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Dialoog over de toekomst van de kerk

Kleine gemeenschappen kunn
Hoe vorm je een (christelijke) gemeenschap? Wat is een kerk? Twee twintigers bogen zich over die vraag en
wisselden hun ideeën uit vanaf totaal verschillende locaties. Een gesprek tussen Jantine Veenhof, predikant
in het Nederlandse Wateringen en Gerko Tempelman, betrokken bij een kerkplant in New York.

D

e één is predikant in
Wateringen, een dorp
bij Den Haag met zo’n
15.000 inwoners. De ander is
betrokken bij een kerkplant in
New York, een stad van acht
miljoen mensen. Allebei zijn ze
enthousiast over het fenomeen
‘kerk’. Wat zien Jantine Veenhof
en Gerko Tempelman om zich
heen gebeuren, hoe krijgt de
kerk van de toekomst vorm?
Verslag van een skype-gesprek.
Jantine: Sinds ik dominee ben in
Wateringen (Westland) zijn mij
twee dingen duidelijk geworden.
Allereerst is het aantal mensen
dat naar de kerk komt aanzienlijk hoger op hoogtijdagen en met
bijzondere diensten gericht op de
buurt en jonge gezinnen, dan op
een gewone zondagmorgen. In
de tweede plaats vind ik het opvallend dat met uitzondering van
een trouwe groep gemeenteleden, veel mensen geen behoefte
hebben aan de zondagse dienst,
maar wel op een andere manier
gemeenschap zoeken. Bijvoorbeeld in een gesprekskring of
door het organiseren van een diaconale activiteit, gericht op de
buurt.

enorme proporties en een heel
grote doorstroom. Door de grote
afstanden zijn mensen veel vaker
geneigd af te zeggen en door de
grote doorstroom verliezen mensen veel vrienden. Ik zie daarom
veel eenzaamheid in een stad
waar toch acht miljoen mensen
wonen. Met onze kerk organiseren we daarom door de week muziekavonden, hebben we kringen
en de Alphacursus, en doen we in
de zomer elke woensdag iets als
een picknick in Central Park. Hoewel je nooit weet wie er komt,
staan veel mensen open voor dit
soort activiteiten, en voor sommigen vormen die activiteiten een
groot deel van hun sociale leven.
Vanwege de afstanden is het
probleem van commitment in New
York nu eenmaal een feit. Maar
ik denk dat er een nog serieuzer
probleem is rondom de zondagse
dienst. Want werkt teveel nadruk
op de zondagse dienst niet vaak
circulation of the saints in de hand
– christenen die van de ene naar
de andere kerk gaan, puur omdat
de diensten ergens anders net wat
leuker zijn? Als dat zo is, dan zitten christenen vooral voor zichzelf en hun vrienden in de kerk.
Wat de kerk weer niet echt een

‘Zit de traditionele zondagse dienst
vernieuwing niet juist
in de weg?’
Daarom denk ik soms dat de kerk
te veel gericht is op de zondagse
dienst, als centraal element van
het kerk-zijn. Past dat nog wel
in de huidige maatschappij en
is deze vorm voor iedereen nog
inspirerend? Als je als kerk wilt
(blijven) groeien en relevant wil
zijn, moet je je deuren dan niet
vaker open kunnen stellen dan alleen op zondagochtend?
Gerko: Wat je beschrijft lijkt op
de ervaring als die ik heb, nu ik
een jaar in New York werk voor
een net begonnen kerkplant. In
de Amerikaanse kerkplanterswereld is het heel gebruikelijk
om binnen vijf of zes jaar een
zelfstandige kerk te hebben opgestart, met veel nadruk op de zondagse diensten. Maar hier merkte
ik hetzelfde als wat jij merkt in
het Westland: zelfs de meest betrokken mensen bekijken per
keer of ze zin hebben om naar
de zondagse dienst te komen. Tegelijk is er wel een uitgesproken
behoefte aan gemeenschap. Daarom komen mensen net zo graag
op wekelijkse bijeenkomsten die
we organiseren.
Jantine: Hoe zien die wekelijkse
bijeenkomsten er bij jullie uit en
hoe komt gemeenschap daarin
tot uiting?
Gerko: New York is een stad van

geschikte omgeving maakt die
aantrekkelijk is voor nieuwkomers.
Ik vraag me zelf daarom wel
eens af, en ik ben benieuwd naar
je mening daarover: zit de traditionele zondagse dienst vernieuwing juist niet in de weg? Als
christenen te gefixeerd zijn op de
zondagse diensten als iets waar ze
komen om er vooral zelf iets te halen, worden kerken dan niet heel
ongeschikt en ongastvrij voor
mensen in de huidige tijd, die op
zoek zijn naar gemeenschap?
Jantine: Je stelt dat de nadruk
op de zondagse dienst kan leiden
tot een ongastvrije omgeving en
circulation of the saints waardoor
nieuwkomers zich niet welkom
voelen. Dat is waar, de kerkdienst
kan te binnenkerkelijk worden.
Anderzijds kunnen andere activiteiten net zo goed leiden tot een
ons kent ons-sfeer.
Ik denk dat het probleem van
het commitment en het binnenkerkelijke meer zit in de vorm van de
zondagse dienst. We beperken de
invulling van ‘gemeenschap’ teveel tot die zondagse dienst. Die
vorm sluit niet aan bij de cultuur
waarin we leven. Op zo’n zondag
hoor je vooral een lange monoloog van de dominee, maar is er
weinig nadruk op de zintuigen en
geen mogelijkheid om in gesprek
te gaan.

Gemeenteleden worden onvoldoende geholpen zelf Jezus te volgen en de wereld in te gaan met
een boodschap die voor anderen
van betekenis is - discipelschap
dus.
Daarnaast snappen nieuwkomers niet zomaar wat er gebeurt,
terwijl ook zij juist graag over
hun leven en zoektocht praten. Ik
denk dat de traditionele zondagse
dienst in die zin de vernieuwing
in de weg zit. En daarom is het nodig naast die zondagse dienst ook
andere momenten van gemeenschap aan te bieden.
Ik bezoek momenteel alle
jonge gezinnen in de kerk en
dan stel ik de vraag: wat verlangen jullie van de kerk voor jezelf
en je kinderen? De behoefte is

verschillend. Van kinderclub tot
meer gezinsdiensten. Er zijn ook
mensen die nauwelijks onder
woorden kunnen brengen waar
ze behoefte aan hebben, ze missen religieuze taal. Daarin zie je
dat het nodig is mensen taal te
bieden in hun zoektocht naar
God. Dat kun je oefenen bij een
gespreksgroep.
Gerko: Ik herken heel erg wat
je zegt over enerzijds gemeenteleden die te weinig worden toegerust om de wereld in te gaan
en anderzijds nieuwkomers die
open staan voor spiritualiteit.
En ik denk dat het een terechte
vraag is wat de plek van de zondagse dienst in al deze veranderingen nog is.

Wellicht helpt het in dit gesprek
een scheiding te maken tussen de
twee groepen die je noemt: de bestaande kerkelijke gemeenschap
aan de ene kant en niet-kerkelijke mensen die openstaan voor
spiritualiteit anderzijds.
Het gevaar voor de bestaande gemeenschap in een kerk is,
dat de ‘consumptiementaliteit’
wordt overgenomen. De kerk,
inclusief de gemeenschap en de
zondagse diensten wordt dan gezien als iets waar je naar believen
iets voor jezelf uithaalt. Ik zie dat
bij heel veel christenen hier in
New York.
Het zou beter zijn als de bestaande christelijke gemeenschap juist iets kan produceren
wat voor niet-kerkelijke mensen

