
Update Groentjes: ‘De liefde van Christus delen met alle generaties’ 
 

Hoe het begon 

In 2016 heb we een start gemaakt met Groentjes, het project dat zich bezighoudt met de 

twee vragen: 

• Fase 1. Hoe gaan we als gemeente om met de vergrijzing (in sommige 

gemeenten) 

• Fase 2. Hoe kunnen we met alle generaties gemeente zijn (generaties verbinden) 

 

Efeze 3: 18-21 spreekt van de grote liefde van Christus die we meer leren kennen als we 

verbonden zijn met elkaar. Dit is voor mij de motivatie achter Groentjes.  

 

Afgelopen seizoen heeft Wout Huizing fase 1 afgerond en wees hij in de conclusies op de 

eerlijke gesprekken die veel voor de betrokken gemeenten hadden betekent. Op de 

website en in Baptisten.nu is hier meer over te lezen.  

 

Voor fase 2 had ik in 2014 al een begin gemaakt toen ik werd gevraagd over dit thema 

een workshop te geven op de YFC Jeugdwerkers Event. Tijdens mijn onderzoek en 

inventarisatie merkte ik al dat er in Nederland en Europa weinig was geschreven over het 

verbinden van generaties in de kerk. Zodoende kwam ik terecht bij literatuur en websites 

uit de VS.  

 

Een groot maatschappelijk probleem 

Wel ontdekte ik dat er in Nederland op overheidsniveau al onderzoek was gedaan naar 

de verbinding tussen diverse generaties. Het Sociaal Cultureel Planbureau had in 2010 al 

een rapport geschreven waarin de verhoudingen tussen relaties in onze samenleving 

werd onderzocht. Een conclusie was dat generaties buiten de gezinnen weinig met elkaar 

optrekken en op het werk, in de buurt en daarbuiten vooral oppervlakkig contact hebben 

met andere generaties. Het rapport noemt ook dat religie - als drager van traditionele 

waarden - één van de factoren is die het contact eerder in de weg staat dan dat het 

bijdraagt aan contact. Deze conclusie confronteert ons niet alleen met het probleem van 

contact tussen generaties in de samenleving, maar confronteert ons ook met hoe we als 

gelovigen van invloed kunnen zijn op dit contact. Dit kan dus beter. Veel beter! 

 

In de kerk/gemeente 

En dat was ook mijn ontdekking tijdens mijn onderzoek en tijdens mijn gesprekken met 

gemeenten en jeugdwerkers. Toen ik in dit voorjaar een tussenbalans opmaakte en 

daarover in gesprek ging met gemeenten en jeugdwerkers onder meer op de Algemene 

Vergadering in Kampen en op Jeugdwerkersconferentie Innov8, merkte ik dat er veel 

onvrede is over het contact tussen de generaties. Daarbij was er vaak een verlegenheid 

hoe we als kerken de kloof tussen generaties kunnen overbruggen. De conclusie van het 

SCP-rapport werd zo herkenbaar in de gesprekken. Niet alleen bij kerken met een meer 

traditionele praktijk ontdekte ik deze verlegenheid. Ook bij kerken met veel eigentijdse 

vormen merkte ik verlegenheid, omdat er vaak aparte activiteiten en diensten voor 

generaties zijn en nauwelijks vormen om generaties gericht en op langere termijn met 

elkaar te verbinden. 

 

Wat kunnen we eraan doen? 

Groentjes fase 2 heeft mij ook laten zien dat er de laatste jaren steeds meer wordt 

ontwikkeld op het gebied van intergeneratief contact. Dit is het sterkst in de VS, maar 

ook in Europa begint het te komen. Onze EBF Youth&Children Conference in Polen (2015) 

behandelde dit thema en in seizoen 2015-16 is dit een jaarthema geweest van de HGJB 

en zijn er diverse losse initiatieven ontstaan, zoals een ‘generatieproeverij’. Al deze 

initiatieven zijn te integreren in bestaande programma’s (diensten, clubwerk) of op te 

zetten als nieuwe activiteiten. Daarvoor heb ik een indeling gemaakt, waarmee je als 

gemeente aan de slag kunt.  

 

http://baptisten.nl/okbi/empirisch/62-resultaten/832-project-groentjes
http://baptisten.nl/okbi/empirisch/62-resultaten/832-project-groentjes
https://baptisten.nl/images/over-ons/publicaties/BaptistenNu/BaptistenNu-2017-01.pdf


Maar er is meer nodig! 

Ik heb ook ontdekt dat deze werkvormen niet voldoende zijn. Wil je als kerk op de 

langere termijn de generaties met elkaar verbinden, dan is het belangrijk dat we ook op 

het niveau van visie, beleid en organisatie intergeneratief gaan kijken en doen. Willen we 

generaties met elkaar verbinden? (visie) Uit welke actie (en budget) blijkt het dat we dit 

belangrijk vinden? (beleid) En in welke werkgroepen en teams blijkt dat generaties zich 

verbinden in de organisatie? Hiervoor heb ik een stappenplan ontwikkeld waarin een 

werkgroep (taskforce) wordt voorgesteld die zich met dit thema bezighoudt en 

voorstellen doet.  

 

Het proces begint met een besef hoe belangrijk God het vindt om diverse generaties met 

elkaar te verbinden. Met elkaar kunnen we meer delen in de Liefde van Christus en kan 

God alle generaties door zijn Geest actief betrekken in zijn missie met deze wereld. 

Tradities en gewoonten kunnen zeer waardevol zijn, maar willen we echt generaties met 

elkaar verbinden zal er vanuit visie, beleid, organisatie ook erkenning, waardering en 

ruimte nodig zijn voor jong en oud. Vanuit deze houding kunnen we een 

werkgroep/taskforce opzetten van diverse generaties, gemotiveerd om voorstellen te 

doen voor visie, beleid, organisatie en praktische werkvormen. In alles blijft de balans 

belangrijk, want activiteiten voor afzonderlijke leeftijdsgroepen zullen ook nodig blijven.  

 

Tot zover de huidige stand van zaken van ‘Groentjes’. In het voorjaar van 2018 hopen 

we alle opbrengsten op een toegankelijke manier via de website te kunnen presenteren. 

Voor vragen, opmerkingen en inspirerende voorbeelden uit de praktijk ben je zeer 

welkom en sta ik tot je dienst om een bijdrage te leveren aan dit proces in jullie 

gemeente. 

 

Ronald van den Oever 
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