëerd. Ook omroepverenigingen kennen dit. Bij-
voorbeeld de e.o. heeft naast haar kernactiviteit van radio en tv-programma’s maken 
landelijke dagen, ledenaanbiedingen enz. 
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Dit systeem vraagt wel goede informatie aan de gemeenteleden. Wie kan men bellen 
voor welke vragen. De uitwerking kan van kleinschalig naar groot. De meest klein-
schalige variant is een duidelijke vermelding van telefoonnummers in kerkblad en 
telefoonboek. 
Eigentijdser opgezet is een overzichtelijk pagina of kolom in het kerkblad (servicepa-
gina?) met hierin de telefoonnummers en adressen van pastores, met daarbij aangege-
ven waarvoor men iemand zou kunnen benaderen. 
Een bereikbaarheidsregeling met een centraal telefoonnummer (inclusief weekend-
dienst) hoort hier ook bij. Er bestaan dan immers geen wijkpredikanten meer, dus is 
er ook niet zozeer sprake van een eigen predikant. 
De opzet gaat dan wat lijken op de manier waarop huisartsen werken. Men heeft in 
principe contact met de arts, waar al een relatie mee is. Is deze niet aanwezig, dan 
wordt contact gezocht met wie beschikbaar is. In het weekend of andere momenten 
bestaat een bereikbaarheidsdienst. 
 
Een bereikbaarheidsdienst van artsen gaat uit van de noodzakelijkheid van een vraag 
(men heeft een ziekte of een kwaal en daar wil je vanaf).Een bereikbaarheidsdienst 
van pastores zou een andere benadering moeten hebben. Die moet uitnodigend zijn: 
men stimuleert juist dat er contact wordt opgenomen, rondom lief en leed (in wat 
slecht Nederlands aangeduid als gewenstheid van een vraag). 
 
 
database 

Kerkelijke gemeentes hebben een kaartenbak waarin relevante gegevens van hun 
leden staan, zoals naam, geboortedatum, doop, huwelijk en belijdenis. 
Die kaartenbak kan verder worden aangevuld, met het vermelden van deelname aan 
initiatieven en activiteiten van de kerkelijke gemeente: heeft men een abonnement op 
het kerkblad, doet men mee met gesprekskringen, welke? Is men vrijwilliger en zo ja, 
op welke terreinen? Zo ontstaat een profiel van de leden, dat behulpzaam kan zijn bij 
het benaderen van leden. 
Uit de database (uitgebreide kaartenbak), kan blijken met welke leden helemaal geen 
contact is. Zijn daar dan specifieke activiteiten voor gewenst. 
Alleengaande ouderen kunnen apart worden aangeschreven. Mensen met bepaalde 
interesses kunnen worden uitgenodigd voor soortgelijke activiteiten. 
 
Enkele voorbeelden. Wanneer ouders kinderen laten dopen, kunnen ze later gericht 
worden uitgenodigd voor kringen rondom geloofsopvoeding. 
Wanneer ouderen niet mee doen aan een telefooncirkel kunnen ze benaderd worden 
met de vraag of zij behoefte hebben aan een dergelijk contact. 
Leden van telefooncirkels kunnen voor aanvullende initiatieven worden benaderd, 
bijvoorbeeld een jaarlijkse ontmoetingsdag of reisje, of een gezamenlijk kerstfeest. 
 
Mensen die noch het kerkblad lezen, noch aan kerkbalans geven, geven blijk van een 
geringe betrokkenheid. Kennen zij het veelzijdige aanbod wel, en zo nee zijn ze 
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geïnteresseerd? Zijn ze niet geïnteresseerd dan kan ook daar rekening mee worden 
gehouden met het aanschrijven voor andere initiatieven. 
 
 
ad IIC: vormgeving pastoraat personeel 

Hieronder worden twee zaken genoemd: pastorale professionals en secretariële 
ondersteuning. Ze worden afzonderlijk uitgewerkt. 
 
 
pastorale professionals 

Vormen van crisispastoraat, of rouw en stervensbegeleiding lijkt vooral een taak voor 
professionals, meer dan voor vrijwilligers. Deze zullen dan in voldoende mate be-
schikbaar moeten zijn. Het vraagt wellicht ook een herverdeling van taken en specia-
lisatie, zoals die al in IC zijn aangeduid. 
 
 
secretariële ondersteuning 

De genoemde kaartenbak (database) moet goed worden beheerd en onderhouden. 
Nieuwe informatie moet erin en regelmatig moet bekeken worden welke groepen 
bijzondere aandacht verdienen. 
Daarnaast kunnen bepaalde activiteiten wellicht extra ondersteuning bij het opstarten 
gebruiken. Wanneer ergens een telefooncirkel wordt opgezet, zal er iemand het 
initiatief moeten nemen, moeten bemiddelen bij nieuwe leden en af en toe controle-
ren of het systeem nog werkt of bijstelling behoeft. 
 
Dat vraagt dus om iemand die pastoraat in de brede zin kan initiëren en beheren, 
vooral op grond van gegevens uit kaartenbakken. 
 
 
ad IIIA: vieringen inhoudelijk 

In deze cel worden drie dingen genoemd:  
1. ruimte voor verschillende vormen van vieringen; 
2. samenwerking met rooms-katholieken moet worden onderzocht; 
3. vieringen op kleinere schaal in bijvoorbeeld verzorgingshuizen. 

 
Ze hangen onderling nauw samen en kunnen dus gezamenlijk worden besproken. 
 
In de situatie dat er naar één kerkelijke gemeente op de zuidoever wordt gewerkt is 
het mogelijk om diensten verder te verdelen naar karakter. Zo zijn meer orthodoxe 
diensten denkbaar, diensten met hoog-kerkelijke liturgie, oecumenische diensten, 
laagdrempelige diensten, evangelisch getinte diensten, diensten met een maatschap-
pij-kritische inslag, enz. Het geeft (kerk)mensen de mogelijkheid om een kerk te 
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zoeken die bij hen past (naar de titel van een boek van Hijme Stoffels en Gerard 
Dekker). 
Hoe groter de kerkelijke gemeente, hoe meer ruimte er voor deze differentiatie is. 
 
Blijven we denken binnen de kaders van Pendrecht-Heijplaat dan zijn de mogelijkhe-
den wel wat ingeperkt, maar niet afwezig. Diensten in en rond verzorgingshuizen 
zouden een welkom aanbod kunnen zijn voor mensen die in verzorgingshuizen 
wonen. Vieringen in Het Verhaal voor mensen die hier bezoeker of vrijwilliger zijn, 
zijn ook denkbaar. 
 
Heijplaat is zeer ‘excentrisch’ gelegen in Rotterdam-Zuid. Dat kan maken dat het 
afstoten van het kerkgebouw aldaar maakt dat de huidige kerkgangers geen kerkelijk 
onderdak meer vinden. Een aantal opties is denkbaar om het leed te verzachten:  

• proberen de locatie zo lang mogelijk open te houden door het gebouw over 
te doen aan andere instanties, met de clasule dat er de komende vijf of tien 
jaar op zondagmorgen kerkdiensten kunnen worden gehouden; 

• zoeken naar andere locaties op Heijplaat waar vieringen kunnen worden ge-
houden; 

• groepsvervoer (bijvoorbeeld bussen) regelen voor kerkgangers. 
 
Deze opties (verzorgingshuizen en Het Verhaal) moet zeker achter de hand worden 
gehouden als we rekening houdend met een afnemend kerkbezoek in de Open Hof. 
 
Samenwerking met rooms-katholieke parochies ligt ook voor de hand. Allereerst 
voor wat betreft het gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen (uitgewerkt in IIIB). 
Binnen de verder profilering van kerkdiensten horen oecumenische diensten ook 
zeker hun plekje te hebben. 
 
 
ad IIIB: vieringen organisatorisch 

Met het oog op de toekomst is een zo evenwichtig mogelijke verdeling van kerkge-
bouwen gewenst. Als kerkgebouwen worden bekeken moet natuurlijk niet alleen naar 
de plaats in de stad worden gekeken, maar ook de staat van onderhoud. Dat deel is 
hierbuiten gelaten. 
 
Bij de verdeling van de kerkgebouwen op de zuidoever is uitdrukkelijk ook de rooms-
katholieke kerk betrokken. Gezien de bestaande contacten ligt het voor de hand dat 
er in ieder geval wat de gebouwen betreft, goed samengewerkt kan worden. 
In Rotterdam-Zuid staan (volgens de jaarboekjes, Pius almenak en KASKI gegevens) 
van de van de drie kerkgenootschappen de volgende kerkgebouwen:  
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wijk hervormd gereformeerd rooms-katholiek 

Heijplaat Zaandijkstraat 7  

Pendrecht Middelharnisstraat 153 Slinge 775 

Zuidwijk Slingeplein 1 ? Slinge 76-78 

Tarwewijk    

Carnisse   Dorpsweg 82 

Oud-Charlois Charloisse Kerksingel 35 Boergoensevliet 24  

Wielewaal    

Zuiderpark    

Zuidplein    

Entrepot   Stieltjesstraat 14 a 

Vreewijk 
Lede 121 
?  Beukendaal 6 

Bloemhof  Putseplein  

Hillesluis Hillevliet 112 Van Malsenstraat 104  

Katendrecht    

Afrinkaanderwijk    

Feyenoord  Stieltjesstraat 30 Stieltjesstraat 14 a 

Noordereiland  Stieltjesstraat 30 Stieltjesstraat 14 a 

Lombardijen Guido Gezelleweg 1 Pliniusstraat 21 Guido Gezellenweg 85 

 
Op grond van dit (bijgewerkte) schema kunnen keuzes voor kerkgebouwen voor de 
komende tien jaar worden gemaakt. 
 
Onder IIIA zijn al vieringen in verzorgingshuizen of Het Verhaal genoemd. Er zijn 
meerdere locaties denkbaar waar vieringen (kunnen) worden gehouden. 
 
 
ad IIIC: vieringen personeel 

Afhankelijk van de inhoud van de vieringen zijn voldoende mensen nodig voor 
muzikale begeleiding en mensen met preekbevoegdheid. 
 
Overigens zijn er tal van vieringen denkbaar die niet volgens de kerkordelijke regels 
tot kerkdiensten worden gerekend. Morgengebed of andere vieringen kennen heel 
andere eisen. 
Dat schept de mogelijkheid om rondom deze alternatieven mensen ad hoc te benade-
ren. (Een beetje in de lijn, zoals de eetgroep nu mensen uitnodigt als gastkokers, zo 
kunnen ook gastmuzikanten of gastvoorgangers worden uitgenodigd.) 
 
 
Nijmegen, Lemelerveld, augustus 2002. 
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12. Focusgroep I Pendrecht-Heijplaat 
gesprek met bestuurders en pastores uit Rotterdam-Zuid 

Vooraf 

Het gesprek vond plaats op dinsdag 28 januari 2003 in de Open Hofkerk op Pen-
drecht, het kerkgebouw van de SoW-wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat. Voor het 
gesprek waren een aantal mensen van hervormde en gereformeerde zijde uitgenodigd 
die hetzij predikant/kerkelijk werker zijn, hetzij lid van een kerkenraad. Een aantal 
kon niet aanwezig zijn. Aan het gesprek namen uiteindelijk zes mensen deel: twee 
hervormde predikanten, een hervormde bestuurder (kerkvoogdij), een gereformeerd 
kerkelijk werker en twee gereformeerde bestuurders (scriba’s). Zij stelden zich voor 
in een korte voorstelronde. 
 
Uitgangspunt van het gesprek vormde de voorstellen van de klankbordgroep aan de 
wijkkerkenraad van Pendrecht-Heijplaat, met de titel Aanzetten voor organisatorische 
integratie en pastorale differentiatie. Naar een toekomstscenario voor Rotterdam-Zuid. 
Deze notitie wordt door een aantal mensen aangeduid als ‘rapport van de klankbord-
groep’, er werd in het gesprek daarom ook vaak gesproken over ‘het rapport’. Bij de 
uitnodiging voor het groepsinterview was een korte introductie van deze notitie 
gegeven, de notitie zelf kon op verzoek worden aangevraagd. De notitie was al eerder 
onder een aantal kerkelijke gemeentes verspreid, zodat sommige langs deze weg 
kennis hadden kunnen nemen van de inhoud. Daarnaast heeft in het (hervormde) 
kerkblad van Rotterdam-Zuid twee keer een artikel gestaan over de voorstellen uit de 
notitie. 
Voorafgaand aan het gesprek gaf Gert de Jong een korte samenvatting van de notitie 
via een diapresentatie. 
 
 
Reactie op het rapport 

Na de presentatie werden de deelnemers gevraagd een korte reactie op papier te 
zetten die vervolgens in een rondje werden geïnventariseerd. De reacties volgen hier: 
 
Deze plannen zijn organisatorisch slecht haalbaar, want er zijn veel te weinig mensen 
beschikbaar. 
Hoe lang gaat het duren voordat aan deze plannen wordt gewerkt? Er is immers al zo 
veel geschreven en er wordt zo weinig gedaan, dat verwacht kan worden dat ook hier 
veel en lang over gepraat wordt, maar er weinig van terecht komt. 
Hoe worden deze plannen vertaalt in praktijk? 
 
Er zit creativiteit achter de voorstellen, de problemen worden in de opsomming en 
indeling nu overzichtelijk en dat is winst; 
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Het vraagt veel van mensen in mentale zin: bijvoorbeeld weekenddiensten van predi-
kanten vraagt een bepaalde benadering en houding ten opzichte van pastores en 
pastoraat, die tot nu toe ongebruikelijk is. 
Er wordt gesproken over identiteit, maar het omschrijven van identiteit is erg lastig, 
daarnaast is verwoording van de identiteit weer eenvoudiger dan die identiteit verta-
len en laten zien in de werkelijkheid. 
Het geheel is gebaseerd op kiezen en bewust ten opzichte van zaken staan. Maar het 
is maar de vraag of mensen wel zo bewust ten opzichte van geloof en religie staan, 
eerder is een nonchalance waar te nemen. In zo’n situatie worden geen keuzes ge-
maakt. 
 
Mensen zijn veel meer op (de bestaande) kleinschalige verbanden betrokken. Wan-
neer zij grotere verbanden moeten vormen, wordt dat lastiger. Als illustratie daarvan 
geldt de gereformeerde kerk van Pendrecht-Heijplaat. Die zoekt haar samenwerking 
eerder met hervormden (binnen het kleinschaligere gebied van Pendrecht en Heij-
plaat), dan dat zij samenwerking zoekt of contacten onderhoudt met gereformeerde 
kerken elders in Rotterdam. 
In de gepresenteerde voorstellen wordt uitgegaan van grotere verbanden, maar dat 
zou wel eens te veel gevraagd kunnen zijn. 
 
Het is positief dat een aantal zaken eens op een rij worden gezet. 
De procedure van dit project is onzorgvuldig. Er zijn blijkbaar mensen bij elkaar 
geweest om ‘plannen’ te maken, die andere wijken ook betreffen. Nu wordt een 
aantal mensen uitgenodigd om daar al dan niet voorbereid op te reageren en dat is 
het dan. “In zo’n procedure voel ik me niet serieus genomen.” 
Er is in de procedure ook te weinig overleg geweest met andere kerkelijke gemeentes, 
hun ervaringen blijven buiten de bezinning. 
Het gaat te veel uit van bewuste keuze van mensen. 
De genoemde database zou moeten worden beheerd door iemand die pastoraal goed 
ter zake kundig is en kan dus niet aan een gemeentelid worden opgedragen. Het is 
hier de vraag of de ideeën wel haalbaar zijn. 
 
De voorgestelde differentiatie staat haaks op de voorkeur voor de kleinschalige 
verbanden. Mensen identificeren zich liever met de eigen gemeente/ de eigen (klein-
schalige) verbanden dan dat ze hun weg zoeken en vinden in gedifferentieerd aanbod. 
De vraag komt ook op waar die specialisatie nu gestalte zal krijgen. Bij specialisatie 
rondom bejaardenpastoraat, of jongeren is nog wel een voorstelling te maken, maar 
op welke punten zou dat dan nog meer kunnen worden uitgewerkt? 
In de voorstellen wordt genoemd dat geografische grenzen niet meer uitgangspunt 
zijn; dat gebeurt nu ook al. Er zijn tal van mensen die een kerk zoeken die bij hen 
past. Maar daarnaast is er eveneens een aanzienlijke groep die naar de kerk gaat die 
het dichtste bij huis is. 
 
Er wordt te veel uitgegaan van bewuste keuze, maar worden mensen hierin niet 
overvraagt? 
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Meer samenwerking tussen kerken is goed (geloofsdaad), maar is geen oplossing van 
de problemen; die komen over een paar jaar dan weer terug. 
Het voordeel van de huidige territoriale verdeling is dat er binnen wijkgemeentes een 
zekere veelkleurigheid is, terwijl specialisering kan leiden tot eenheidsworst. 
Kerken zijn vaak ook herkenbaar aan het gebouw, dat heeft uitstraling in zichzelf. 
Wanneer gekozen wordt om op andere locaties dan in kerkgebouwen te vieren, zou 
dat wel eens kunnen betekenen dat mensen de weg niet weten te vinden naar de 
kerk. 
 
Samenvattend zouden de eerste reactie als kritisch en grotendeel afwijzend kunnen 
worden bestempeld. 
 
 
Eerste toelichting 

Gert wil twee dingen rechtzetten. Een kaartenbak heeft volgens hem geen wettelijke 
bezwaren. Er is geen wet op de privacy (mensen hebben recht op – bescherming van 
– privacy) maar een wet op de persoonsregistratie. Die schrijft voor dat ieder toegang 
kan vragen tot de eigen gegevens. Het is een organisatie vrij om gegevens bij te 
houden. 
Een aantal deelnemers blijven het hiermee oneens. 

(Ter zijde: na het gesprek heb ik dit nog wat verder nagezocht. Zie ook de 
website van het Ministerie van Justitie over de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens. Een database zoals die wordt voorgesteld in de plannen blijkt dan volle-
dig binnen de wet te passen. Uitgangspunt blijft dat ieder recht heeft op inzage 
van de eigen gegevens, met het recht op correctie – gdj.) 

 
De procedure is wellicht verkeerd begrepen. Binnen een van de onderzoeksgemeentes 
is een groep mensen bij elkaar geweest om voorstellen te doen aan de kerkenraad van 
Pendrecht-Heijplaat. Daarbij meent die groep (klankbordgroep) dat je niet over de 
toekomst van Pendrecht-Heijplaat kan praten zonder hierin de andere kerken te 
betrekken. Vandaar dat de voorstellen de wijkgrenzen overschrijden. 
Daarbij zijn het niet meer dan ideeën of op z’n hoogst voorstellen aan de wijkkerken-
raad. 
Het bezwaar van de onzorgvuldige procedure blijft echter, vinden enkelen, al was het 
alleen maar om het feit dat over verstrekkende zaken als de toekomst van de kerk 
niet binnen een kleine groep in één wijkgemeente gesproken kan worden zonder dat 
er gevraagd wordt wat in andere kerken aan ervaringen zijn. 
 
 
Intermezzo: Samen op Weg 

Niet expliciet in de verdere discussie genoemd is het onderwerp Samen op Weg. In 
de voorstelrondes en de eerste reacties kwam dat echter wel een aantal malen aan de 
orde. De toon die doorklonk hierover was met name de moeizaamheid in het proces. 
Waar gemeentes samen op weg zijn werden uitdrukkingen gebruikt als: formeel zijn 
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we samen op weg. Andere geven aan al meer dan 30 jaar bezig te zijn met het proces. 
Onwil of weinig bereidheid bij de andere partij wordt genoemd. 
 
Discussie over enkele thema’s uit de eerste reacties 

Uit de reactie worden een paar thema’s gehaald waarover verder wordt gediscussi-
eerd. De thema’s hangen nauw samen en gaan over het centrale element in de voor-
stellen dat mensen zouden kiezen voor kerkelijk aanbod. De vraag is of dat wel 
gevraagd kan worden. Ook het punt van de specialisatie in kerkelijk aanbod en 
pastoraat wordt genoemd. De haalbaarheid van de plannen zal daarbij ook in de 
discussie een rol spelen. Tot slot wordt stil gestaan bij andere initiatieven of rand-
voorwaarden van andere initiatieven naast de gepresenteerde voorstellen. 
Hetgeen in de gesprekken naar voren is gebracht wordt in het volgende geordend 
onder de genoemde onderwerpen kiezen, specialisatie, haalbaarheid en andere initia-
tieven. 
 
 
Kiezen 

Allereerst moet worden opgemerkt dat er een verschil in benadering is tussen kiezen 
en specialisatie, zoals dat in de voorstellen naar voren komt. In de gepresenteerde 
voorstellen is er sprake van één SoW-kerk op de zuidoever waarbinnen verschillende 
‘kernen’ zich profileren met een bepaald kerkelijk aanbod. Gelovigen zoeken dan 
binnen dit aanbod een gemeente die bij hen past; ze kiezen. 
Over specialisatie wordt in de voorstellen gesproken als het gaat om de beroeps-
krachten. Zij zijn niet meer pastor/kerkelijk werker voor al het kerkelijk werk binnen 
een bepaald deel van Rotterdam-Zuid, maar pastor/kerkelijk werker voor een be-
paald deel van het kerkelijk werk binnen heel Rotterdam-Zuid. 
 
Er wordt opgemerkt dat voorkeursgemeente, of mentale gemeente, differentiatie, of 
welke termen men daar aan geeft, al de feitelijk situatie is binnen de kerken. Mensen 
gaan soms al in een andere wijk ter kerke, dan in de wijk waarin ze wonen. 
Ook buiten de kerk is er al veel specialisatie en voorkeuren, mensen hebben daar al 
voor een deel mee leren leven. Maar niet iedereen vindt dit een prettige ontwikke-
ling. 
 
Over het kiezen wordt opgemerkt dat het mensen mogelijk overvraagt (zie daarover 
de eerste reacties). Daarbij komt dat geprofileerde gemeentes mensen zal uitdagen om 
te kiezen. Dan kunnen allerlei mogelijkheden worden afgestreept en blijft er mis-
schien niets over, terwijl binnen een veelkleurige gemeente er eerder iets is dat men-
sen kan aanspreken. 
 
Kiezen voor een voorkeursgemeente heeft als nadeel dat dit de veelkleurigheid 
binnen een gemeente te niet kan doen. Minder veelkleurigheid zou ook wel eens 
kunnen betekenen dat er minder onderling geleerd wordt (je weet immers al zo’n 
beetje wat de ander denkt en vindt, zo is de veronderstelling). Daar tegenover staat 
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dat binnen een te grote veelkleurigheid individuen soms niet tot hun recht komen. 
Vanuit die overweging heeft de Maranathakerk (Gereformeerde Bond) zich als 
bijzondere mentale wijkgemeente georganiseerd. Dat heeft wel als prijs dat sommige 
mensen zich dan binnen die wijk afzonderen en men niet veel meer in de gezamen-
lijkheid wil investeren. 
 
Kan die gewenste veelkleurigheid dan niet worden bezien vanuit het gezichtspunt van 
heel kerkelijk Rotterdam-Zuid? Dat is dan één kerk, met een veelkleurig karakter en 
aanbod, dat binnen verschillende kernen (/wijkgemeentes) wordt uitgewerkt. 
Enerzijds wordt hier op gereageerd dat als de zaak zo wordt gepresenteerd, zo’n plan 
op enthousiasme kan rekenen. Waarbij er wel een zekere grens zal zijn in de uitwer-
king. Wanneer het geheel te groot wordt, zullen de afzonderlijke delen te ver worden 
gefragmentariseerd. Daarvan is nu nog geen sprake merkt een van de deelnemers op; 
de huidige situatie is wel breed, maar nog werkbaar. Over de vraag naar de werk-
baarheid van de huidige situatie. 
 
Een andere opmerking die het uitgangspunt van het kiezen bekritiseerd is dat het er 
misschien helemaal niet zozeer om gaat of men kan kiezen bij wat men wenst, maar 
dat het er veel meer om gaat of men zich thuis voelt in de kerkelijke gemeente. Als 
dat het geval is, zal men ook opener tegenover het aanbod staan. Of anders gezegd: 
als je je thuis voelt binnen een gemeente is het zo erg niet dat de preek niet altijd 
aansluit bij wat je zou wensen. 
 
Wat zijn dan de factoren die maken dat mensen zich thuis voelen? Thuis voelen bij 
een kerkelijke wijkgemeente, hoeft niet altijd samen te vallen met het feit dat men in 
de geografische wijk woont. Wat wel van belang is, is: 
 kerkelijke ligging; 
 verbondenheid met de mensen in de kerk; 
 verbondenheid met de woonwijk; 
 verenigingsleven; 
 bloedsomloop: daarmee wordt bedoeld dat er onderlinge verbondenheid en 

uitwisseling tussen mensen ontstaat. Wanneer mensen dat zien, kunnen mensen 
zich aansluiten. Wanneer in een kerk wordt gewerkt naar specialisme doet dat 
afbreuk aan die bloedsomloop binnen die gemeente. 

 
Het kiezen voor een kerkelijke gemeente zou misschien wel eens veel minder aan het 
kerkelijk aanbod kunnen liggen en veel meer aan de mensen die je binnen de gemeen-
te ontmoet en met wie je je verbonden voelt of gaat voelen. 
 
 
Specialisatie 

In het gesprek werden allereerst reacties gegeven op de voorstellen die afwijzend zijn. 
In tweede instantie komen ook andere reacties en positievere waarderingen naar 
voren. Het gaat er blijkbaar niet zozeer om of men voor of tegen specialisering is, 
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maar het gaat veeleer om de vraag in de mate waarin en de wijze waarop specialise-
ring passend en gewenst is. 
Enkele van de reactie zijn de volgende: 
 
Specialisatie maakt een organisatie kwetsbaar. Wanneer bijvoorbeeld al het cateche-
sewerk is uitbesteed aan één catecheet, en die valt uit, dan ligt het hele catechesewerk 
stil. 
 
Specialiseren van beroepskrachten is ongewenst, want het gaat in het pastoraat niet 
om een specialisme maar om nabijheid, daarnaast is het voor een predikant juist leuk 
om met meerdere aspecten van het werk van doen te hebben. 
De genoemde database lijkt een belangrijke rol te spelen binnen de voorstellen 
rondom specialisatie (de specialist zal mensen gericht willen benaderen), maar – zoals 
eerder vermeld – er leeft het sterkt vermoeden binnen de groep dat een dergelijke 
database bij wet (‘wet op de privacy’) verboden zal zijn. 
 
Anderzijds werd opgemerkt dat enige specialisering onontbeerlijk is. Je kunt immers 
niet van iedereen (van iedere dominee) verwachten in alles goed te zijn. De een is 
goed in pastoraat, de ander in organisatie. Daarnaast geldt dat specialisten nieuwe 
ideeën kunnen aanbrengen. 
 
 
Haalbaarheid 

Een van de aanwezigen wijst op de problemen die naar voren kunnen komen als 
kerkelijke gemeentes ingrijpende wijzigingen in de gang van zaken aan willen bren-
gen. Hij illustreert dat aan de eigen ervaringen die zijn opgedaan rondom de sluiting 
van kerkgebouwen. 
Zo’n kerksluiting betekent dat je veel kerkmensen verliest. Dat heeft enerzijds te 
maken met de gehechtheid aan het kerkgebouw, anderzijds met gevolgde procedure. 
Hoe zorgvuldig je dat ook doet, er zullen altijd mensen zijn die niet meepraten, maar 
zich in latere instantie wel verzetten tegen de plannen. 
Aanvullende autodiensten om mensen naar de kerk te brengen zal bij verdere schaal-
vergroting nog meer problemen opleveren. 
Niet iedereen deelt de zorg rondom de sluiting van gebouwen. Eén van de deelne-
mers merkt op dat in hun gemeente een gebouw gesloten moest worden en dat dit 
erg zorgvuldig plaats vond. Ook financieel gaf de verandering veel ruimte. Men heeft 
nu wat beters teruggekregen voor wat men had. 
 
De haalbaarheid van de plannen wordt ook in twijfel getrokken vanwege de groot-
schalige organisatie die veronderstelt lijkt te zijn in de plannen. En zo’n grootschalige 
organisatie vraag om een breed kader. Dat is echter niet meer aanwezig.  
 
Deze opmerking staat dan ook tegenover de opmerking dat de huidige situatie nog 
werkbaar zou zijn (zie hiervoor). Dit punt wordt dan ook nog eens in discussie ge-
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bracht. Er zijn kerkelijke wijkgemeentes waar het heel moeilijk is om het kerkenwerk 
draaiende te houden. Zowel organisatorisch als wat de creativiteit betreft zien de 
kerken hun grenzen. Aanvullend merkt een van de aanwezigen op dat zuiver kerkor-
delijk gezien een aantal wijkgemeentes in Rotterdam-Zuid geen ‘echte’ kerkenraad 
meer vormen. 
Er moet dus naar wat anders worden gezocht, waarbij je ‘ja’ zegt tegen iets nieuws 
(projectmatige aanpak, o.a. vanuit de Groene Tuin-kerk in IJsselmonde), terwijl je je 
ervan bewust bent dat je dan ‘nee’ zegt tegen andere zaken, hoe zeer dat ook als 
gewenst wordt aangegeven. Maar de lijst met wensen in de kerk is schier oneindig, 
vaak gebaseerd op traditie en niet vrij van ‘verwennerij’. 
 
 
 
Andere initiatieven naast de gepresenteerde voorstellen 

In het gesprek kwamen een aantal malen andersoortige (of aanvullende) aanpakken 
naar voren. Aan het eind van het gesprek is hier expliciet naar gevraagd. Onder 
andere werd gewezen op de Groene Tuin-kerk in IJsselmonde waar een pastoraal 
werker (aanwezig bij het gesprek) nieuwe activiteiten heeft opgezet en een groep 
mensen heeft weten te vinden die zich (weer) voor de kerk willen inzetten en mee 
willen doen. 
Het succes van de Groene Tuin-kerk zit niet zozeer in het profileren van de wijkge-
meente op kerkelijke stroming, maar meer op mensen gericht uitnodigen op wat zij 
kunnen en vooral hen erbij te betrekken.  
 
Een ander sluit hierbij aan: de energie zou allereerst gericht moeten worden op het 
verzamelen en inventariseren van andere initiatieven en wat er inmiddels ontdekt is, 
want de worsteling hebben de kerken allemaal.  
Zo is er in Rotterdam-Zuid een wijkgemeente waar al sinds jaar en dag geen ouder-
lingen meer zijn. De kerk is ‘haar zintuigen kwijt’. In die situatie heeft zij toch wegen 
gevonden om te functioneren en haar contacten te onderhouden. Zo’n aanpak zou 
toch in de bezinningen moeten worden meegenomen. Daarin zit impliciet opgesloten 
dat de opzet van het onderzoek eigenlijk te kleinschalig is van opzet. 
Zo’n inventarisering moet wel buiten de formele structuren plaatsvinden (classis, 
kerkenraden e.d.) want de formele structuren zijn dood, meent één van de aanwezi-
gen. Het heeft dan ook geen zin om langs die lijn te willen werken. Deze mening 
wordt echter niet door iedereen gedeeld. 
 
Ook geloof in het eigen kunnen is hier van belang. Wat klein en kwetsbaar is, hoeft 
niet altijd minder waard te zijn. Er is dus enig zelfrespect nodig, goede plannen en 
zich repeterende momenten waarin de goede berichten (het Goede Nieuws) en goede 
initiatieven worden beleefd. 
 
Rondom het nadenken over andere plannen werden nog eens uitdrukkelijk naar 
voren gebracht om wijkgemeentes zo lang mogelijk in stand te houden. 
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13. Focusgroep II Pendrecht en Heijplaat 
d.d. 5 februari 2003, Open Hof-kerk Pendrecht 

Vooraf 

Door het KASKI zijn een aantal mensen uitgenodigd die betrokken zijn bij kerk en 
geloof en wonen in Pendrecht of Heijplaat. Ze zijn uitgenodigd voor een deel van het 
onderzoek OST (= Onderzoek Stadsspecifieke Taken). Van de tien genodigden waren 
er drie aanwezig. 
Gert de Jong (KASKI) licht allereerst iets toe van het OST project, van de achtergrond 
van de uitnodiging en wat de bedoeling van dit groepsgesprek is. 
 
 
Achtergrond van de uitnodiging 

Voor dit gesprek zijn een aantal mensen benaderd; hun namen heeft het KASKI gekre-
gen via leden van de klankbordgroep en anderen die bekend zijn in de SoW-
wijkgemeente. Bij de uitnodiging is gekozen voor mensen die betrokken zijn bij de 
SoW-wijkgemeente, maar niet actief zijn in de kerkenraad; mensen die een wat 
kritische positie hebben ten opzichte van de gemeente; mensen die wel geïnteresseerd 
zijn in zaken rondom geloof, maar niet kerkelijk betrokken zijn; en mensen die actief 
zijn binnen het Verhaal. Uitdrukkelijk zijn mensen uit Heijplaat voor het gesprek 
uitgenodigd. 
Van de lijst van tien adressen (waarvan in sommige gevallen echtparen zijn uitgeno-
digd) waren drie mensen aanwezig bij het gesprek. Eén van hen woont op Heijplaat 
en is kerkelijke betrokkenheid bij de Julianakerk; één is actief binnen het Verhaal en 
lid van de r.-k. parochie in Pendrecht; één woont in Pendrecht en is kerkelijk betrok-
ken bij de Open Hof. 
 
 
Doel van het gesprek 

In dit gesprek willen we vooral stilstaan bij de betekenis van de kerk en/of het geloof 
voor het persoonlijke leven en voor de samenleving, en welke mogelijkheden er zijn 
met het oog op de toekomst van de kerk in Heijplaat en Pendrecht. De positie van 
inloophuis Het Verhaal komt hierin uitdrukkelijk ter sprake. 
 
 
Belang van de kerk; voorstelronde 

De aanwezigen staan op verschillende manieren in de kerk. Eén van de aanwezigen is 
betrokken bij en actief in de Bavo-parochie. Zij gaat vaak naar de kerk vooral vanwe-
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ge haar behoefte om bezig te zijn met het geloof. Ze beleeft dan ook veel aan de 
kerkdiensten. 
Een ander is lid van de SoW-wijkgemeente en ‘hoort’ bij de Open Hof. Ze komt wel 
in de kerkdiensten, maar mist daar de gemeenschap. Buiten de kerk en in activiteiten 
naast de kerkdiensten is vaak veel meer gemeenschap te beleven. Dergelijke initiatie-
ven vindt zij dan ook veel zinvoller. 
Een ander gaat vrijwel wekelijks naar de kerkdiensten op Heijplaat, maar beleeft daar 
niet veel meer aan. Hij is vervreemd geraakt van de kerk door de ontwikkelingen 
binnen de kerk (bijvoorbeeld nieuwe liederen die de oude vertrouwde verdrongen) 
aan de ene kant, en het gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid van de kerk aan 
de andere kant. 
De kerk als gemeenschap speelt een belangrijke rol in het gesprek, dit punt zal in een 
aparte paragraaf worden uitgewerkt. 
 
 
Kerk als gemeenschap 

Binnen de kerk wordt door een aantal aanwezige het gemeenschapsgevoel gemist, 
terwijl dat als heel wezenlijk wordt ervaren binnen kerk. Dat het gemeenschapsgevoel 
niet meer aanwezig is, of minder is, lijkt (in ieder geval) twee oorzaken te hebben.  
Enerzijds zien we dat de kerk hier steken laat vallen door te weinig te investeren in 
het omzien naar nieuwe leden. Tenminste, dat blijkt uit de situatie in Spijkenisse waar 
de kinderen van een van de aanwezigen woont. Na hun verhuizing naar Spijkenisse 
heeft de kerk geen contact met hen opgenomen. 
De kerk laat ook steken vallen op het punt dat zij de praktische vertaling van het 
geloven achterwege laat. Ze is tot de dominante instituties gaan horen, en komt aan 
haar eigenlijke functie, namelijk het onderlinge geloofsgesprek, niet toe. 
Ook wordt opgemerkt dat de gemeenschap is ondergraven door het feit dat er niet 
meer de mogelijkheid is om gezamenlijk te zingen. Voor een ander heeft het verlies 
van gemeenschap er mee te maken dat de kerkgang sterk is teruggelopen of dat 
andere groepen binnen de kerken een meer toonaangevende plaats gaan innemen.  
 
Anderzijds zien we dat veel mensen verhuizen uit Pendrecht (en Heijplaat), waardoor 
er gaten in het sociale netwerk ontstaan. Die gaten in het sociaal netwerk en het 
afbrokkelen van de gemeenschap hebben de kerken in Pendrecht in oecumenisch 
verband proberen op te vangen door een inloophuis op te zetten. Dit was een oecu-
menisch initiatief dat deels voortkwam uit het Conciliair Proces. Aanvankelijk was 
een groep enthousiaste vrijwilligers in het Verhaal actief. We zien dat de kerk hier 
een initiatief neemt om wat ten behoeve van de gemeenschap te doen. Tegelijk 
moeten we constateren dat de aandacht binnen de kerk onvoldoende was.  
Het initiatief kwam vanuit het Conciliair Proces en die groep en hun voorstellen 
stonden wat buiten de hoofdstroom van de kerk. Daarbij waren de bezoekers van het 
Verhaal niet de mensen die men aanvankelijk in gedachte had. De opzet was dat het 
Verhaal een plek zou zijn voor de oudere Pendrechtenaren die binnen het Verhaal 
een mogelijkheid zouden hebben om elkaar te ontmoeten. 
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Er trad het mechanisme op dat er wel mensen (‘mensen die wat moeilijk in het leven 
staan’) kwamen, maar dat die groep van bezoekers andere bezoekers weghield. 
Nu valt te constateren dat er bezoekers naar het Verhaal komen, maar bijna geen 
nieuwe. Ook allochtonen bezoeken het Verhaal niet. Tevens valt te constateren dat 
het lastig is nieuwe en/of jongere vrijwilligers aan te trekken. Wat betekent dat er een 
kleine groep is die de kar trekt, terwijl er weinig vernieuwing wordt gezien. 
 
Binnen de kerken was er voorheen al sprake van verschillende groepen en die groe-
pen hadden ieder hun eigen ontwikkeling. Er zijn tal van ontwikkelingen binnen de 
maatschappij en de theologie en ieder heeft daar zijn/haar eigen reactie op. Een ander 
sluit hierbij aan door te zeggen dat die verscheidenheid er vroeger inderdaad ook 
was, maar dat er toen een gevoel van gezamenlijkheid was. En dat is nu weg. De kerk 
kon geen koepel blijven waarbinnen al die activiteiten een plek kregen: ieder had z’n 
eigen winkel en je zag wel waar het terecht kwam. 
 
Samenvattend stellen we dat het gemeenschapsgevoel binnen de kerk van groot 
belang is. Tegelijk constateren we dat die gemeenschap er niet meer is. Dat komt 
deels door ontwikkelingen die de kerk niet in de hand heeft, bijvoorbeeld verhuizin-
gen en veranderende samenstelling van de bevolking. 
De kerk heeft geprobeerd op de ontwikkelingen in te spelen met onder andere het 
Verhaal, maar dergelijke initiatieven blijven wat beperkt tot bepaalde groepen binnen 
de kerk en doorwerking naar het geheel, of een gevoel van gezamenlijkheid (‘zij doen 
dat namens ons’) is er niet (meer). 
Ook valt te constateren dat de kerk lang niet altijd gepast reageert op maatschappe-
lijke ontwikkelingen. 
 
 
De toekomst van de kerken 

Dit overziende komt de vraag op wat dan passend zou zijn voor de kerk op dit 
moment om te doen. Dat antwoord van de kerk zou moeten aansluiten bij de vragen 
van mensen en mensen, vooral oudere mensen, zoeken gemeenschap. Die vinden ze 
misschien niet in kerkdienst maar wellicht wel in groepen rond de kerk. 
Daarvan blijken er trouwens heel wat te zijn: groothuisbezoekgroepen, eetgroepen, 
spelletjes- en handwerkgroepen, sooswerk, koren, bijbelstudie, gespreksgroepen, 
individueel pastoraat, felicitatiedienst, avondsluitingen, enz.  
 
We constateren daarbij wel dat het huidige aanbod zich vooral op ouderen richt. 
Maar wat dan passend zou zijn voor jongeren is lastiger aan te geven. Want jongeren 
zeggen enerzijds dat de kerk niet biedt wat zij zoeken, maar op de vraag wat zij dan 
zoeken moeten ze het antwoord schuldig blijven, zo merkt een van de deelnemers bij 
haar eigen kinderen op. 
 
De Rotterdams context speelt hierin ook een rol. Vroeger was Rotterdam veel meer 
een smeltkroes van mensen met verschillende (regionale) achtergronden. De gemeen-
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schapsopbouw was veel meer een collectief doel. Nu wordt die oude gemeenschap 
ondergraven en mensen zijn te oud om nog veel in de gemeenschap te investeren. 
(Veel willen delen in de gemeenschap en kunnen niet meer bouwen aan de gemeen-
schap). 
 
Over de toekomst van de kerk wordt ook opgemerkt dat de plaatselijke kerk veel 
meer vrijheid zou moeten hebben. Schaalvergroting helpt in deze ook niet, omdat je 
dan weer een stukje vertrouwd terrein verloren ziet gaan. Je moet als samenwerkings-
partner dan vooral inleveren. Dat geldt voor Heijplaat, maar geldt evenzeer voor de 
samenwerking tussen parochies. 
 
Op Heijplaat is men nu bezig om een multifunctioneel centrum neer te zetten, waarin 
op zondag plaats is voor de kerk. Dat zou een goed initiatief kunnen zijn. Daar past 
ook een andersoortige kerk, niet meer de klassieke diensten (“daar is geen belangstel-
ling meer voor”), maar informeler en gericht op het onderlinge geloofsgesprek. 
 
Een ander punt van aandacht voor de toekomst van de kerk is dat er gelegenheden 
worden gecreëerd waarin het geloofsgesprek een plaats kan hebben. Binnen het 
Verhaal heeft men ook bewust geprobeerd naast het werk in de buurt het geloofsge-
sprek te organiseren. Zo’n geloofsgesprek is wel geweest, maar laat zich nu moeilijk 
op zetten. 
Een ander vindt dat je dat ook niet moet proberen te organiseren. Praten over het 
geloof moet spontaan komen, de kunst is om de juiste omstandigheden en verbanden 
daarvoor te creëren. Zoiets gebeurt niet in een kerkdienst, of classisvergadering. 
Nodig is dat er aandacht en warmte is. 
 
De vraag komt aan de orde in hoeverre men naar andere kerkgebouwen of andere 
wijken zou gaan als daar kerkdiensten of kerkelijke activiteiten zouden zijn die bij 
mensen passen. Het gaat veel meer om de gemeenschap dan om het feit of zoiets in 
de woonwijk plaats vindt. 
Daar is niet iedereen het over eens. Sommigen zouden die kerk opzoeken waar ze 
zich thuis voelen, met kerkdiensten die aansluiten bij eigen behoefte. Voor anderen 
geldt dat geloven en wonen bij elkaar hoort. De kerkelijke gemeente zou moeten 
staan op de plek waar je woont. 
 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de kerk zijn best moet doen om de bestaande 
gemeenschap in stand te houden en moet proberen om nieuwe kernen op te zetten, 
waarin mensen onderlinge betrokkenheid ervaren en waarin een zodanige open sfeer 
is dat het geloofsgesprek er een plek kan krijgen. 
 
Gert dankt ieder voor aanwezigheid en bijdrage, er worden afspraken gemaakt over 
de verslaglegging en ieder gaat naar huis. 
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