“Nieuwe vormen Kerk Zijn”
Inleiding
De Kerkenraad van Kloetinge heeft een aantal gemeenteleden gevraagd om na te denken over wat zij
waardevol vinden in de kerk en wat ze daarnaast graag zouden zien bestaan. Dit als een aanzet naar
een eventueel te vormen kerngroep voor ‘kerk nu’ (of Kerk anders, of iets met St. Gertrudis). De
werkgroep heeft als resultaat dit document opgesteld met haar ideeën voor kerkvernieuwing.
Alle deelnemers aan de eerste gesprekken zijn lid van de Geerteskerk en bezoeken de erediensten,
sommige met regelmaat anderen af en toe. Iedereen erkent het belang van de zondagmorgendienst
maar mist hier soms ook elementen. Iedereen zou echter naast de kerkdiensten graag inspirerende
bijeenkomsten zien. Deze bijeenkomsten zouden verdiepend kunnen zijn maar ook kunnen zorgen
voor ontmoeting of verbinding met anderen, vanbinnen of buiten Kloetingers, met een christelijke
achtergrond of juist ook een ander (niet-)religieuze achtergrond.
Er zijn er al best veel activiteiten in de Geerteskerk, naast de erediensten, dat biedt hoop en
aanknopingspunten voor de toekomst. Maar we beseffen dat het moeilijk is om mensen blijvend te
enthousiasmeren om de schouders eronder te zetten. Dat brengt ons ook op de overtuiging dat een
vernieuwing alleen mogelijk is als het ook echt gewild wordt en goed en gestructureerd wordt
aangepakt. Daarnaast is het van belang dat mensen niet het gevoel hebben zich voor jaren hoeven te
binden, maar in korte projecten kunnen meewerken aan activiteiten waar hun hart ligt.
Missie/visie voor ‘kerk nu’
De gemeente rond de Geerteskerk wil voor Kloetinge een plaats zijn van ontmoeting, verbinding en
bezinning.
Deze tijd van individualisering geeft mogelijkheden tot zelfontplooiing, maar zorgt ook dat mensen
verbinding missen. Binnen en buiten de kerk onderzoeken mensen wat verschillende tradities en
religies hun te bieden hebben.
Wij willen een plaats zijn om samen te zoeken naar manieren om verdraagzaamheid, barmhartigheid
en omzien naar elkaar een plaats in deze maatschappij te geven. Wij zijn daarvoor geïnspireerd door
ons christelijke geloof.
Visie Uitgangspunten
Vanuit deze visie zoeken we verbinding en aansluiting met mensen buiten de Geerteskerk. Dit
betekent dat activiteiten niet per definitie bij hoeven te dragen aan de verspreiding van het Evangelie
in de letterlijke zin. Eerder is het van belang dat we samen zoeken naar zingeving, ontmoeting en het
doen van barmhartigheid. Door onze eigen inbreng zorgen zullen de activiteiten de christelijke
normen en waarden geen geweld aan doen. Een kritische blik of andere invalshoek van onze tradities
is in principe welkom zo lang dit een op gelijkwaardige en respectvolle manier gebeurd.
We willen vanuit onze christelijke traditie nieuwe werkvormen, ontmoetingsvormen aanbieden aan
mensen binnen en buiten de kerk. Hiermee willen we de verbinding tussen de bestaande groep
versterken én deze uitbouwen naar geïnteresseerden van buiten de kerk. We willen de brug met de
“niet-kerkelijken” slaan door bestaande activiteiten beter kenbaar te maken, nieuwe “hybride”
activiteiten te organiseren en ook aan de te sluiten bij activiteiten die uit het initiatief van de “nietkerkelijken” ontstaan.

Organisatie
We denken aan een vaste kerngroep die coördineert stimuleert en een belangrijke bijdrage levert
voor PR. Activiteiten worden niet georganiseerd door de kerngroep, maar per activiteit door een
groepje die zich daarvoor wil inzetten. De kerngroep bemoeit zich in principe niet met de inhoud van
de activiteiten. Alleen als die inhoud echt niet past bij de missie kunnen projectgroep en kerngroep
hierover in gesprek gaan.
Financieren:
Nog uitwerken, maar onderstaand enkele uitgangspunten:
•
•
•

In principe sluitende begroting
In begin echter investeren (andere verdienmodel om met bedrijfsleven te praten, dat moet
eerst opgezet worden)
Switch maken van jaarlijkse vrijwillige bijdrage naar meer hybride financiering. Deels
jaarlijkse bijdrage, deels ook bijdrage per activiteit. Eventueel zelfs winst van een bepaalde
activiteit inzetten voor opzetten van andere activiteit

Doelen:
We zien drie belangrijke doelen:
1. Het jaarlijks organiseren van 6 activiteiten die passen in de geformuleerde missie en
uitgangspunten
2. Het vormen van een stabiele kerngroep
3. Het vormgeven van de PR
Ad 1. Het organiseren van 6 activiteiten
In brainstormsessies zijn diverse ideeën geopperd, zie bijlage 1. Het gaat op dit moment alleen om
idee vorming, het is dus niet de bedoeling dat alles uitgevoerd moet worden. Wellicht worden juist
andere activiteiten uitgevoerd. Daarnaast vallen hier ook bestaande activiteiten onder, zoals Taizévieringen, leerhuis barmhartigheid, etc.
De ideeën zijn geordend aan de hand van ‘doen’, ‘ervaren’ en ‘bezinnen’ Dat is vooral om aan te
geven dat we deze drie onderdelen terug willen laten komen. De indeling is triviaal.
Ad.2 Het vormen van een stabiele kerngroep
Taak van de kerngroep:
-

Faciliteren van activiteiten, door mee te helpen bij het zoeken naar een tijdstip, locatie,
financiën en andere helpers
Gezamenlijke PR van de activiteit, vanuit de gedachte dat de verschillende activiteiten
door gezamenlijke Pr elkaar ondersteunen.
De kerngroep is een aanspreekpunt voor mensen met ideeën en denkt mee en
motiveert en kijkt naar mogelijkheden om te helpen realiseren.
Coördineren van samenwerking met andere kerken en dorpsraad en Amicitia

Wat doet de kerngroep niet:

Het kernteam zal terughoudend zijn met het zelf ontwikkelen van eigen ideeën, vanuit de gedachte
dat de energie moet komen vanuit de bedenkers. Wel is het denkbaar dat een lijst met ideeën wordt
samengesteld of bijgehouden, ter inspiratie of juist om mensen met dezelfde ideeën te verbinden en
daarmee een idee mogelijk te maken.
Het team wil geen ongevraagde invloed uitoefenen op bestaande activiteiten
Ad.3 het vormgeven van de PR
We denken dat er winst is te halen op het gebied van Pr door op een moderne manier naar buiten te
treden, zowel in taal als in media, daarnaast kan overleg met Dorpsraad en Amicitia plaatsvinden, om
gezamenlijke activiteiten te organiseren, waardoor de activiteiten bredere interesse krijgen.
Samenwerking zoeken met naburige PKN-gemeenten in de promotie van wederzijdse activiteiten en
eventueel samenwerking zoeken met ’s Heer Hendrikskinderen in het gezamenlijk organiseren van
activiteiten. Geen zaken “dubbel” doen, als dat elkaar bijt.

Bijlage 1:
Ideeën voor activiteiten die opkwamen bij de “brainstormsessies”:
Doen:
Ervaren
Bezinnen
-

-

AZC en VV Kloetinge bij elkaar brengen en voetbalmiddag vluchtelingen en Kloetinge
organiseren
Energie-coöperatie
Eten voor bejaarden georganiseerd met jeugd en samen met dorpsraad en Amicitia
“Boekbesprekingen” aan de hand artikelen, één avond per artikel (artikelen zijn
overzichtelijker, sneller te lezen, dus eerder bij in te stappen als deelnemer).
Projecten voor stichting https://stichtingpresent.nl/

Lichtjestocht’
Passie van Kloetinge
Filmfestival
Kerkclub (momenteel in ontwikkeling)
Kliederkerk (reeds actief en in ontwikkeling)
Iets met film, muziek
Expositie (bijv. iconen)
Meedoen aan kunstroute Beveland door kerk open te stellen voor exposities, liefst in
samenwerking met veel kerken uit Beveland

Organiseren van een festival rondom de kerk met verschillende activiteiten voor
verschillende doelgroepen (idee voortgekomen uit overleg met jongeren van de
Jeugdkapel)
Avonden ‘barmhartigheid’
Taizé-vieringen
Ieder jaar is er de week van de spiritualiteit: dan samen met koperen tuin een
themabijeenkomst over bijvoorbeeld een schrijver Bijv. Henri Nouwen of Karen
Armstrong

-

-

-

Sociaal café: ontmoetingen rondom en actueel onderwerp waarbij verschillende
personen een onderwerp belichten van verschillende kanten.
Mogelijk een serie van activiteiten rondom één onderwerp, gedurende een afgebakend
seizoen. Activiteiten die door het thema verbonden zijn, maar wel los van elkaar te
volgen
Inspirerende sprekers (voorbeelden die we snel bedachten: Freek de Jonge, Leo
Blokhuis, Don Ceder, hein Stufkens, Ria Weyens, Beatrice de Graaf, Kees Klomp , HenkJan Hoefman, Hans evers, uitnodigen, structureel, met daaraan gekoppeld discussie.
Eventueel, afhankelijk van de activiteit, te koppelen aan een soort mini-viering met
samenzang
Gesprekgroep filosofie/geloof
4 avonden voor kritische zoekers: zie
https://www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden

Kanttekeningen:
-

-

Activiteiten die ons prikkelen, stimuleren, inspireren en activeren.
Bijdragen aan seculiere activiteiten die voldoen aan de criteria van onze missie (bijv.
samenhang bevorderen, goed rentmeesterschap ten aanzien van de schepping (natuur).
Activiteiten moeten goed worden afgestemd op de verschillende doelgroepen die we
zien. Eerst moeten we de doelgroepen nog eens goed vaststellen. Ruwweg zal het de
eerste jaren bestaan uit alle kerkleden, aangevuld met de groep van 30-60-jarigen
Creativiteit (in een bijeenkomst) als katalysator voor de ontmoeting.

