
?De laatste vraag…
Welke stappen moet ik zetten om te komen tot 

een intergeneratieve gemeente? We vroegen het 
aan Ronald van den Oever (zie pagina 6).

Het proces van intergeneratief kerk-zijn 

komt dichtbij en vraagt van ons allemaal een 

dienende houding. Het is nodig elkaar als 

gelijkwaardig te zien, naar elkaar te luisteren 

en van elkaar te leren. Gebed kan daarbij 

nooit worden overschat. Met deze kwetsbare 

houding kunnen we door de heilige Geest 

elkaar tot zegen zijn en samen stappen 

zetten1.

Stel een intergeneratieve werkgroep 
samen
In de groep zitten leiders van diverse taakvelden, 
maar zijn ook diverse generaties vertegenwoordigd. 
Dit initiatief wordt meestal genomen door de 
gemeenteleiding/raad.

Beleg een avond met de werkgroep en 
de raad over een duidelijke opdracht!
Hoe duidelijker de opdracht is, hoe concreter de 
resultaten kunnen worden in de gemeente. Welke 
ontwikkeling wil je zien? Voor een goed gesprek 
is voorbereiding met goede input (literatuur/
bijbelstudie) belangrijk.

De werkgroep organiseert een 
bezinningsavond met de gemeente!
Maak de opdracht van de werkgroep duidelijk en 
luister naar signalen uit de gemeente. Blijf 
constructief en sta niet te lang stil bij frustraties. 
Zorg voor een evenwichtig programma van 

thematiek en verwerkingsvormen). Dank voor de 
generaties en bid voor het vervolg.

De werkgroep formuleert op welke 
gebieden ze voorstellen kan doen!
Een inventarisatie volgt. Heb oog voor de gebieden: 
visie & beleid, onderzoek & literatuur, organisatie 

en werkvormen. Doe eventueel ook voorstellen 
voor gezinnen, bestaande en nieuwe programma’s, 
voor grote- en kleine groepen.

De werkgroep ontwikkelt voorstellen 
voor de verschillende gebieden! 
Je komt tot concrete voorstellen door goed te 
luisteren naar diverse generaties in de 
gemeente, het raadplegen van deskundigen en 
literatuuronderzoek.

De gemeente evalueert voorstellen en 
neemt ze aan!
Belangrijk is dat het een besluit is waaraan zoveel 
mogelijk mensen zich committeren en waarop 
zoveel mogelijk mensen aanspreekbaar zijn. 

Dit alles wordt in een concreet plan 
gegoten voor implementatie!
Voorstellen krijgen concreet vorm. Er wordt 
duidelijk wat de toekomstige strategie is, 
wanneer wat wordt ingevoerd en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Tip: Plan ook proefperiodes en 
evaluatiemomenten voor eventuele bijstellingen.

De werkgroep blijft bestaan als intergeneratief 
geweten, maar ook als bron van continue 
vernieuwing. Blijf in gesprek over ontwikkelingen in 
literatuur en over nieuwe creatieve vormen die iets 
voor jullie kunnen betekenen.
Meer tips: http://www.baptisten.nl/jongeren

Door Ronald van den Oever
Ronald is coach/adviseur Jeugdwerk 
bij de Unie van Baptistengemeenten in 
Nederland
ronald.vandenoever@baptisten.nl 
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EN NU?   Aan de slag


