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U, Heer, zal ik loven onder de volken, over U zingen voor alle naties.
Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw.

Psalm 57:10,11

Vol overgave

Deze uitgave van BijEen heeft als thema ‘samen zoeken’. De Unie en ABC zitten 
 midden in een fusietraject en het leek ons goed om de zoek- en ontdekkingstocht 
naar het vormgeven van een nieuw landelijk verband in kaart te brengen. Wat is 

ons ijkpunt? Hoe houd je koers wanneer verschillende belangen, opvattingen, tradities en 
maatschappelijke invloeden op je af komen? Waar staan we? Waar gaan we naar toe? In dit 
nummer daarom diverse persoonlijke en gezamenlijke zoektochten en het landschap waarin 
we dat doen. 

De verzen uit Psalm 57 boven aan deze pagina lijken een contrast te vormen met de situatie 
waarin David deze heeft geschreven. Hij was namelijk op de vlucht voor koning Saul. “Wees 
mij genadig, want bij U is mijn leven geborgen” schrijft hij in het eerste vers, terwijl hij ein-
digt met een lofzang. Het bepaalde mij bij een ander bijbelgedeelte, waar Jezus en Zijn disci-
pelen de lofzang na het laatste avondmaal zongen, vlak voordat zij naar de Olijfberg gingen 
(Mattheüs 26:30). Te midden van angst God prijzen. En even later liet Hij, hangend aan het 
kruis, met luide stem weten: “Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest.”

Het coronavirus heeft de wereld en onze omstandigheden ingrijpend veranderd. Het is een 
moeilijke opgave om als kerk het antwoord te zijn op vragen vanuit de samenleving, vooral 
wanneer wij de omstandigheden zelf (ook) niet kunnen duiden. Als gelovigen kunnen we 
wel laten zien wat het betekent om Christus te volgen in het hier en nu, om koers te  houden. 
Jezus deed het ons Zelf voor: in volledige overgave en vertrouwen Gods weg gaan, in de over-
tuiging dat we geborgen zijn in Zijn handen. 

Ik hoop dat de verschillende verhalen in deze uitgave u raken, inspireren en in  beweging 
brengen. De eerste stap kan soms best moeilijk en beangstigend zijn, maar we mogen 
 vertrouwen dat Hij Zijn zegen daar aan zal verlenen. Zodat we vol overgave kunnen zingen: 
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

▶□■ Voorwoord
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Twee op de drie gemeenten heeft moeite om een weg naar de 
toekomst te vinden, zo blijkt in de praktijk. “We kunnen dus niet 
op dezelfde voet doorgaan, dat is wel duidelijk”, stelt Oeds Blok, 
die het pionierswerk in Unie- en ABC-gemeenten coördineert en 
ondersteunt. “We zullen met elkaar nieuwe wegen moeten vinden 
om de missie van God gestalte te geven.”

Tekst: Oeds Blok, redactie: Erik Roest

Zoekend op weg om
de missie van God
 gestalte te geven

We zijn als gelovigen geneigd om vooral posi-
tieve voorbeelden van pionieren en bloei-
ende gemeenten naar voren te halen, maar 

op de keper beschouwd hebben veel gemeenten moeite 
om een weg naar de toekomst te vinden in de verande-
rende omstandigheden in de samenleving. Eén derde 
groeit, één derde stagneert, één derde gaat achteruit. 
De helft van die laatste groep maakt zelfs grote kans om 
op termijn voorgoed te verdwijnen. Er is werk aan de 
winkel, er zijn stevige vragen waar we wat mee moeten. 
Vanuit het samenwerkingsverband tussen Unie en ABC 
kunnen we elkaar versterken. Het goede nieuws: op ver-
schillende plekken in het land zie ik kwetsbare, hoop-
gevende, kleinschalige pioniersinitiatieven ontstaan. 
Veelal opgezet door hartstochtelijke gelovigen, die in 
het klein nieuwe wegen uitproberen.

Onbevooroordeeld
Onbevooroordeeld kijken en luisteren, je zo onbevan-
gen mogelijk openstellen voor de verhalen van de men-
sen om je heen. Dat zijn belangrijke uitgangspunten 

voor pioniers. Wat je vaak bij kerken ziet is het beeld 
van de wereld als een plek vol problemen en dat wij 
die als gemeenschap van gelovigen willen oplossen. 
Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk helemaal 
niet. De wereld is ten diepste niet een probleem, 
maar een geschenk. Daarom is het zo belangrijk dat 
wij als gelovigen op een andere manier gaan kijken 
naar de wereld om ons heen. We maken daar op het 
Seminarium onder meer een begin mee bij studenten, 
voor wie we de minor missionair leiderschap hebben 
ontwikkeld, met daarin het vak pionierend leider-
schap. Uitgangspunt is het geleefde geloof. Wat heeft 
het grote verhaal van de Bijbel te maken met het ver-
haal van mij als persoon, maar ook met het verhaal van 
onze gemeente en het verhaal van de plaats waar we 
wonen? Wat is onze rol in het verhaal van God, welke 
plek kunnen we in onze tijd innemen? Individueel, 
maar ook als groep. Hoor de verhalen van de mensen 
in je omgeving onbevangen aan en vertrouw erop dat 
we deel uitmaken van de missie van God, dat Hij aan-
wezig is en werkt.
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Het begint met relaties
Wat pioniers doen? Zij bouwen de kerk 
van buiten naar binnen. Het begint met 
relaties in je leefomgeving, met mensen 
die je ontmoet in de speeltuin, op school 
of bij de voetbalclub. De gemeenschap 
wordt in de wereld gebouwd. Ik heb daar 
een mooi voorbeeld uit Duitsland bij. Daar 
was in een bepaald dorp op een gegeven 
moment helemaal geen kerk meer. Toen 
hebben de overgebleven gelovigen een koor opgericht, 
dat in eerste instantie vooral populair was bij kinderen. 
Het koor stortte zich op gospels en van het één kwam 
het ander. Het begint dus met een grote groep relaties, 
waar je je als gelovige in beweegt, relaties waarin je ont-
vangt en geeft. Binnen dat netwerk krijgen mensen de 
kans om in aanraking te komen met het geleefde geloof. 
Het geloof dat jij met woord en daad probeert gestalte 
te geven, elke dag opnieuw. De mensen om je heen 
kunnen ervaren waar jij voor staat en wat dat geloof 
inhoudt. Gaandeweg kan er dan een gemeenschap ont-
staan. Besef wel dat we het hier hebben over lange-ter-
mijnprocessen, over een periode van 10 à 15 jaar.

Rommeligheid en risico’s
De meeste kerken bouwen juist andersom; van binnen 
naar buiten. We leggen als kerk contacten met ande-
ren, bijvoorbeeld via de Alpha-cursus. Of we organise-
ren speciale diensten, voor vrienden en/of jongeren. 
Pionieren werkt dus juist van buiten naar binnen, met 
alle rommeligheid en risico’s vandien. Met heel veel 
interactie. En met de intentie om zoutend zout en gist 
te zijn in de netwerken waar je opereert. De pionier 

moet hiervoor de eigen vertrouwde 
manieren durven loslaten. Dat is span-
nend. Het mooie is dat pioniers zelf vaak 
via het unieke van hun plaats ook een 
nieuw perspectief krijgen op hun eigen 
geloof.

Durven loslaten
In 2011 besloot ik, na een periode voorgan-
ger te zijn geweest in de plaatselijke bap-

tistengemeente, in mijn eigen wijk (het Amersfoortse 
Soesterkwartier) te gaan pionieren. Ik verzamelde 
enkele gelovigen om me heen, om vervolgens samen 
enthousiast aan de slag te gaan. Terugkijkend heb-
ben we in het begin onbewust van binnen naar buiten 
gebouwd. Vanuit onze christelijke kern, met als één van 
de centrale punten een brunch en viering op zondag-
morgen, gingen we naar buiten in de hoop dat men-
sen zich bij ons zouden aansluiten. Maar terwijl onze 
spelletjesavond op zaterdag goed liep, lukte het ons niet 
om de mensen te verbinden met de christelijke viering 
op zondagmorgen. Na een jaar of vijf besloot ongeveer 
de helft van de startgroep te stoppen. Dat had enerzijds 
te maken met niet ingeloste verwachtingen, maar ook 
omdat duidelijk werd dat deze vorm van kerk-zijn voor 
hen niet werkte als voedingsbron voor het eigen geloof 
(en voor degenen die doorgingen wel). Gek genoeg was 
deze situatie voor ons de aanleiding om te besluiten het 
anders te gaan doen: we gingen van buiten naar binnen 
bouwen. We zijn toen helemaal gestopt met de ochtend-
viering op de zondag. Dat was best een lastig besluit, 
omdat we allemaal zo onze ideeën hebben over hoe je 
kerk moet zijn en hoe het hoort. Op zondagmorgen zijn 

“De wereld is ten diepste 
niet een probleem,

maar een geschenk.”

Oeds Blok
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we de eerste tijd met de gelovige kern doorgegaan om 
te bouwen aan ons eigen geloof bij iemand thuis, terwijl 
we in de middag begonnen met een koffiehuis in de 
buitenspeeltuin van de wijk. Met de verplaatsing van de 
ochtend naar de middag vonden we aansluiting bij het 
ritme van de wijk, want in het Soesterkwartier slaapt op 
zondag zo ongeveer iedereen uit. Toen we eenmaal onze 
eigen gewoonte -een viering op zondagmorgen- durf-
den los te laten, ontstond er de ruimte om te luisteren 
en om ons heen te kijken. Midden in de speeltuin vulden 
we kerk-zijn op een geheel eigen wijze in. Met gezel-
ligheid als belangrijk kenmerk, maar we spraken met 
elkaar af om ook elke keer iets te doen met de Bijbel. We 
zijn een kerk; onze sociale functie is belangrijk, maar 
ons geloof vormt het hart van wie we zijn. En dus doen 
we altijd iets met het geloof, met Jezus of met Gods 
aanwezigheid. Met de kinderen hebben we gekozen 
voor een belevingsgerichte aanpak, waarbij we zoveel 
mogelijk zintuigen in stelling brengen. Wat heeft het te 
behandelen Bijbelverhaal te maken met de kinderen en 
met onze wijk? Zo hebben we het verhaal van Abraham 
verteld, die door God op weg wordt gestuurd naar een 
onbekende plek. Dat verhaal gaat over vertrouwen. We 

hebben toen een grote tafel neergezet, waarop alle kin-
deren één voor één mochten gaan staan. Vervolgens 
vroegen we hen of ze zich achterover wilden laten val-
len. Degenen die ‘ja’ zeiden, voelden zelf hoe eng dat 
was. Uiteindelijk konden we op die manier de volgende 
boodschap meegeven: Je weet niet hoe dingen lopen, 
maar God vangt je op.

Nieuw vertrouwen
Gaandeweg leerden we via de kinderen ook volwasse-
nen kennen. Sommigen hebben hun geloof herontdekt. 
Door bijbelstudiegroepjes en door één-op-één contact 
hebben  wijkbewoners nieuwe ontdekkingen gedaan, 
nieuw vertrouwen gevonden. En dat is best bijzonder, 
want enkele vrouwen waren ver afgedwaald van de 
kudde. Uiteindelijk gaven zij het signaal af dat ze niet 
genoeg hadden aan de zondagmiddag -‘het lijkt hier 
wel een kinderclub’- , maar dat ze behoefte hadden aan 
Bijbellezen, bidden en zingen. We zijn toen gestopt met 
de vieringen thuis en hebben op de zondagmiddag een 
korte viering geplaatst voorafgaand aan het koffiehuis. 
Door de behoefte van de volwassenen ontstond er ook 
weer een beweging van binnen naar buiten.

“Ga niet zwoegen, focus niet op aantallen  
mensen bij activiteiten maar op relaties.  

Je levenshouding, daar draait het om.”
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Levenshouding
Pionieren is een kwestie van geduld hebben, proberen, 
vallen en weer opstaan. Ga niet zwoegen, focus niet op 
aantallen mensen bij activiteiten maar op relaties. Je 
levenshouding, daar draait het om. De bottomline is onze 
liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Dat 
heeft Jezus ons ook voorgehouden: ‘Mijn leerlingen zul 
je herkennen aan de liefde’. Dat is het allerbelangrijkste. 
Daarom is het ook belangrijk om dicht bij de Bron te blij-
ven en daar ook samen uit te putten door in de Bijbel te 
lezen en te bidden. Doe je dat niet, dan ga je voor de bijl. 
Dan wordt het jouw project en moet je slagen.
Pionieren is niet voor iedereen weggelegd. Maar ze zijn er 
wel, mensen met wat ik graag noem ‘the gift of not fitting 
in’! Ik kom geregeld pioniers tegen, die in eerste instantie 
wel eens worden ervaren als ‘lastig’. Zij zijn anders dan 
anderen, kleuren vaak liever buiten de lijntjes dan dat ze 
de gebaande wegen bewandelen. De andere kant is dat 
we het hier over mensen hebben die mogelijkheden zien 
die anderen niet zien. Het zou mooi zijn als we dergelijke 
mannen en vrouwen op hun kwaliteiten beoordelen en 
hun ‘anders-zijn’ niet als ballast, maar als gave herkennen 
en hen het vertrouwen geven om nieuwe wegen te ver-
kennen. Daarnaast is het van belang dat de pionierende 
initiatieven die zijn ontstaan uit een bepaalde kerk als 
volwaardig onderdeel van die gemeente worden gezien, 
dat er ondersteuning is en wordt meegeleefd. Ik zie dat 
kerken soms worstelen met hun missionaire of pionie-
rende groepen. De reflex vanuit de bestaande gemeente 

kan verdedigend zijn. Dan krijg je vragen als: Moet ieder-
een gaan pionieren? Of verzuchtingen als: worden er nu 
niet te veel goede mensen uit onze gemeente weggetrok-
ken? Maak dergelijke vragen bespreekbaar. Missionaire 
initiatieven zijn aanvullend, niet concurrerend. Pioniers 
komen op plekken waar de kerk niet komt. Aan de andere 
kant hebben pioniers ook gebed en betrokkenheid nodig 
van het grote geheel om te kunnen groeien en bloeien. 
Zie een nieuw initiatief als een deel van je kerk en werk zo 
veel mogelijk samen.

Het is ook belangrijk dat pioniers elkaar opzoeken, 
bemoedigen en tips uitwisselen. Zorg dat je gevoed 
wordt, dat je verhalen kunt delen, dat je kunt leren van 
elkaar. Pioniers met ervaring kunnen in hun regio een 
mentor zijn voor beginnende pioniers, omdat ze met 
vergelijkbare situaties te maken hebben gehad. Je kunt 
soms het gevoel hebben dat je aan het voortmodderen 
bent. Dan heb je iemand nodig die jou bemoedigt.

Nieuw hoofdstuk
Er zijn in Nederland veel kleinschalige initiatieven 
opgezet door mensen die er niet voor gestudeerd heb-
ben. Dat zijn gelovigen die iets van hun liefde voor Jezus 
willen uitdelen aan hun omgeving. Hoe kunnen we die 
mensen voeden en steunen, zodat ze deel uitmaken 
van het grote geheel van de kerk? Dat is een belangrijke 
vraag en uitdaging voor de toekomst, want de tijd van 
betaalde gemeentestichters is voorbij. �
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Beeld: Jelte Bergwerff

R O T T E R D A M
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Pionieren:

Bless Oude Noorden 

Onze kinderen gaan naar een basisschool in de wijk. 
Ik ben blij met onze school. Die is een prachtige 
afspiegeling van de multiculturele wijk die wij zijn. 
Alle kleurtjes, inkomensgroepen en religies zijn verte
genwoordigd. Ouders en kinderen leren elkaar  kennen 
over sociale grenzen heen. We zorgen ook voor elkaar. 
Jaarlijks is er een kledingruilbeurs. En toen de scho
len dicht gingen door de coronacrisis, hielpen we 
elkaar met de opvang van kinderen. Basisschool De 
Fontein is een unieke gemeenschap waarin ik iets van 
Gods liefde zie. Soms kan ik ook iets delen van die 
liefde van God, die zichtbaar wordt in de Here Jezus. 
In woord of in daad. Ik kom niet altijd goed uit mijn 
woorden, maar dat geeft niet. God kan er wel iets 
mee. En morgen is er weer een kans. 
Sibbele Meindertsma
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Top-down of bottom-up?
De eerste tegenpolen heb ik hierboven al benoemd, 
namelijk de lijn tussen een top-down en bottom-up struc-
turering van het kerkgenootschap. Op deze lijn zitten 
we als Unie/ABC vrij ver richting bottom-up, waarbij er 
lokaal overigens wel weer verschillen zijn hoe gemeenten 
zijn gestructureerd. Zo kennen CAMA-gemeenten – en 
ook diverse baptistengemeenten – een mengvorm van 
een congregrationele en presbyteriale structuur. Mede 
door familiebanden kennen deze gemeenten een zekere 
hiërarchie die gericht is op de bewaking van de identiteit.

Volkskerk of geloofskerk?
Een tweede lijn is die van de tegenpolen ‘volkskerk’ en 
‘geloofskerk’. Bij volkskerken (PKN of katholieke kerken) 
leeft er van oudsher de gedachte dat je door geboorte 
(en kinderdoop) onderdeel wordt van de kerk. Een 
middenpositie is er voor de belijdende kerken (gere-
formeerde gezindte en rechterflank PKN), die er meer 
nadruk op leggen dat de kinderdoop beantwoord wordt 
in een belijdenis. Baptisten- en evangelische gemeenten 
zijn geloofskerken, waar mensen pas lid worden nadat 
zij tot geloof zijn gekomen. Lidmaatschap wordt – zeker 

Wat is de plaats van de baptisten en evangelischen – of specifieker: 
Unie/ABC – op de kerkelijke kaart van Nederland? Dat is nog niet 
zo’n gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Dit komt vooral 
doordat de identiteit van kerkelijke gemeenschappen – dus ook 
die van de baptisten en evangelischen – in beweging is, waardoor 
ook de onderlinge verhoudingen op de kerkelijke kaart dynamisch 
zijn. Daarnaast geldt voor de Unie en ABC ook nog eens dat zij 
congregationalistisch zijn georganiseerd, waarbij er een hoge mate 
van autonomie ligt bij de lokale gemeenten. De kans op verschillen 
tussen lokale gemeenten is dus groter dan bij protestantse 
(presbyteriale) of katholieke (episcopale) kerken. Toch is er met 
behulp van een aantal tegenpolen wel degelijk iets te zeggen over 
onze plaats op de kerkelijke kaart. 

Tekst: Arjen Stellingwerf

Baptisten, CAMA en  evangelischen

op de Nederlandse

kerkelijke
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in baptistengemeenten – in principe gekoppeld aan de 
geloofsdoop, wat het meest onderscheidende kenmerk 
van de baptisten is.

Traditie of Bijbel?
Een derde lijn is die tussen de tegenpolen ‘nadruk op 
traditie’ en ‘direct beroep op de Bijbel’. Vanuit het ver-
leden zijn baptisten en evangelischen nogal allergisch 
voor tradities en lag er een sterke nadruk op de Bijbel 
als bron voor leer en leven. Aangezien het baptisme 
in Nederland inmiddels een wat langere geschiedenis 
heeft, zijn veel gemeenten wel wat meer richting tradi-
tie opgeschoven. Ook is er meer ruimte voor discussies 
over bepaalde thema’s – zoals ethische vraagstukken – 
omdat men zich meer afvraagt welke invloed de context 
van een Bijbelgedeelte op de uitleg heeft.

“De kans op verschillen 
tussen lokale gemeenten is 
groter dan bij protestantse 
of katholieke kerken.”

Ratio of ervaring?
Als vierde de lijn met de tegenpolen ‘ratio’ en ‘erva-
ring’. Baptisten en evangelischen neigen daarbij over 
het algemeen meer richting ervaring. Bij pinkster- en 
charismatische gemeenten heeft dit meestal nog meer 
nadruk. Ook hangt het nogal van de lokale cultuur van 
de gemeente af: een gemeente waar bijvoorbeeld ‘een 
tijd van aanbidding’ (met veel liederen) is, legt een 
grotere nadruk op het gevoel en de beleving dan een 
gemeente met een klassiekere liturgie en een nadruk op 

de preek. Daarnaast zijn er momenteel steeds meer bap-
tisten- en CAMA-studenten en voorgangers die doorstu-
deren (master of promotieonderzoek), wat leidt tot een 
rationelere benadering van het gemeentewerk en is er 
meer aandacht voor hoe mensen in de dienst leren en 
God ervaren.

Naar binnen of buiten gericht?
Als vijfde de tegenpolen ‘naar binnen gericht’ en ‘naar 
buiten gericht’. Van oudsher is missie een belangrijk 
onderdeel voor baptisten en evangelischen. Mede door 
invloed van de gemeentegroeibeweging raakten veel 
gemeenten meer naar binnen gericht, omdat er een 
‘kom-structuur’ werd ontwikkeld. Met aantrekkelijke 
diensten probeerden gemeenten mensen van buiten te 
bereiken, maar in de praktijk kwamen er vooral mensen 
uit andere kerken en leidde het tot een consumerende 
houding. Met de opkomst van de missionaire beweging 
ontdekken gemeenten opnieuw hoe het is om naar buiten 
gericht te zijn. Je zou daarom misschien kunnen stellen 
dat veel baptisten- en evangelische gemeenten momen-
teel een soort middenpositie innemen. Aan de naar bui-
ten gerichte flank zitten groepen die volop met missio-
naire initiatieven bezig zijn en vaak een open structuur 
hebben. Meer naar binnen gericht zijn traditionele ker-
ken met gesloten structuren of theologische opvattingen, 
die weinig contact met de buitenwereld hebben. �

kaart

Arjen Stellingwerf is voorganger bij Baptisten-
gemeente Pernis en lid van de kenniskring en 
werkgroep  gemeentestichting bij de Unie van 
Baptistengemeenten.
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Met alleen een
jeugddienst

“Veel jongeren verlaten de kerk als ze 18 of 19 zijn, maar 
ze maken al veel eerder de keus om weg te gaan.” Werk 
aan de winkel dus, weet Ronald van den Oever, die binnen 
het landelijke team van coördinatoren van ABC en Unie 
verantwoordelijk is voor het jeugdwerk. “Als we willen dat 
jongeren betrokken blijven, moeten wij ook nadrukkelijk bij 
hen betrokken zijn.”

Tekst: Erik Roest

red
je het
niet
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Ronald van den Oever (51) gooit de knuppel 
meteen maar in het hoenderhok. “Jeugdwerk is 
belangrijk, dat zal niemand ontkennen, maar 

niet alle voorgangers hebben er ‘feeling’ mee. Sommigen 
maken nadrukkelijk de connectie met de jeugd, ande-
ren juist niet. Het is belangrijk dat predikanten in die 
laatste categorie dat erkennen en in samenwerking met 
de raad kijken hoe de link vanuit de gemeenteleiding 
naar de jongeren dan wel georganiseerd kan worden. 
En als je daar niet uitkomt, kun je bij mij aankloppen. 
Hulp vragen kan soms best ingewikkeld zijn, heb ik 
gemerkt, maar als jeugdwerkcoördinator help ik graag. 
Het begint allemaal met luisteren en verkennen. Ik ken 
de weg in jeugdwerkland en kan daarom als wegwijzer 
fungeren. Er is heel veel materiaal, er zijn talloze orga-
nisaties. Wil je liever één of twee avonden met me spar-
ren? Nodig me uit. Ik denk graag mee.”

Centrale plek
Het jeugdwerk beter maken, dat is Ronalds doel. “Als 
we onze jongeren serieus willen nemen, dan moet het 
jeugdwerk een centrale plaats hebben in onze gemeen-
telijke organisatie. Cru gezegd: met alleen een jeugd-
dienst red je het niet.”
De coördinator weet uit ervaring dat het opzetten (en 
onderhouden) van goed jeugdwerk in de praktijk een 
flinke uitdaging is. “Omdat je (ook) bij jongerenwerk te 
maken hebt met vrijwilligers, is de tijd beperkt, de con-
tinuïteit een vraagteken en is er vaak sprake van ad hoc 
beleid. Kom met een visie, schrijf een beleidsplan, zorg 
voor geld en middelen en ga van daaruit aan de slag. 

Overweeg als gemeente eens om een betaalde jeugdwer-
ker aan te stellen, dan ondervang je al heel veel proble-
men en krijg je bloeiender jeugdwerk. Je hebt dan name-
lijk een vast aanspreekpunt, die in de gaten houdt wat 
er in de gemeente speelt en pro-actief inspeelt op zaken 
die met jongeren te maken hebben. Eén van zijn of haar 
belangrijkste taken is het begeleiden en motiveren van 
de vrijwilligers. Zij zijn belangrijk, omdat zij een relatie 
hebben met de jongeren en hun relatie met God inspi-
rerend werkt. Als het om vrijwilligersbeleid gaat, heb ik 
het graag over de 5 b’s: binnenhalen, behouden, begelei-
den,  belonen en beëindigen. Op die manier werk je aan 
goede relaties met de vrijwilligers en aan goede relaties 
tussen hen en de jongeren.”

Uitnodigend en uitdagend
“In veel gemeenten is er vraag naar nieuwe vrijwilligers 
voor het jeugdwerk. Belangrijk daarbij is dat dit niet 
alleen de verantwoordelijkheid is van een jeugdwerker, 
taakveldleider of jeugdoudste, maar iets wordt van de 
hele gemeente. Wanneer je dit gemeentebreed oppakt, 
is de kans op aanmeldingen groter. Belangrijk voor vrij-
willigerswerk is ook om taken zo uitnodigend en uitda-
gend te verwoorden; en maak het zo concreet mogelijk.”
Eén van de mogelijkheden om jeugdwerkers te inspire-
ren en motiveren is het zogenoemde LEF-traject, waar-
over Ronald talloze enthousiaste verhalen kan vertellen. 
“LEF is niet zaligmakend, maar je laat als gemeente wel 
zien dat je wilt investeren in jongeren en jongerenwer-
kers. Aan het einde van het traject zie je dat jeugdwerkers 
(opnieuw) met passie en plezier aan de slag gaan in hun 
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gemeente. Dat is geweldig, vooral ook omdat zij met hun 
geloof een voorbeeld zijn voor de jongeren.”
“Bij Baptistengemeente Sneek heeft LEF bijvoor-
beeld enorm veel in beweging gebracht. Maar ook over 
Kolummerzwaag kan ik een mooi verhaal vertellen. Vier 
jaar geleden had ik daar een ontmoeting met drie jonge-
renwerkers. We begonnen optimistisch aan het gesprek, 
spraken onder meer over hun liefde voor Jezus én voor 
jongeren. Maar uiteindelijk kwamen we met elkaar tot 
de treurige conclusie dat de jeugd in hun gemeente 
eigenlijk helemaal niet werd gezien. Daar werden ze 
moedeloos van. Twee jaar geleden was ik er weer. De 

sfeer was beter, de houding richting de jongeren was 
opener. Vervolgens zijn ze ook bij LEF aangehaakt. Daar 
hebben ze de stijgende lijn doorgezet. Toen ik deze 
jeugdwerkers de laatste keer sprak, zag ik veel enthou-
siasme en hoop. Na afloop ben ik op vleugels naar huis 
gereden. Zo inspirerend was het.” �

Hoe hou je jongeren in deze tijd betrokken bij 
de kerk? Dat is één van de belangrijkere vra-
gen waar Ronald van den Oever en vele andere 

jeugdwerkleiders zich voortdurend over buigen. “In 
de Verenigde Staten is een boek verschenen met als 
titel ‘Growing Young’. Nu ben ik heel voorzichtig met 
Amerikaanse modelletjes, maar het mooie van dit boek 
is dat er een breed onderzoek aan ten grondslag ligt, dat 
bij allerlei kerken in de VS en Canada is gehouden. Het 
jeugdwerk in katholieke kerken is bekeken, maar ook 
pinkstergemeenten komen aan bod. Toen wij dat als 
jeugdwerkers lazen, zagen we ontzettend veel herken-
ning. De schrijvers hebben de volgende vragen gesteld: 
in welke kerken gaat het goed en hoe komt dat? Dat 
heeft geleid tot de volgende zes strategieën.” 

N  Draag zo snel mogelijk leiderschap 
over aan jongeren!

“Met andere woorden: geef ze verantwoordelijkheid, 
zodat ze zich belangrijk weten. Geef ze ook invloed in de 
gemeente. Dan is de kerk niet alleen iets van hun ouders, 
maar ook van henzelf. Je zou bijvoorbeeld als gemeente 
een jongerenraad in kunnen stellen, die meedenkt en 
voorstellen doet. Op die manier krijg je als leiding meer 
zicht op wat de jeugd wil. Het is vervolgens wel belangrijk 
dat je ook iets doet met hun ideeën en wensen.”
N  Verdiep je in hun wereld!
“Het begint met iets heel eenvoudigs: toon begrip. Er 
komt veel op jongeren af, maar wij ‘ouderen’ hebben 

veelal de neiging de neiging om snel te oordelen. ‘Ze 
zitten alleen maar op hun mobieltje’, ‘ze zijn gemak-
zuchtig’. Dergelijke uitspraken getuigen van weinig 
inlevingsvermogen. Geef aandacht, toon begrip, wees 
aanmoedigend en ondersteunend, gebruik het uit-
gangspunt ‘We willen familie voor je zijn’. Zoals de 
Amerikaanse auteur Steven Covey al zei: ‘Begrijp eerst 
de ander voordat je zelf begrepen wilt worden’.

N  Neem de boodschap van Jezus 
serieus!

“Dat klinkt misschien als een open deur, maar dat is 
het niet. Als we de jongeren tegemoet willen komen, 
kunnen we dat onder meer doen door de boodschap 
wat hipper en uitnodigender te maken. Als we daarbij 
de uitdaging vergeten om in de wereld het verschil te 
maken, kan dit leiden tot vrijblijvendheid. Uitdaging en 
verantwoordelijkheid mogen genoemd worden. Op die 
manier wordt ook zichtbaar dat het volgen van Jezus 
van praktische waarde is. Goed zijn voor het milieu, niet 
pesten of roddelen en vrede stichten zijn concrete acties 
van liefde waar iedereen gelukkiger van wordt.”

N  Zorg voor een betrokken, 
 geïnteresseerde gemeenschap!

“Jongeren die ergens komen waar interesse is... dat kan 
zoveel doen! Gezien worden en belangstelling erva-
ren is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor jongeren 
overigens, maar voor ons allemaal.  Andere belangrijke 

Hoe hou je jongeren betrokk en bij de kerk?
Zes uitgangspunten

Ronald van den Oever is te bereiken via  
ronald.vandenoever@baptisten.nl
Meer informatie via: www.baptisten.nl/jongeren 
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vraag: hoe gaan we met die zondag om? Denk eens na 
over de opzet van je samenkomst en hoe jongeren daar 
een plek in hebben. Vraag sprekers er eens naar om 
zich ook direct tot de jongeren te richten. Verwijs naar 
films, naar bekende popsongs, maak het praktisch, hou 
contact met het gewone leven,  zodat ook de mbo-stu-
dent het kan volgen, wees naast dominee ook mens van 
vlees en bloed. Jongeren vinden het belangrijk om dat te 
voelen en ervaren; ze vinden het prettig als ze merken 
dat ook jij vroeger bent gepest, er graag bij wilde horen 
of moeite hebt met dingen waar zij zelf ook tegen-
aan lopen. En als je een jongere voor of na de dienst 
spreekt, vraag dan even door. Kijk af en toe ook even op 
Facebook of Instagram, zodat je weet waar ze mee bezig 
zijn. Je moet elkaar zien in de gemeente.” 

N  Geef prioriteit aan jongeren en gezin-
nen bij alles wat je doet!

“Deze is heel lastig, want je hebt in een kerk ook te maken 
met ouderen en alleengaanden en die wil je natuurlijk 
ook aandacht geven. Maar als je een gemeente wilt zijn 
waar jongeren betrokken zijn, dan moet je hen en de 
gezinnen op de eerste plek zetten; tijdens de gemeente-
vergadering, maar ook op zondagochtend. Op de plekken 
waar je samenkomt, tijdens het gemeenteweekend... Stel 
jezelf altijd de vraag: hebben we aan jongeren en gezin-
nen gedacht? Hoe kunnen we ze betrekken bij/in wat we 
doen? Hoe kunnen we ze mee laten denken? Ze invloed 
geven? Hoe kunnen we ze aanspreken? Welke taak 

kunnen we ze geven? De ervaring leert dat dit indirect 
ook veel oplevert voor de oudere gemeenteleden.”

N  Wees de beste buur!
“Het is misschien een beetje hard om te zeggen, maar 
jongeren worden niet uitgedaagd door thema´s als de 
rol van Israël en de wederkomst. Ze staan midden in het 
leven, ze stellen zichzelf de volgende vragen: hoe ben 
ik betrokken op mijn vrienden en bekenden? Hoe kan 
ik daar een goede relatie mee opbouwen? Wie ben ik 
zelf in deze relaties? En hoe kan ik mezelf trouw blijven 
en anderen van dienst zijn? Zelfbeeld, zelfvertrouwen, 
goede relaties en van betekenis zijn, daar draait het om.”

Ronald benadrukt dat gemeenten niet alle strategieën 
in één keer hoeven toe te passen, maar daagt hen wel uit 
om stappen te zetten die praktisch haalbaar zijn. ‘’Met 
kleine stapjes en kleine succesjes/zegeningen hou je de 
moed erin. Als je grote stappen probeert te zetten, lig-
gen tegenvallers en teleurstellingen sneller op de loer. 
Elke gemeente heeft een eigen positie ten opzichte 
van het jongerenwerk. Vanuit dat startpunt kun je 
met elkaar bedenken wat je volgende stap is. Laten we 
bijvoorbeeld kijken op welke plekken we jongeren en 
gezinnen prioriteit kunnen geven in de gemeente. Of 
laten we onszelf de vraag stellen waar we jongeren kun-
nen betrekken in het leiderschap. Zorg dat je werkgroe-
pen hebt waar jongeren in kunnen participeren. Ga er in 
ieder geval mee aan de slag.”

Hoe hou je jongeren betrokk en bij de kerk?
Zes uitgangspunten

“Kom met een visie op jongeren-
werk, schrijf een beleidsplan, 
zorg voor geld en middelen en 

ga van daaruit aan de slag”

Ronald van den Oever

BIJ EEN     |     15



Klink is een kleine gemeenschap in Veenendaal bestaande uit ongeveer 
50 volwassenen, tieners en kinderen. Klink combineert splinternieuwe 
met eeuwenoude vormen en biedt ruimte voor creativiteit en interactie. 
Op die manier wil ze een plek zijn voor mensen die op andere manieren 
leren over God dan door de gebruikelijke opzet van de kerkelijke 
samenkomst. Klink wil de veelkleurigheid van mensen recht doen en 
vieren om zo samen te ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen 
in het hier en nu. In gesprek met Dirk van Schepen, een van de pioniers 
die in 2014 vanuit een bestaande gemeente (Baptistengemeente De 
Verbinding, red.) met een kleine groep dit initiatief is begonnen.

Tekst: Onno Visser

Kwetsbaar en klein,

zoekend naar
Christus

16     |     BIJ EEN



Waarom Klink?
“De tijden veranderen en mensen veranderen, maar de 
relevantie van het volgen van Jezus niet. Er is een groep 
mensen die zegt: ‘we willen wel Jezus volgen, maar we 
voelen ons daarbij niet thuis in de traditionele diensten.’ 
Er was geen alternatief voor deze groep in Veenendaal 
of omgeving, en dat wilden we met Klink bieden. We 
besloten om samen op zoek te gaan naar een nieuwe 
vorm van kerk-zijn.”

Had je daar zelf persoonlijk ook behoefte aan?
“Ja. Ik herkende mijzelf ook in die groep mensen, waar-
voor de traditionele kerkvorm niet helpend bleek te zijn 
om het geloof te beleven. Door mijn werk bij de opleiding 
Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede had ik al 
veel gelezen en nagedacht over de vraag wat het betekent 
om kerk te zijn. Daarbij had ik ook kennisgenomen van 
de manieren waarop pioniersplekken in binnen- en bui-
tenland aan de slag gingen. Met een aantal gelijkgestem-
den hebben we toen het experiment Klink uitgedacht en 
zijn we op avontuur gegaan.
In eerste instantie zijn we gestart als onderdeel van de 
Baptistengemeente. Ik ben dankbaar dat we hiervoor 

alle ruimte en support hebben gekregen. Het is bijzon-
der dat we de stap konden zetten in goede harmonie. 
Onze tieners konden gebruik blijven maken van het 
jeugdwerk - dat doen ze trouwens nog steeds.
Als ik oude bekenden van de Baptistengemeente De 
Verbinding tegenkom, geniet ik van de ontmoeting.”

“Iedereen participeert en 
juist vanwege de grote 
variatie ervaren mensen 
ook de ruimte om zelf 
iets bij te dragen.”

Wat betekent dit voor je kinderen?
“Veel mensen kiezen er vanwege hun opgroeiende tie-
ners voor om naar een grote levendige kerk te gaan, 
terwijl mijn vrouw Daniëlle en ik juist de tegenoverge-
stelde stap hebben gemaakt. Wat daarbij van belang 
was dat de kinderen al lang doorhadden dat ik het niet 
naar mijn zin had in de kerk. Vrij snel vonden ze in mij 
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een medestander om zondags lekker thuis te blijven. 
En dan was ik op den duur kerkverlater geworden en 
de kinderen misschien wel met mij. Maar dat bevre-
digde mij niet, omdat ik oprecht geloof in de waarde 
van een geloofsgemeenschap. En Klink is zo’n waar-
devolle gemeenschap. Het is een plek waarin ik kan 
geloven, waardoor ik nu een beter voorbeeld ben voor 
onze kinderen. Ik denk dat zo’n voorbeeldfunctie ook 
belangrijk is.”

Staat Klink los van traditie?
“Nee, integendeel. We zijn ons juist erg bewust van onze 
traditie. Eigenlijk zou elke kerk dat moeten zijn: weten 
wie ze is, waar ze vandaan komt, welke dingen ze doet 
en waarom. Op die manier hou je de traditie levend en 
blijft het een beweging die je onderhoudt en doorgeeft. 
Ik denk dat Klink bij uitstek de traditie leeft en die in 
de 21e eeuw brengt. We durven zaken los te laten om ze 
opnieuw te onderzoeken en te kunnen begrijpen wat we 
doen en waarom we dat doen. 

Wij hebben bijvoorbeeld het Votum en Groet gezamen-
lijk bestudeerd en we ontdekten zo de waarde ervan, om 
aan het begin van een viering te belijden dat we samen-
komen rondom Christus. En doordat we dat essenti-
eel vinden ging het stof er van af. Het Votum en Groet 
spreken we daarom dus ook naar elkaar uit tijdens 
de samenkomsten. Hoe we dat doen, kan per zondag 
anders zijn. Het je bewust zijn en het omarmen van de 
traditie is nodig om keuzes te maken.”

Waarin wijkt Klink af van een traditionele dienst?
“Doordat we veel meer variatie in vormen gebruiken, 
waarbij er veel ruimte is voor  het geloofsgesprek en 
voor verschillende manieren om je geloof te beleven. We 
hebben drie van de zes zondagen een preek waarbij er 
tijdens of na afloop vragen gesteld kunnen worden. Als 
je als gastspreker bij ons komt, kun je er op rekenen dat 
er veel interactie is. 
Op de andere zondagen vullen we de diensten anders 
in. We organiseren onder andere workshops rondom 
diverse thema’s. Bijvoorbeeld: we geven iedereen de 
opdracht een muziekstuk uit te zoeken dat hem of haar 
iets van Jezus laat zien. Dat beluisteren we vervolgens 
met elkaar, er wordt een toelichting gegeven en dat 
bespreken we. Of we gaan als gemeente wandelen in de 
natuur en gaan daar met elkaar in gesprek. De vormen 
die we toepassen in onze samenkomsten zijn overigens 
niet echt nieuw of uniek, wel de mix daarvan. Waar 
reguliere kerken doordeweeks allerlei gemeenteactivi-
teiten hebben, doen wij dat in de zondagse diensten.”

Hoe organiseer je dat?
“Er is een kernteam dat als belangrijkste doel heeft om 
het concept Klink te faciliteren. Er zijn organisatori-
sche regels en we hebben onze waarden gedefinieerd 
(zie kader op pagina 19, red.). Het kernteam heeft de 
opdracht om die scherp te houden en te beschermen.
Verder is er bij ons niet een persoon die alles doet. 
Iedereen participeert en juist vanwege de grote variatie 
ervaren mensen ook de ruimte om zelf iets bij te dragen.”

“Het kan zijn dat we anders 
lopen, maar we gaan wel 

samen achter Jezus aan.”

Dirk van Schepen
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Veel vragen, maar zijn er ook antwoorden?
“Ja, wij hebben elkaar vaak ook antwoorden te bieden. 
Tegelijkertijd is er niemand die namens Klink het ant-
woord geeft. Voor mij was dat ook een reden om Klink 
te beginnen. Geen pasklare antwoorden. We zijn een 
beetje wars van tegeltjeswijsheden, we zoeken naar 
authenticiteit. Klink is een plek waar het leven dat inge-
wikkeld is, ook ingewikkeld mag zijn. Een plek waar 
ruimte is om te geloven, en waar geen onderscheid is 
in zonden. Als kerk kunnen we zo snel elkaar de maat 
meten en zeggen waaraan iemand moet voldoen om 
erbij te horen. En als je daar niet aan voldoet, dan moet 
je niet vreemd opkijken wanneer die mensen dan niet 
meer durven te komen of zich niet meer veilig weten. 
Maar als er een plek is waar elke zondaar moet zijn, dan 
is dat de kerk.”

Is dat spannend?
“Ik kan me voorstellen dat mensen dat als zodanig zien 
wanneer er niet elke zondag gepreekt wordt of dat aller-
lei ethische en morele standpunten niet zijn vastgelegd 
in documenten. Ik ervaar dat zelf absoluut niet, omdat 
ik zo ontzettend in Jezus geloof. Alles wat wij doen en 
belijden is in relatie tot Christus. Je kunt elkaar ook 
bevragen op gedrag en standpunten, en dat gebeurt 
vanuit het gezamenlijke verlangen om een authentieke 
zoektocht aan te gaan van wat het betekent om te gelo-
ven. Daarbij kan het zijn dat we anders lopen, maar we 
gaan wel samen achter Jezus aan.”

Hoe missionair is Klink?
“We zijn geen evangelisatie-kerk. We hebben als chris-
ten een missionaire taak, maar bij Klink zijn er geen 
gemeenschappelijke activiteiten op dat gebied. Onze 
zondagmorgen kan je vergelijken met ‘een kampvuur’. 
Daar, rondom Christus, zoeken en vinden we elkaar 
om vervolgens gesterkt in onze eigen missie te stappen, 
om ons christen-zijn handen en voeten te geven op de 
plek waar we ieder afzonderlijk gesteld zijn. In die zin is 
onze gemeente redelijk individualistisch, postmodern.“

Toch zijn jullie aangesloten bij de Unie van 
Baptisten in Nederland. Waarom?
“We zijn weliswaar redelijk individualistisch, een los-
geslagen clubje dat zoekt naar nieuwe, andere wegen. 
Tegelijkertijd hebben we wel degelijk het besef dat we 
onderdeel zijn van een kerk van alle plekken en alle 
tijden. De kerk is groter dan Klink, gelukkig maar. We 

vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van Gods 
wereldwijde kerk en daarom zijn we op zoek gegaan 
naar een landelijk verband dat past bij onze manier van 
gemeente-zijn. Als Klink willen we Christus volgen en 
nemen we besluiten gezamenlijk. Juist die aspecten - 
christocentrisch en congregationalistisch - kenmerkt 
het baptisme. Daarnaast is het aansluiten bij een lande-
lijk verband ook nuttig in verband met allerlei prakti-
sche, organisatorische zaken. 
We noemen ons overigens baptisten met een kleine ‘b’, 
want in tegenstelling tot veel andere Uniegemeenten 
kun je bij Klink ook lid worden zonder dat je op belijde-
nis gedoopt bent.”

Ten slotte, wat heb je zelf geleerd van Klink?
“Ik heb moeten afleren om alles zelf te willen doen. Ik heb 
ontdekt dat als je mensen de ruimte geeft, je verbaasd 
zult zijn over hoe goed dat kan uitpakken. Iets wat ik 
nooit in mijn eentje had gekund. Dus het sturende van 
‘dingen moet je zo doen’, dat is  minder geworden. Ik zit 
wat dat betreft wat meer op mijn handen. 
Wat ik vooral heb geleerd is om de verwachting van ‘ik 
heb hét gevonden’ los te laten. We zijn begonnen omdat 
we zagen dat kerken leeg liepen. Niet omdat mensen 
God los lieten, maar omdat zij zich niet meer thuis 
voelden in de bestaande kerken. Toen we begonnen, 
dacht ik: wie weet hebben we met zo’n nieuwe kerk het 
lek boven water. Dat bleek niet zo te zijn; we zijn geen 
antwoord op kerkverlating. De kerk is van alle plekken 
en alle tijden en Klink mag zo’n plek zijn. Kwetsbaar en 
klein, zoekend naar Christus.” �

N De zeven waarden van Klink:

1. Jezus navolgen

2. Persoonlijke betrokkenheid

3. Recht en gerechtigheid

4. Positief en fris

5. Ruimte voor processen

6. Spirituele diversiteit

7. Klink maken we samen
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Pionieren:

ZininStilte 

Heel veel mensen verlangen naar stilte in hun hoofd 
en lijf. Veel mensen zoeken dit ook buiten de kerk, 
in andere stromingen en religies. Op plaatsen waar 
aandacht is voor geest, ziel en lichaam. 
Wij geloven dat juist het evangelie, de christelijke 
spiritualiteit hier een enorme schat aan rijkdom te 
bieden heeft. 
Er zijn veel bronnen in de christelijke traditie die 
kunnen helpen dieper te leven. Een van die  bronnen 
is contemplatie, in stilte bij God zijn. Dat vraagt 
oefening. Hoe kun je als mens, maar ook als kerk 
hierin groeien? 
ZininStilte is een beginnend initiatief in Eindhoven 
dat hier graag een bijdrage aan wil leveren. Op dit 
moment zijn er activiteiten die gericht zijn op zin
geving, inspiratie en verdieping. De Bijbel, de vele 
genres hierin van gedichten, gebeden en verhalen 
over mensen nemen hier een centrale plaats in.
Maaike Landman
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“Net als in Nederland kwam het leven over de hele 
wereld in maart stil te liggen. In Senegal gingen de 
scholen dicht, samenkomsten verboden en in winkels 
werden mensen één voor één binnengelaten. Het reizen 
tussen steden en provincies was verboden en de grote 
wegen werden versperd door militaire afzettingen. Er 
kwam ook financiële instabiliteit bij voorgangers. Om 
daar in tegemoet te komen is er de afgelopen periode 
een kredietprogramma opgezet waarbij er door mid-
del van een renteloze lening wordt geïnvesteerd in een 
commercieel project van een christelijke leider. Denk 
hierbij aan een kippenfarm, een autoverhuur of een 
winkeltje. Op die manier kwamen er toch inkomsten.
In Indonesië woekert corona stevig door. Er wordt wei-
nig getest, maar het aantal besmettingen vertoont een 
stijgende lijn. Kerken zijn gesloten door de overheid en 
er zijn er veel online-kerk initiatieven. Ook hier staat er 
financiële druk op voorgangers en zijn er tal van initi-
atieven ontstaan waarbij zij geholpen worden om toch 
in hun eigen inkomen te voorzien door bijvoorbeeld het 

kweken van groente of het aanleggen van een visvijver. 
Dichter bij huis, in Spanje, is de dood voor velen dich-
terbij gekomen. Iedereen kent daar wel iemand die met 
een overlijden te maken kreeg.”

Niet de eerste keer
Voor een aantal zendelingen is deze coronasitua-
tie intens en beangstigend, maar dat geldt niet voor 
iedereen. Voor sommigen is dit namelijk niet de eerste 
keer dat ze een crisis meemaken. Er zijn zendelingen 
die gevangen hebben gezeten of met het ebolavirus of 
hevige rellen te maken hebben gehad. “Dat maakt het 
allemaal niet minder gevaarlijk, maar het heeft wel 
invloed op de manier hoe ze er geestelijk mee omgaan. 
Weet je, onze zendelingen voor Jemen hebben al 
negen jaar te maken met een oorlogssituatie. Zij heb-
ben geleerd hoe zij in die omstandigheid God moeten 
zoeken. 
We zijn als CAMA Zending in situaties van crisis vooral 
sparringpartner van de zendeling en natuurlijk letten 

“Als we een ding van de coronacrisis kunnen leren, dan is het dat 
we niet alles kunnen. We moeten beseffen dat we afhankelijk 
zijn.” Aan het woord is Boudewijn van Schoonhoven, directeur 
van CAMA Zending. Meer dan zestig zendelingen zijn via deze 
organisatie uitgezonden met het verlangen en de passie om het 
Evangelie te delen met hen die Christus niet kennen als Verlosser.

TEKST: Onno Visser

Zending crisisin een tijd van
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wij daarbij op hun veiligheid. We werken met een nood-
plan; er zijn verschillende fases en stappen die genomen 
moeten worden in geval van nood. In onveilige gebie-
den is er een safe room waar de zendelingen twee dagen 
kunnen verblijven zonder ook maar naar buiten te gaan. 
En er is de afspraak dat ze een koffer klaar hebben 
staan voor het geval ze hals over kop het land moeten 
verlaten. Maar uiteindelijk zitten wij hier en niet daar. 
Zendelingen kunnen zelf veel beter de situatie inschat-
ten dan wij. Natuurlijk geven we hen advies, maar uit-
eindelijk hebben zij een sterke stem in het besluit of ze 
terugkomen uit het zendingsveld of niet.”

Gevolgen
“Je ziet een drietal gevolgen van corona in Nederland. 

crisis
De connectie met anderen wordt verbroken, je structuur 
gaat onderuit en voorgenomen activiteiten komen niet 
van de grond. Dat zien de zendelingen ook gebeuren. 
Neem bijvoorbeeld Portugal. Er zijn daar weinig kerken 
en onder de bezoekers zijn er heel weinig mannen. Om 
dat te veranderen hebben de CAMA-zendelingen daar 
een ‘date night’ geïntroduceerd voor stellen. Het doel was 
om daar een huwelijksconferentie aan vast te koppelen. 
Toen het idee werd geopperd, was de primaire reactie dat 
het tegen de cultuur inging en dat het niet zou werken. 
Toch zat de zaal vol, waren er goede gesprekken en de 
volgende dag gaf een man -die  normaal gesproken nooit 
naar de kerk ging- zich zelfs op voor het huwelijksweek-
end. Uiteindelijk waren er zeven stellen die zich hadden 
aangemeld, heel bijzonder. Maar door corona moest die 
conferentie helaas worden afgezegd. 
De situatie dwingt mensen om vooral digitaal contact 
met elkaar te hebben. Dat lukt vaak, maar op sommige 
plekken wordt er tegenaan gelopen dat mensen digi-
beet zijn.”
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Terug
“We hebben de afgelopen periode één zendeling echt 
moeten terugroepen; die persoon behoorde tot de 
risicogroep. Voor zeven andere zendingshuishoudens 
gold dat ze met verlof waren, of vervroegd met verlof 
zijn gekomen, en nu nog steeds in Nederland verblijven 
omdat ze door de maatregelen niet terug kunnen. Ook 
mensen die in de startblokken stonden om naar het zen-
dingsveld te gaan, zien hun plannen uitgesteld worden. 
Dat is soms best lastig, want je weet je geroepen om 
naar een bepaald land te gaan, en dan word je daarin 
gehinderd.”

Bemoediging
‘Door uw grote reis bent u afgemat, maar u zegt niet: Er 
is geen hoop meer. U hebt nieuwe levenskracht gevon-
den, daarom bent u niet verzwakt.’ Deze tekst uit Jesaja 
57 was de afsluiting van een video die afgelopen zomer 
verscheen als bemoediging voor de CAMA-zendelingen. 
“Dit initiatief staat eigenlijk los van corona. Zendelingen 
worden vaak door ons Nederlanders niet zo goed begre-
pen. Zij maken veel mee, kennen veel tegenslagen, zien 
projecten die niet lukken en geen mensen tot geloof 
komen, kinderen die ziek worden… Wij zien en ervaren 
niet wat zij daar wél zien en ervaren. Daarom hebben 
we deze video gemaakt. Mensen vanuit allerlei gemeen-
ten die onderdeel uitmaken van het bredere lichaam 
van Christus en die tegen de zendelingen zeggen: ga zo 
door, wij staan achter jullie.”

Noodfondsen
“We kunnen als Nederlanders een tweetal zaken bieden. 
Er zijn financiële middelen nodig vanwege de economi-
sche impact. Voor velen is het een uitdaging om in hun 
levensonderhoud te voorzien, ook voor voorgangers. 
Vanuit CAMA Zending hebben we diverse noodfondsen 
en ik hoop dat daar veel geld op binnen zal komen. Het 
tweede aspect is gebed. In Mali, West-Afrika, is er op dit 
moment een zeer grote zorg. Corona gaat letterlijk en 
figuurlijk langs veel Malinezen heen. De cijfers zijn heel 
laag en velen zijn meer bezorgd aangaande de politieke 
situatie dan het virus. Bovendien maakt malaria nog altijd 
wekelijks 20 keer zoveel slachtoffers dan het coronavirus. 
Met de staatsgreep en het verplicht opstappen van de pre-
sident is ook het virus vertrokken uit Mali. Tenminste, dat 
is wat velen daar geloven. Zelfs in de kerken zie je maar 
een handje vol christenen met een mondkapje op.
Vanuit onze zendelingen daar krijg ik tegelijkertijd 
het bericht dat mensen nu nog meer open staan voor 
Gods Woord. Een van hen vertelde dat de gemiddelde 
Afrikaan veel beter om kan gaan met ziekte en verlies 
dan de gemiddelde westerling. Men kijkt daar veel sneller 
omhoog naar God in tijden van crisis. Men kent wellicht 
God nog niet als hun persoonlijke Verlosser, maar de nei-
ging om naar God te vragen en Hem te betrekken in het 
dagelijks leven is groter. Veel moslims in Mali weten dat 
het christelijk geloof de waarheid is, maar ze zijn bang te 
kiezen en ervoor uit te komen. Cultureel ligt dat gevoelig, 
zoiets doe je niet. Het is echt een gebedspunt dat men de 
stap durft te zetten en achter Jezus aan wil gaan.”

Het grotere probleem
“Corona is heftig, maar het grotere probleem is dat 
mensen verloren gaan omdat zij God niet kennen. In 
Ezechiël 13 staat dat God de rampspoed gebruikt zodat 
mensen tot inkeer komen en zullen erkennen dat Hij 
God is. We kunnen daar theologisch over discussiëren 
of Hij bijvoorbeeld corona stuurt of het laat gebeuren, 
maar ik hoop en bid dat God deze situatie zal gebruiken 
tot eer van Zijn naam en tot redding van velen.” �

“Het grotere probleem 
is dat mensen verloren 

gaan omdat zij God 
niet kennen.”

Bekijk hier de video
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‘Elke les

zijn.’

moet voor de kinderen

verrasse nd,

Vijf jaar trok initiatiefnemer Ronald Blonk er voor 
uit om een gloednieuwe kinderwerkmethode te 
ontwikkelen. ABC gemeente Salem in Wageningen 
en BG de Ontmoeting (Arnhem-Zuid) dienden daarbij 
als proeftuin. Nu alle 300 lessen zijn afgerond, is de 
methode, Er op uit! genoemd, klaar om ook de rest van 
Nederland te veroveren.

Tekst: Erik Roest

praktisch 
endynamisch
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verrasse nd,
“Een jaar of zes geleden kwam ik erachter dat 

er in kerken eigenlijk heel weinig onder-
wijs is over hoe we handen en voeten geven 

aan het geloof in ons dagelijks leven, wat we vaak rent-
meesterschap noemen”, vertelt Ronald Blonk. Destijds 
was hij werkzaam bij Stichting Agapè. “Ik was eerst van 
plan om volwassenen over dit thema te gaan onderwij-
zen, maar het onderwerp bleek zo fundamenteel afwe-
zig te zijn in de kerk, dat ik tot de conclusie kwam dat 
het slimmer was om bij kinderen te beginnen, zodat er 
een compleet nieuwe generatie opgroeit met de grond-
beginselen van het rentmeesterschap.”

Proefondervindelijk
Ronald koos bij zijn opzet van de lessen voor een 
Hebreeuwse benadering. “Dat wil zeggen: laat de kinde-
ren proefondervindelijk aan de slag gaan met het geloof. 
Door op die manier te werken, begin je als kinderwerker 
met een verwachtingsvolle houding naar God en de kin-
deren toe. Laat onze kinderen de Bijbel maar onderzoe-
ken, dan openbaart Hij zich vanzelf.”
Ronald legde de lat hoog voor zichzelf. Hij wilde een 
doorlopende methode ontwikkelen voor de hoogste zes 
groepen van de basisschool, waarbij de kinderen op chro-
nologische wijze door de Bijbel zouden gaan, van Genesis 
tot Openbaring. Dat betekende dat er 300 lessen gemaakt 
moesten worden. “En daarbij zag ik het als een uitdaging 
om bij elke les met creatieve verwerkingen te komen. 
Ik wilde hoe dan ook niet vervallen in standaardwerk-
jes, zoals kleurplaten of het vouwen van een schatkistje. 
Elke les moest dynamisch zijn, verrassend en praktisch. 
Uitgangspunt was dat de kinderen de rest van de week 
iets hadden aan wat ze die zondag hadden geleerd.”

BIJ EEN     |     27



Gezonde keuzes
De nieuwe kinderwerkmethode kwam niet zonder slag 
of stoot tot stand. “Soms kostte het maanden om een 
lessencyclus af te ronden. Ik ben bijvoorbeeld een flinke 
tijd bezig geweest met het thema voedsel. Ik heb er van 
alles over gelezen en kan er ook heel veel over vertellen. 
De kunst is dan om op een goede manier tot de kern 
te komen. Ik wil de kinderen laten ontdekken hoe bij-
zonder God het voedsel heeft gemaakt en ze tevens iets 
meegeven over gezonde keuzes. In aanvang heeft Hij 
Adam en Eva de zaden en vruchten aan de bomen gege-
ven om te eten. We hebben het dan over graan, fruit en 
noten. Wonderlijk genoeg weten we nu dat hierin in 
principe alle voedingsstoffen zitten die we nodig heb-
ben. De vraag is dan: hoe ga je de kinderen dat laten 
zien? Vervolgens heb ik een smaakcontest bedacht. 
Daarbij hebben we allerlei soorten fruit in dobbelsteen-
tjes gesneden, allemaal even groot. De kinderen kun-
nen, terwijl ze een blinddoek voor hebben, alle vruchten 
één voor één proeven. Vervolgens mogen ze cijfers uit-
delen en raden wat ze hebben geproefd. Op deze manier 
doen ze onbevangen mee aan deze proeverij. Als je zegt 
dat je dadels of vijgen gaat eten, dan zullen de meesten 
iets roepen als ‘dat lust ik niet’. Nu merken ze dat heel 
veel soorten fruit erg lekker zijn. Daarna ontdekken ze 
via een spelvorm dat een zonnebloempit of abrikoos 
bijna alle vitaminen en mineralen bevat die een mens 
nodig heeft om van te leven.”
Het monnikenwerk is bijna af. Er wacht nog één les over 
schepping en creatie, dan is de methode, die dus 300 
lessen beslaat, helemaal klaar. Ronald heeft inmiddels 
een groep van zeven mensen om zich heen verzameld, 
die hem helpen en ondersteunen. 

Proefdraaien
Zijn eigen gemeente, Evangeliegemeente Salem (ABC) 
uit Wageningen, gold vanaf dag één als proeftuin. “Ik 
heb in het voorjaar van 2015 eerst twintig proeflessen 
gemaakt voor de middenbouw (groep 3-5) en boven-
bouw (groep 6-8). Daarna hebben we een enquête 
gehouden. En wat bleek: iedereen was enthousiast: de 
kinderwerkers, maar de kinderen zelf ook. Belangrijkste 
pluspunten waren de creativiteit, de dynamiek en de 
doorgaande lijn. We werken in zes jaar tijd twee keer de 
Bijbel rond. Geen enkele les staat op zichzelf, ze volgen 
elkaar op.”

Moestuinieren
Ook de moestuin, één van de kroonjuwelen van Er op 
uit!, bleek een schot in de roos. ‘’We wilden de rijkdom 
van Gods schepping laten zien. Daarom kwamen we op 
het idee om kinderen groenten te laten zaaien en oog-
sten, zodat ze die vervolgens konden uitdelen aan men-
sen in nood. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. 
Op die manier raak je niet alleen de harten van de 
kinderen, maar ook dat van de mensen die zo´n kistje 
groenten overhandigd krijgen. Nu snap ik best dat niet 
iedereen een terrein bij zijn kerk heeft waar een moes-
tuin onderhouden kan worden. Gemeenten die met de 
methode werken gaan daar creatief mee om, hebben we 
gemerkt.”

De methode heeft niet alleen effect op de kinderen, 
maar ook op hun ouders en de rest van de gemeente. 
“Toen we begonnen, hadden twee van de tien 
ouders een moestuin. Twee jaar later was dat aantal 
verdrievoudigd.’’
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Interactie
Inmiddels werken vijf gemeenten met de methode, plus 
vijf individuele gezinnen. “We merken dat de methode 
het beste tot zijn recht komt als de kindergroepen niet 
te groot zijn. Er zit heel veel interactie in, er zijn actieve 
spellen. Dan moet de groep waarmee je werkt eigenlijk 
niet groter zijn dan twintig jongens en meisjes.”
De kinderen nemen inmiddels het voortouw om missi-
onair bezig te zijn. ‘’We houden ook vriendendiensten, 
waar we dan vier à vijf weken naartoe leven. De kinde-
ren nodigen daarbij vriendjes uit om mee te komen naar 
de kinderdienst. Vaak zijn dit kinderen die zelf niet in 
de kerk komen. Soms komt er dan ook een pappa en/of 
mamma mee die niet gelovig is. Op deze manier wor-
den we als gemeente uitgedaagd om meer naar buiten 
te kijken, mensen uit te nodigen en zo laagdrempelig 
mogelijk te zijn.”

Zichtbaarheid
De interactie tussen kinderen en volwassenen is de 
afgelopen jaren zienderogen toegenomen, vertelt 
Ronald. “In onze gemeente speelde de kinderdienst 
zich af buiten het gezichtsveld van de volwassenen. 
De jongens en meisjes gingen naar hun eigen ruimte 
en op een gegeven moment popten ze dan weer op. 
Niemand had een idee waar ze mee bezig waren 
geweest. Nu zijn de kinderen eens in de vier à zes 
weken zichtbaar doordat ze iets laten zien dat ze heb-
ben gemaakt of de gemeente betrekken bij een project 
waar ze mee bezig zijn. Af en toe gaat de hele gemeente 
naar de kinderen toe om te zien wat de kinderen heb-
ben geleerd. De volwassenen hebben op die manier van 
de kinderen te horen gekregen wat het Loofhuttenfeest 
inhoudt. Mooi toch?’’ �

Gemeenten die kennis willen maken met de methode, 
kunnen vrijblijvend twee maanden lessen gebruiken of 
proeflessen aanvragen. Meer informatie is te vinden 
op www.kinderwerkeropuit.nl.

“We werken in zes 
jaar tijd twee keer 

de Bijbel rond.”
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In Assen zijn drie gemeenten aangesloten bij Unie en ABC. Ze verschillen 
in grootte en vorm, maar hebben elkaar gevonden in vieren en zingen. 
Sinds enkele jaren vieren de drie gemeenten samen een kerstmiddag 
voor senioren, waar steeds meer mensen komen. Vorig jaar werd er 
ook een Johannes de Heer-zangavond gehouden; met die gezamenlijke 
roots werden ook veel mensen bereikt, die de binding met de kerk zijn 
kwijtgeraakt.

Tekst: Bert Middelkamp

Samen vieren
en zingen
in Assen

Bij de kerstmiddag in december 2019 werd de 
samenwerking van Unie en ABC gemeenten 
bewust naar buiten gebracht onder de noe-

mer ‘BijEen Assen’, gevormd door Baptisten Gemeente 
Assen (Unie), Evangelische Gemeente Assen (ABC) en 
Baptistengemeente De Ark (ABC). Op de liturgie werd 
de status van hun samenwerking kort samengevat: 
“Naast deze viering zoeken de drie gemeenten naar 
mogelijkheden om meer gezamenlijk op te trekken in 
bijzondere vieringen of events.” 

Kerstbijeenkomsten
De verschillende Unie- en ABC-gemeenten in Assen 
functioneren al jaren onafhankelijk van elkaar. Sommige 
leden en bestuurders hadden elkaar al wel eens ontmoet 
in Unie-ABC verband. Lokaal kwamen ze elkaar tegen bij 
vrijwilligerswerk, zoals voor de Voedselbank. Sommige 
leden kenden elkaar ook nog van vroeger, toen ze nog lid 
waren van dezelfde gemeente.

Vijf jaar geleden was de organisatie van kerstbijeenkom-
sten aanleiding voor twee gemeenten in Assen om elkaar 
op te zoeken en het samen anders te doen. De ene richtte 
zich op grootschalige vieringen in het Cultureel Centrum; 
de andere op een kleinschalige seniorenmiddag in een 
wijkcentrum. De uitnodigingen werden wederzijds uitge-
wisseld, zodat beide gemeenten voor elke leeftijdsgroep 
een kerstviering konden aanbieden. Beide bijeenkomsten 
trokken ook veel mensen van buiten die gemeenten. In de 
loop der tijd werd ook de Evangelische Gemeente betrok-
ken bij de Kerstmiddag voor senioren.

Zangavond
Vanuit die samenwerking ontstonden meer contacten. 
Verder werd vanuit de drie gemeenten een werkgroep 
gevormd om ook andere samenkomsten voor senioren 
te organiseren, zowel missionair gericht als voor men-
sen uit eigen gemeenten. Dat leidde in oktober 2019 tot 
de organisatie van een Johannes de Heer-zangavond. In 
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die liederen klinken bemoediging, hoop en vertrouwen 
door; de kern van de boodschap zoals ze die samen in 
Assen willen uitdragen.
Intussen was er ook een gezamenlijke actie ontstaan 
bij diaconie en kinderwerk. De Unie-gemeente deed 
al jaren mee aan een landelijke Schoenendoosactie en 
daarvoor zochten ze een nieuw inzamelpunt in de regio. 
Hun contactpersoon wilde dat wel regelen, maar zij 
hebben geen eigen gebouw. Daarom werd gevraagd of 
die inzameling in het gebouw van Baptistengemeente 
De Ark kon worden gehouden. 
Op die manier leerden kinderwerkers en diaconie elkaar 
kennen en ging de Ark ook meedoen aan diezelfde 
Schoenendoosactie. Naast hun gezamenlijke inbreng 
voor dit doel regelen ze samen nu jaarlijks de inzameling 
en transport van alle schoenendozen in Noord Drenthe.

“Bemoediging, hoop en 
vertrouwen; de kern van de 
boodschap voor Assen.”

Pastoraal werker
De beginfase van het zoeken naar elkaar was vooral 
afhankelijk van enkele mensen die elkaar persoon-
lijk kenden. Het vertrek van een voorganger, pastor of 
gemeenteleider kon er toe leiden dat zo’n contact eerst 
weer werd verbroken. Dat speelde ook in Assen een rol, 
maar het kreeg uiteindelijk een positieve wending. Twee 
gemeenten waren op zoek naar een parttime pastoraal 

werker en kwamen – onafhankelijk van elkaar – bij 
dezelfde persoon terecht. 
Zo werd ds. Jan Brouwer vorig jaar pastoraal werker van 
Baptistengemeente De Ark en ging hij dit jaar diezelfde 
rol vervullen voor Unie-baptistengemeente Assen. Hij 
is ook al tientallen jaren bekend als gastspreker bij de 
Evangelische Gemeente in Assen en kan zo een verbin-
dende rol spelen in de plaatselijke samenwerking. 
Toen het plan ontstond om een week voor Pasen 
opnieuw een Johannes de Heer-zangavond te houden 
was de keus voor een spreker snel gemaakt, want Jan 
Brouwer is nu voor alle drie gemeenten een herken-
baar gezicht. Jammer genoeg kon die zangavond niet 
doorgaan vanwege de coronacrisis, maar in de toekomst 
hopen we dit in Assen samen verder uit te bouwen. �

De drie gemeenten van Unie en ABC in Assen 
zoeken elkaar in een verlangen naar verbonden-
heid in de eenheid in Christus; met respect voor 
de verscheidenheid binnen hun gemeenten. Het 
doel is om over en weer elkaar te herkennen en te 
 ontvangen als aan elkaar gegeven.
Naast wat tot nu toe is ontstaan zoeken we in 
Assen mogelijkheden en kansen om ons één zijn 
in Christus nog meer zichtbaar te maken in geza-
menlijke diensten en evenementen, zodat meer 
mensen met het evangelie kunnen worden bereikt. 
Daarom zoeken de gemeenten in Assen elkaar en 
daarin vinden ze elkaar.

BIJ EEN     |     31



I N T E R N E T

Pionieren:

Jesus.net

Wil je iets weten? Het internet biedt vaak uitkomst. 
Vragen over de zin van het leven of over God? Voor 
veel mensen begint ook deze zoektocht online. 
Veel zoekers komen terecht op onze websites zoals 
Jezus.nl, ikwildood.nl of ikwileuthanasie.nl. De 
zoektocht begint vaak anoniem, maar door het con
tact met één van onze vele ecoaches, verdiept het 
contact. Zij delen hun vragen en hun levensverhaal, 
vanuit hun eigen vertrouwde omgeving. Bijzonder 
hoe vanuit deze anonieme basis, hele diepe gesprek
ken gevoerd worden en mensen stapjes dichterbij 
Jezus komen. We mogen veel mensen doorverwij
zen naar hulpverlening en soms ook naar een lokale 
kerk of christenen. Het internet is een prachtig plat
form om geloof te delen en beleven. Niet alleen in 
Nederland, maar wereldwijd. Jesus.net is een groot 
internationaal netwerk van online evangelisatie.
Martien van den Helder
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“Toen het Baptisten Seminarium in 
2013 een Sprekersroute in het leven 
riep, volgden de deelnemers een 

aantal vakken van de ‘gewone’ studenten”, vertelt 
conrector Marijn Vlasblom. “In 2018 gingen we 
met het Evangelisch College in gesprek en lukte 
het om samen de Sprekersroute als zelfstandige 
opleiding vorm te geven.”

Hijskraanmachinist
De Sprekersroute trekt nu zo’n twintig deelne-
mers per jaar, in leeftijd variërend van twinti-
gers tot zestigers. Marijn: “Mensen die anders 
in de samenleving staan dan voorgangers. Een 
hijskraanmachinist heeft andere ervaringen in 
het dagelijks leven dan iemand die fulltime in de 
gemeente werkt. Het kan een verrijking voor de 
gemeente zijn als het Woord zo vanuit verschil-
lende perspectieven wordt verkondigd.”

Beter onderlegd
Judith Boonstra behoort tot de eerste lich-
ting van de vernieuwde opleiding. Ze is lid van 
Baptistengemeente Het Trefpunt in Enschede en 
werkt als docent Social Work op de Hogeschool 
Saxion. Het spreken voor groepen is iets wat ze 
dagelijks doet, maar voorgaan in een dienst is 
toch iets anders. “Daar wilde ik theologisch wel 
beter voor onderlegd zijn en leren hoe je dat goed 
kunt doen. De Sprekersroute leek me daarvoor 
een goede opleiding.”

Inmiddels heeft ze bijna alle onderdelen van de 
sprekersroute afgerond. “Het vak Hermeneutiek 
vond ik bijvoorbeeld erg interessant: hoe lees 
je de Bijbel en in welk opzicht kleurt de tradi-
tie waarin je bent opgegroeid hoe je een tekst 
verstaat? Bij Exegese leer je om op een systema-
tische manier een Bijbeltekst uit te pluizen. Bij 

Tekst: Gerdien Karssen
Foto: Jeroen te Lindert

Een ambacht 
leren én groeien 
in je geloof
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Sprekersroute:

In september is voor de derde keer de Sprekersroute van het Baptisten 
Seminarium en het Evangelische College gestart. Dit tweejarige 
studietraject is bestemd voor ‘leken(s)prekers’: mensen zonder 
theologische opleiding die regelmatig voorgaan in baptisten- en 
evangelische gemeenten en daar meer kennis en vaardigheden voor 
willen opdoen. Judith Boonstra (46) begon in 2018 aan de Sprekersroute 
en vertelt er enthousiast over: “Ik heb niet alleen veel nieuwe dingen 
geleerd, ik ben ook persoonlijk gegroeid.”

TEKST: Gerdien Karssen

FOTO: Jeroen te Lindert
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Liturgiek kwam ik in aanraking met tradities 
en vormen uit andere kerken en leerde deze te 
waarderen. Zo leer je niet alleen een ambacht, 
maar groei je zelf ook in je geloof. Het is prettig 
om op deze manier op wetenschappelijk niveau 
methoden aangereikt te krijgen om de Bijbel te 
onderzoeken.”

Eerste keer preken
In januari is ze in de gemeente begonnen als 
inleider voor de kringen. “Samen met onze voor-
ganger en een aantal anderen maken we filmpjes 
met een inleiding op een Bijbelgedeelte – eigen-
lijk een heel klein minipreekje met gespreks-
vragen. Die gebruiken de Bijbelkringen in hun 
bijeenkomsten.” Begin juli sprak ze voor het eerst 
in een dienst. Vanwege de coronacrisis was dit 
online in een livestream via Youtube. “Dat was 
een leuke ervaring.”

Liefde voor Gods Woord
Voor wie is de opleiding? Marijn: “Je moet bereid 
zijn om één tot anderhalve dag in de week te stu-
deren en om eens per maand een vrijdag naar 
Amsterdam te komen. Ook is het handig als je 
af en toe kunt oefenen in je gemeente. Maar het 
allerbelangrijkste is dat je liefde hebt voor het 
Woord van God en een verlangen om daarvan uit 
te delen in de gemeente.” Meer informatie:  
www.baptisten.nl/seminarium. �

Onderzoek als thermo-
meter: wat leeft er in onze 
gemeenten?

Naast het opleiden van baptistenvoorgangers en 
‘lekenprekers’ (zie het artikel hiernaast), is er op het 
Baptisten Seminarium veel aandacht voor onder-
zoek, regelmatig gelinkt aan praktijkvragen uit de 
gemeenten. “Onderzoek beschouwen we als een goede 
thermometer om te peilen welke vraagstukken er in 
Unie- en ABC-gemeenten spelen en welke oplossings-
richtingen denkbaar zijn,” zegt Hans Riphagen, conrec-
tor, docent en onderzoeker.

Corona en de gemeente
Zo onderzoeken studenten van het Seminarium in 
samenwerking met de regiocoördinatoren hoe de 
corona crisis in gemeenten is beleefd. “Leden van negen 
Unie- en ABC-gemeenten vullen vragenlijsten in over hoe 
ze de verbondenheid en onderlinge zorg hebben ervaren 
toen er geen diensten waren. Daarnaast wordt onder 
leiding van studenten het interne gesprek gefaciliteerd. 
Gemeenten werden gedwongen om snel naar alternatie-
ven voor de gewone dienst te zoeken. Daardoor hebben 
ze nog weinig bij de impact stilgestaan. Dit is een goed 
voorbeeld van hoe gemeenten en voorgangersopleiding 
elkaar kunnen verrijken: studenten trainen hun onder-
zoeksvaardigheden en gemeenten ontvangen praktische 
handreikingen in een actuele situatie.”

Geloof en verbondenheid
Daarnaast doen we op dit moment mee aan een groot 
onderzoek onder evangelische protestantse chris-
tenen, onder meer gestart vanuit onze McClendon-
leerstoel aan de Vrije Universiteit. “Daarmee hopen we 
inzicht te krijgen in hoe gemeenteleden zich betrokken 
weten bij hun gemeente, waar zij hun inspiratie van-
daan halen en hoe ze denken over geloofs- en maat-
schappelijke vragen, bijvoorbeeld ethische standpun-
ten, de kijk op de Bijbel, over missionair gemeente-zijn 
en het vasthouden van generaties. We hopen op 
veel respons van gemeenteleden uit Unie- en ABC-
gemeenten, omdat die informatie helpt om samen het 
inhoudelijke gesprek aan te gaan en ook om na te den-
ken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.”

Vult u de vragenlijst in? Het duurt 15 tot 25 minuten. 
Dit is de link naar de vragenlijst: www.ru.nl/ep2020.

Judith: “Ik heb niet 
alleen veel nieuwe 
dingen geleerd, ik 
ben ook persoonlijk 
gegroeid.”
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Heeft het geloof altijd een rol in je leven 
gespeeld?
“Ja. Ik ben gelovig opgevoed, in een gereformeerde 
gemeente. Ik vond het lastig om het geloof te beleven. 
In mijn tienertijd ging ik zelf op zoek naar God, maar 
ik wist eigenlijk niet hoe ik Hem moest vinden. De vele 
gesprekken die ik daarover voerde, brachten me niet 
de geloofszekerheid die ik zocht. Op m’n negentiende 
bezocht ik de HGJB-Kerstconferentie. Ik herinner me 
dat ik daar leeftijdsgenoten zag die ‘Wij zijn meer dan 
overwinnaars’ in alle vrijheid met opgeheven handen 
zongen. Het frustreerde me: waarom lukte mij dat niet, 
ik was immers al zo lang op zoek. Ik zocht een plek op 
waar ik alleen kon zijn en besloot om hardop uit te spre-
ken dat ik een kind van God was. Dat werd mijn gebed. 
Ik dacht: als dat inderdaad het geval is, dan zal God dat 
bevestigen. Is dat niet zo, dan steekt Hij daar wel een 
stokje voor.”

Hoe bevestigde God jouw gebed?
“Op die conferentie werd ik bemoedigd met een bijbel-
tekst. Dat was geen logische, haast voorspelbare tekst 
die ik verwachtte bij diensten waarin een oproep voor 
Jezus werd gedaan. Het was geen Johannes 3:16 zal ik 
maar zeggen, want dan had ik dat als destijds nogal rati-
oneel ingesteld persoon waarschijnlijk niet als beves-
tiging gezien. De tekst was Marcus 9:24 waar staat: ‘Ik 
geloof. Kom mijn ongeloof te hulp!’ Ik weet nog dat ik 
op dat moment dacht: het is goed. 
Toen ik weer thuis was, was ik bang om naar de kerk 
te gaan, bang om daar dat prille geloof kwijt te raken. 
Daarom bad ik God om mij daarin te bevestigen, of beter: 
om de angst weg te nemen. Ik ontving weer die ene tekst 
uit Marcus, nota bene tijdens een preek in mijn thuisge-
meente. Ik was 19 en dacht vooral feitelijk en letterlijk en 
nu opeens was Jezus realiteit in mijn leven geworden. Ik 
leefde in een nieuwe wereld waarin ik besefte: het is ook 

Zoeken naar Gods 
leiding met open 

en gesloten deuren

Paulien Vervoorn is spreker, trainer en auteur op het gebied 
van o.a. (s)preekvaardigheid en het geven en ontvangen 
van feedback. Regelmatig gaat zij zondagmorgen voor in 
diverse kerken in het land, waaronder haar thuisgemeente 
CAMA Parousia Gemeente Woerden (ABC). We spreken haar 
over leiding, roeping, bevestiging en haar passie om het 
Woord te verkondigen.

TEKST: Onno Visser

BEELD: Hadassa Verhoeff
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voor mij, Jezus is ook voor mij gestorven. Ik ging de Bijbel 
anders lezen. Wat ik las, ging ik op mezelf toepassen en 
eindelijk: mijn gevoel ging mee. Een hele opluchting, 
want ik had daar zo lang naar gezocht. 
Ik was gepassioneerd over wat ik had ontdekt en deed 
niet veel later belijdenis in mijn kerk, samen met twin-
tig anderen. Toch was ik de enige van die groep die aan 
het avondmaal ging. Enerzijds deed ik dat vanuit de 
overtuiging die over mij was gekomen, anderzijds van-
uit een verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wilde laten zien 
dat wat God met mij had gedaan, Hij ook bij anderen 
kan doen. Daar wilde ik mijn omgeving van overtuigen, 
ook in gesprekken.”

Het delen van een persoonlijk evange-
lie werd jouw roeping. Hoe ging je dat 
gestalte geven?
“Ik deed in die tijd de PABO, een studie die ik had 
gekozen omdat ik van kinderen hou. Na verloop van 
tijd besefte ik dat ik het eigenlijk een zwakke motiva-
tie vond, omdat ik God niet bij mijn studiekeuze had 
betrokken. Ik wilde Zijn plan met mijn leven ontdek-
ken en ik was zoekende. Het was een eenzame periode, 
maar ergens toch ook mooi omdat ik afhankelijk werd 
van God. Ik ging Bijbellezen, bidden, zingen… ik geloof 
dat ik het lied ‘Mijn Herder dat bent U, Heer neem mijn 
leven nu’ wel eindeloos vaak heb gezongen. Biddend 
heb ik gezocht naar Gods leiding. Ik vroeg of Hij deuren 
wilde openen of sluiten.”

Heb je antwoord gekregen?
“Ja. Ik wilde al een poos naar Afrika gaan om daar een 
periode te wonen en werken. Mijn omgeving wist dat 
en zei: misschien ligt daar wel je roeping en moet je 

gewoon gaan. Korte tijd later dienden zich twee opties 
aan: een jaar lesgeven aan zendingskinderen in Nepal of 
Kenia. Ik koos voor Kenia. 
Dat moment was voor mij een heel belangrijke les. Ik 
heb geleerd dat het goed is om God te vragen om deu-
ren te openen, maar je mag daarin zelf ook een keuze 
maken en stappen zetten.”

Hoe heeft deze les verder gestalte gekre-
gen in je leven?
“Toen ik terugkwam, vond ik het lastig om weer te wen-
nen in mijn thuiskerk en stapte ik over naar een gerefor-
meerde bondsgemeente. Daar werd ik al gauw lid van 
de evangelisatiecommissie. Tijdens een brainstorm over 
de invulling van de paasdiensten kwam ik met allerlei 
enthousiaste ideeën over het thema en de spreker, toen 
ik opeens de vraag kreeg: ‘Zou je het zelf niet willen 
doen?’ Die vraag was onverwacht, maar vond ik zo mooi 
dat ik eigenlijk geen nee kon zeggen. Vervolgens leidde 
die spreekbeurt tot nieuwe uitnodigingen en zo is dat 
balletje gaan rollen. Ik besloot in die tijd ook om theolo-
gie te gaan studeren.
In 2012 ontmoette ik Gor Khatchikyan (een arts, schrij-
ver en spreker van Armeens-Nederlandse afkomst, red.). 
We waren aan het carpoolen en hij vroeg mij tijdens die 
rit: wat zijn je idealen? Ik vertelde dat ik hield van taal, 
van bijbeluitleg en van het uitwerken van een preek. Dat 
leidde uiteindelijk tot het idee om samen een trainings-
dag te organiseren op het gebied van spreken. 
Ik had gebeden dat God deuren zou openen, dat ik mijn 
talenten mocht ontdekken en ontwikkelen en op die dag 
zag ik alles samenkomen. Ik genoot ervan. Ik wist: dit 
was door God geleid. Kort daarna kon ik fulltime aan de 
slag met Geloofwaardig Spreken.” 

“De impact van onze woorden 
hangt af van de inhoud, 

onze geloofwaardigheid en 
onze spreekvaardigheid.”
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Waarom Geloofwaardig Spreken?
“Gods Woord is te mooi om er lelijk over te spreken. We 
hebben daarin een verantwoordelijkheid. Ik zie het als 
mijn roeping op die manier zelf te spreken én anderen 
te trainen om te (s)preken. Ik doe dat onder anderen 
voor sprekers, voorgangers en predikanten vanuit de 
volle breedte van christelijk Nederland. Al sinds de oud-
heid weten we dat de impact van onze woorden afhangt 
van de inhoud, onze geloofwaardigheid en onze spreek-
vaardigheid. Deze principes vind je bij mij terug in een 
hip jasje.”

De sprekers, voorgangers en predikan-
ten in Nederland zijn voornamelijk man-
nen en daarmee begeef je je als vrouw in 
mannenwereld. Hoe is dat?
“Nou, er zijn ook vrouwen hoor, maar je hebt gelijk: 
meer dan de helft van de cursisten is van het man-
nelijke geslacht. Maar eerlijk gezegd ben ik met dat 
onderscheid niet echt bezig. Natuurlijk ben ik me er wel 
bewust van als ik een groep mannen voor me heb. De rol 
van de vrouw ligt best wel gevoelig in de meeste kerken. 
In een goed gesprek kan ik daar heel ver in meekomen. 
Ik probeer dan door te vragen en goed te luisteren naar 
wat er achter dat standpunt schuilgaat. Vaak blijkt dat 
dan dezelfde passie voor Gods woord. Het benadrukken 
daarvan brengt vaak toch verbinding, ondanks dat we er 
verschillend in kunnen staan.
Wat ik soms moeilijk vind, is wanneer vrouwen wordt 
verweten dat ze niet goed kunnen spreken. Ergens voelt 
dat onterecht, omdat vrouwen minder kansen krijgen om 
zich te ontwikkelen dan mannen. Ze kunnen bij wijze van 
spreken geen kilometers maken, terwijl je ervaring nodig 
hebt om je spreekvaardigheid te ontwikkelen.

Ik sprak al regelmatig in kerken toen ik acht jaar gele-
den voor het eerst ‘thuis’ mocht preken, in mijn eigen 
gemeente. Dat was op 2 januari 2012. Na afloop werd 
ik door diverse mensen omhelsd; een aantal vrouwen 
huilde zelfs. Zij voelden zich door mij als vrouw erkend. 
Voor mij was dat ook een groot moment. Je bent je er 
enorm bewust van, maar na verloop van tijd gaat dat 
ook wel weer naar de achtergrond. Ik zit zelf in een 
CAMA-gemeente. Op dit moment mogen vrouwen wel 
spreken, maar geen oudste zijn. Ik vind dat jammer, 
maar maak er geen hoofdpunt van.”

Ben je je bewust van je 
voorbeeldfunctie?
“Ja. Ik ben voor heel veel vrouwen die spreken een 
vraagbaak. Ik vind het mooi dat ik hen verder mag hel-
pen. Wat ik ook hoop is om aan jonge meisjes te laten 
zien dat spreken in kerken een optie is. Enige tijd gele-
den reed ik na afloop van een dienst waarin ik gespro-
ken had naar huis. Een van mijn nichtjes zat naast me in 
de auto. Zij had ook een bijdrage gehad op het podium 
en daar zichtbaar van genoten. Toen ik naar haar keek, 
bedacht ik me dat het voor haar straks makkelijker zal 
zijn om later te spreken. Als ik daar een rol in mag spe-
len, vind ik dat mooi. 
Soms kom ik in een gemeente waar ik de eerste vrouw 
ben die spreekt en dan kan er een bepaalde beladen 
sfeer hangen. Maar feitelijk is dat niet aan mij, dat is 
een kwestie voor de gemeente zelf. Ik probeer me in de 
preek te richten op eenheid, maar bovenal: ik kom doen 
waar ik voor geroepen ben. Er ligt een taak voor man-
nen om de cultuur te veranderen, ik kan alleen laten 
zien hoe een vrouw spreekt.” �
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Pionieren:

Geitenkamp

Een echte volksbuurt waar men elkaar kent en voor elkaar zorgt. 
Maar ook een wijk met sociale problemen waar mensen zich voor 
schamen. Een buurt met imagoproblemen, waar de bewoners 
zich soms ook naar gedragen.
In 2017 is hier een buurtkerk ontstaan. Een buurtkerk die probeert 
midden in de wijk aanwezig te zijn. Samen te leven met iedereen 
die daarvoor open staat. Buurtkerkers willen beschikbaar zijn in 
de wijk. Willen samen, onder leiding van God, een veilige gemeen
schap vormen waar je kan schuilen. Waar je je geliefd mag weten 
en vanuit Gods vrede mag uitdelen van de liefde die je ontvangt. 
De buurtmoestuin en buurtmaaltijden zijn daar voorbeelden van. 
Plekken van hoop in de wijk.
Dirk Jan en Vera Riphagen
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Als we niet voor 
 elkaar zorgen,

dan zijn we 
geen kerk

Comunidade Cristã em Amsterdam

42     |     BIJ EEN



Wat begon als een zendingsreis naar London van de nog maar een jaar getrouwde 
Marcos Viana en zijn vrouw Andreia, is inmiddels een avontuur van meer dan 24 
jaar wonen en werken in Nederland. Volgens de vriendelijke Braziliaanse pastor zijn 
dochters Aryssa, Aryana en Anaelysa inmiddels ‘echte kaaskoppen’ en is zijn vrouw 
Andreia verliefd op Amsterdam en de drukke lifestyle van de hoofdstad. Zelf hecht hij 
niet aan een plaats, zegt hij. Maar het is God die hem heeft geroepen om dienstbaar 
te zijn aan de Braziliaanse gemeenschap, binnen en buiten de Comunidade Crista em 
Amsterdam, de Braziliaanse baptistengemeente in Amsterdam-West.

Tekst: IngeMirjam Bosveld

Nederland en de 
complete wereld 
zitten middenin de 

coronacrisis als we elkaar 
spreken. Pastor Marcos is 
druk. Dat is hij altijd, maar 
kort voor het gesprek heeft 
hij een groep van zestig 
Brazilianen geholpen om 
vrijwillig terug te keren naar 
Brazilië. “Het zijn mensen 
die informeel werk hebben 
in Nederland, die hier zijn 
zonder een verblijfsvergun-
ning. Nu het nog kan, wilden 
ze terug met hulp van IOM 
(International Organization 
for Migration). Anderen mensen help ik contact krijgen 
met de Voedselbank. Het is echt de grootste crisis ooit.” 
Ook op andere momenten weten Brazilianen Marcos 
trouwens te vinden: “Heel regelmatig word ik gebeld 
door mensen die zeggen ‘U kent mij niet, maar ik ken u 
wel. Mijn zoon is daar, kun jij ‘m vinden? Mensen raken 
hun paspoort kwijt, ze worden slachtoffer van mensen-
handel. Ik zit in de raad van overzeese Brazilianen en 
heb veel contact met het consulaat.”
Juist middenin de crisis ziet Marcos ook zijn wens uit-
komen. “Een kerk zijn zonder tempel, we zien elkaar nu 
via de stream. Op zondag zitten er drie mensen maxi-
maal in het gebouw voor de stream. Maar we helpen 

mensen, we laten liefde zien. 
Weet je, we kunnen alles 
doen, diensten houden, men-
sen genezen, maar als we 
niet voor elkaar zorgen dan 
zijn we geen kerk.”

Zendingsreis
Pastor Marcos Viana is een 
Braziliaanse baptist afkom-
stig uit Belo Horizonte. Die 
stad ligt in het zuidoosten 
van Brazilië, in het gebied 
Mina Gerais. In januari 2019 
was het gebied in het nieuws 
toen een dam doorbrak en 
270 mensen om het leven 

kwamen door de modderstroom. Marcos: “Het is echt een 
mooi gebied. Er zijn veel bergen, historische dorpjes en 
het beste eten van de wereld. Onze achtergrond is bap-
tist, we zijn deel van de gemeenschap van christenen in 
de wereld. Begin jaren negentig ging ik naar London op 
een zendingsreis samen met Andreia. In Brazilië was er 
een profetie over mij uitgesproken. Ik zou naar een land 
gaan wat ik niet kende en vliegen naar de andere kant 
van de oceaan. Onderweg vroeg een pastor met wie wij 
reisden me om mee te gaan naar Nederland. Dat wilde ik 
best voor een korte periode doen. In die tijd logeerde ik in 
de Westerpark regio in een oud gebouw, alles was grijs. 
In Brazilië was ik zoveel licht gewend en warmte. Er lag 
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veel hondenpoep op straat. Ik vond mensen echt onver-
staanbaar spreken en dacht: ik ga hier nooit meer komen. 
Maar dat was een menselijke gedachte.”

Voor de bevalling van hun eerste kind keren Marcos en 
Andreia terug naar Brazilië, maar ze keren na vijf jaar 
terug naar Nederland. Marcos: “De gemeenschap van 
Brazilianen groeide. Na een lange periode van immigra-
tie naar Amerika kwamen Brazilianen steeds meer naar 
Europa. Omdat ze in de VS niet meer welkom waren. 
Eerst trokken ze vooral naar de UK, maar daar werden 
ze eind jaren negentig teruggestuurd. Teruggaan naar 
Brazilië was alleen geen mogelijkheid. Mensen hadden 
alles gegeven om te emigreren. Dus trokken ze naar de 
overstapplaatsen in de Schengenlanden: Brussel, Parijs 
en Amsterdam. De eerste groep die kwam, had dus een 
economische reden, een tweede groep kwam via de 
route van mensenhandel voor prostitutie bij de grens 
met Duitsland en een derde groep vindt hier de prins op 
het witte paard. Mijn eerste trouwerij in Nederland was 
van een ex-prostituee en een ex-gedetineerde. In totaal 
zijn er 30.000 Brazilianen legaal in Nederland. Ik schat 
dat minimaal net zoveel Brazilianen hier illegaal zijn.”

Familie
Inmiddels komen er zo’n 100 à 120 mensen naar de 
diensten op de zaterdagavond in het Baptist House. 
Marcos: “We hebben een basisgroep van zo’n 50 mensen 
die betrokken zijn. De rest is bezoekers. Het is afhan-
kelijk van hun situatie of ze wel of niet komen. Wat 
kenmerkend is? We hebben besloten dat we een familie 
moeten zijn! We kennen elkaar allemaal, zijn betrokken. 

Soms wordt er te veel geroddeld. Maar als er iemand een 
probleem heeft, dan is dat het probleem van ons alle-
maal. Ook eten is heel belangrijk. Dat is onze liefdestaal. 
Soms bakken we in de tuin bij de kerk een enorm stuk 
rib op de BBQ wel zes uur lang. Dat gaf een keer zoveel 
rook, dat de brandweer langskwam. Als iemand je uit-
nodigt om te komen eten, is dat meer dan een gewone 
uitnodiging. Je moet echt ‘ja’ zeggen, anders is het een 
belediging.
De andere kant van het verhaal is onze focus op Bijbel-
studie en gebed. Gebed is een verklaring van afhanke-
lijkheid: we kunnen niet zonder God. En we houden van 
muziek: met dans, vlaggen en lawaai prijzen we God op 
een warme manier. In de Bijbelstudie praten we over 
genade, over het werk van Jezus voor de mensheid. In 
onze diensten beginnen we ook met muziek en gebed 
wel 30 of 40 minuten. Daarna is er een preek van 40 à 
50 minuten, afhankelijk van het onderwerp, daarna is 
er weer muziek en dan Braziliaanse hapjes. Eens in de 
maand is de dienst in het Nederlands. De andere keren 
wordt het Portugees vertaald naar het Nederlands.”

Sinds twee jaar maakt de gemeente deel uit van de 
Unie van Baptistengemeenten. Voor Marcos zijn twee 
mensen daarbij heel belangrijk geweest. “Albrecht 
Boerrigter en Marianne van Zwieten hebben gezien 
dat we actief kerk zijn en connectie hebben. Zij heb-
ben ons ondersteund. Dat soort mensen, daar wil je bij 
horen! In het Braziliaanse kennen we een uitdrukking 
die zegt dat sommige mensen aanvoelen als neven en 
anderen als broeders. Albrecht en Marianne zijn voor 
ons broeders!” �
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In dat geloof vinden we de concrete basis voor onze 
gezamenlijke toekomst als ABC en Unie, in de over-
tuiging dat we elkaar kunnen helpen en versterken 

op onze weg. Zo hebben we samen voor ogen dat zelf-
standige, lokale gemeenten groeien in een wederkerige 
verbinding met elkaar. Een gezonde(n) gemeente is een 
gunnende gemeente, die wil delen van de zegeningen 
die zij zelf van de Heer ontvangt. 
Dat moet ook herkenbaar worden in het landelijke ver-
band van Unie en ABC, met als pijlers regionale onder-
steuning van lokale gemeenten en de opleiding van 
voorgangers. Dan kunnen we samen meer betekenen 
voor de wereld om ons heen door gemeentestichting en 
zending. De organisatie van Unie-ABC moet worden 
ingericht om alle gemeenten te ondersteunen bij die 
gezamenlijk missie. 

Netwerkorganisatie
Het plan is om als netwerkorganisatie te gaan opere-
ren. Deze structuur sluit aan bij de maatschappelijke 
trend en past goed bij het congregationele kenmerk van 
Baptisten. 

Netwerkorganisaties zijn opgebouwd volgens een 
natuurlijke manier van samenwerken in teams, gaan 
ze uit van de zelfstandigheid van de deelnemers en een 
gedeelde besluitvorming. Het leiderschap is dienend 
en gericht op het creëren van optimale condities voor 
de teams om goed te kunnen functioneren. De diverse 
rollen komen uit de werkzaamheden voort en worden 
gevoegd bij de unieke talenten van een medewerker. Als 
regioadviseur kun je bijvoorbeeld komen in de rol van 
onderzoeker, verbinder, begeleider-veranderaar, advi-
seur etc. 

Functies
Het toekomstige landelijke verband biedt ondersteu-
ning en heeft een aantal functies:

• Ontmoeten en verbinden: het samenbrengen 
van mensen schept gelegenheden voor contact in 
de regio’s, tussen functionarissen, rondom thema’s, 
enzovoort. Herkenning, bevestiging, gebed, bouwen 
aan gemeenschapskracht zijn kernwoorden voor 
deze functie. 

Toekomst
In de veranderende tijd waarin we leven spelen grote vragen, waarbij op 
dit moment het wereldwijd verspreide virus allesbepalend lijkt. Binnen die 
maatschappelijke situatie zoeken wij als Unie en ABC - vanuit de hoop en 
het vertrouwen deel te zijn van Gods missie - de weg van Jezus Christus, 
die voor ons gestorven is en de dood overwon. In onze gemeenten vinden 
we samen het nieuwe leven, waarin we de lengte, de breedte, de hoogte en 
de diepte leren kennen van de liefde van Christus, in afhankelijkheid van 
de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. 

REDACTIE: Bert Middelkamp, Onno Visser
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• Versterken en ontwikkelen: het gaat hier om 
het bij elkaar horen: alle leden van het kerkgenoot-
schap, de gehele achterban. Daarnaast is deze func-
tie gericht op het scheppen van veilige ruimte voor 
‘samen leren’ in actuele vraagstukken: informatie en 
ervaringen delen, intervisie, seminarium, kortom de 
innoverende kracht te versterken. 

• Belangen behartigen: het geven van een stem aan 
het collectief om de doelen van Unie-ABC te berei-
ken. Denk bijvoorbeeld aan het overleg van de kerken 
met de overheid inzake ANBI-regels of over gods-
dienstonderwijs in openbaar basisonderwijs. Niet 
elke individuele gemeente heeft even veel baat bij de 
verschillende doelen, maar het is van belang daar als 
Unie-ABC bij betrokken te zijn, samen met andere 
kerkgenootschappen.

• Voordeel bieden aan individuele gemeente: 
opgedane gemeenschappelijke kennis kan worden 
toegepast bij behoeften van individuele gemeen-
ten. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld hulp 
of interventie bij een crisis of om het gezamen-
lijke inkopen van diensten, zoals een speciale 
aansprakelijkheidsverzekering.

Genoemde functies moeten zichtbaar worden op alle 
terreinen: seminarium, regiowerk, gemeentestichting, 
zending en interne ondersteuning. Na het samengaan 
van Unie-ABC zal er primaire aandacht zijn voor de 
functies ‘ontmoeten en verbinden’ en ‘versterken en 
ontwikkelen’.

Betrokkenheid van gemeenten
De betrokkenheid van alle gemeenten bij het gezamen-
lijke werk van Unie-ABC zal mede naar voren moeten 
komen bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Met het oog op de toekomst zal daar een inhou-
delijk gesprek worden gevoerd over de ontwikkeling 
van het meerjarenbeleid van het gefuseerde kerkge-
nootschap. Dat beleid moet worden ontwikkeld op basis 
van thema’s in de samenleving en binnen de gemeen-
schap zelf. Daartoe zal ‘de stem’ van de leden langs for-
mele én informele kanalen moeten worden opgehaald 

en worden gebruikt voor toekomstig beleid. Thema’s 
die door gemeenten als actuele vraagstukken worden 
gezien, vergroten de betrokkenheid.

Inspirerend en veelzijdig
Unie-ABC zal keuzevrijheid blijven bieden voor gemeen-
ten bij hun gebruik van de dienstverlening van de lan-
delijke organisatie; dat vraagt om een goede en voortdu-
rende analyse vanuit het landelijk verband. Om de stem 
en keuzevrijheid meer inhoud te geven zal de ALV een 
dynamischer karakter krijgen. Vanuit de huidige ‘verga-
dercultuur’ moeten onze ALV’s zich in de toekomst ont-
wikkelen tot inspirerende en veelzijdige bijeenkomsten, 
waarin ook jongeren zich meer herkennen. Voor een 
toekomst met ‘inspiratie, delen en missie’ heeft Unie-
ABC de betrokkenheid en inbreng van iedereen en van 
elke gemeente nodig.

Ambities en missie
Naast de jaarlijkse ALV komen er meer plaatsen en gele-
genheden om de ambities en missie van Unie-ABC te 
verwezenlijken. Daarvoor zullen ontmoetingen, expert-
meetings en werkgroepen worden georganiseerd, waarin 
ook steeds het gebed, de aanbidding en de Bijbel een plek 
hebben. De inhoud van deze activiteiten kan verder heel 
verschillend zijn, zoals ervaringen van gemeenten delen 
en reflecteren of inspiratie opdoen door verhalen over 
missie te delen. Ook kunnen bijeenkomsten en werkgroe-
pen worden georganiseerd rond een inhoudelijk thema, 
de stand van het onderwijs of over praktische zaken bin-
nen het kerkgenootschap of de gemeenten zelf.

Gods weg ontdekken en gaan
Op weg naar een gezamenlijke toekomst wil Unie-ABC 
een lerende, onderzoekende houding uitdragen om 
samen Gods weg te ontdekken en te gaan. We besef-
fen dat we elkaar regionaal, landelijk en wereldwijd 
nodig hebben om verbinding te leggen met onze missie. 
Daarbij gaat het niet om het belang van onze organisa-
tie, maar Unie-ABC weet zich een deel van het verhaal 
van Gods heilzame missie in deze wereld en wil daaraan 
dienstbaar zijn. �

“We zijn een deel van het verhaal van 
Gods heilzame missie in deze wereld 
en willen daaraan dienstbaar zijn.”
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“Ik bid niet alleen voor hen, maar voor 

allen die door hun verkondiging in Mij 

geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. 

Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo 

ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft 

dat U Mij hebt gezonden.

Ik heb hen laten delen in de grootheid 

die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn 

zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zul

len zij volkomen één zijn en zal de wereld 

begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en 

dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.”

Johannes 17:20-23
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