
 

Televisie 

Rol PKN in probleemwijken afhankelijk van toeval  

De Protestante Kerk Nederland heeft geen eenduidig beleid met betrekking tot de 40 

Vogelaarwijken. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau KASKI, onderzoeksbureau voor 

religie en samenleving, in opdracht van NCRV Schepper & Co radio en televisie waarin 

het Binnenlands Diaconaat van de Protestantse Kerk (Kerk in Actie) participeert.  

Aanleiding voor het onderzoek is de NCRV themacampagne Durf te geloven in je wijk, 

die met deze programma’s start. 

 

De Arnhemse wijk Klarendal is een van de veertig probleemwijken in Nederland. Het 

kabinet wil er een prachtwijk van maken en de NCRV legt dit proces de komende jaren 

vast. Om te beginnen van 21 oktober tot en met 4 november als tal van NCRV-radio- en 

televisieprogramma’s en de website jewijk.ncrv.nl het leven in Klarendal centraal 

stellen, met als overkoepelend thema Durf te geloven in je wijk.  

 

Of de kerken in dergelijke wijken een rol spelen is afhankelijk van een aantal min of 

meer toevallige factoren. Zo spelen financiële overwegingen een rol, maar ook de mate 

van steun vanuit de gemeente. De aanwezigheid van vrijwilligers is ook een belangrijke 

factor, evenals de mate waarin PKN-kerken traditioneel een basis hebben in een wijk.  

 

In de Arnhemse wijk Klarendal leidt dit ertoe dat er maar weinig activiteit is vanuit PKN. 

Met name in Vogelaarwijken in het westen van het land zijn PKN-kerken veel 

prominenter aanwezig. Volgens Kaski zou een reden daarvoor kunnen zijn dat het 

gevoel van urgentie in die wijken groter is dan in Klarendal 

 

In reactie op het onderzoek zegt de adjunct-programmamanager Kerk in Actie, Evert-

Jan Hazeleger dat het onderzoek hem bevestigt in de noodzaak dat Kerk in Actie dit jaar 

"diaconaal aanwezig zijn in de buurt" centraal stelt. De kerkelijke presentie in de wijken 

is volgens hem belangrijk omdat kerken samen met o.a. moskeeën een samenbindende 

rol kunnen spelen, juist ook daar waar er spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn. 

Hazeleger: “Het onderzoek wijst uit dat er in Klarendal een aantal kerkelijke en 

religeuze initiatieven zijn. De gemeentelijke overheid zou aan versterking dienen bij te 
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dragen. Dit onderzoek stimuleert ons om werk van presentie in de wijken te blijven 

maken.” 

 

Kerk in Actie ziet daarnaast ook de noodzaak van een actieve lobby in de richting van 

de overheid om ook kerken te stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien in 

de Vogelaarwijken. Kerk in actie zal de kerken in de wijken daarbij steunen via 

informatie-uitwisseling, aandacht voor dit thema tijdens de landelijke diaconale dag en 

de overheid aanspreken op beschikbaar stellen van financiën. 

 

Reacties vanuit Klarendal en discussie zondag in Schepper & Co radio en maandag in 

Schepper & Co televisie. 


