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1. Opdracht en instelling werkgroep  
Op 8 december 2015 heeft de Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Dieren het besluit 

genomen een werkgroep in te stellen die de volgende opdracht heeft:  

 

Formuleer een visie voor de langere termijn (jaren 2015 – 2025) op de ontwikkeling in  

brede zin voor de Protestantse gemeente te Dieren. Doe dit tegen de achtergrond van 

de notities “Financieel beheer op orde” en “Een kleinere kudde met minder herders”, 

het Beleidsplan 2014-2019 en het PKN–rapport Kerk 2025 “Waar een Woord is, is 

een weg” (definitief in januari 2016).  

 

Daaropvolgend is een werkgroep geformeerd met de volgende samenstelling:  

 Koos Pluymert (voorzitter)  

 Dick Ottevanger (secretaris, voorzitter College van Kerkrentmeesters)  

 Hilde Noordhof (ouderling Pastorale Raad)  

 Ivo Janssens (kerkrentmeester College van Kerkrentmeesters)  

 Arjan de Visser (jeugdouderling en lid van de Kerkenraad)  

 Wopke Pol (diaken College van Diakenen)  

 

In maart 2016 heeft de werkgroep haar werkzaamheden aangevangen. 
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2. Inleiding  
De Protestantse gemeente Dieren (PgD) is een in veel opzichten actieve en fijne, warme 

kerkelijke gemeente. Er wordt in een constructieve sfeer gewerkt in het formele bestuurlijke 

deel van het werk, er is een brede positieve betrokkenheid van veel leden en er is een actieve 

groep van vrijwilligers die veel activiteiten mogelijk maakt. De recente verbouwing van de 

kerkzaal en aanpassing van diverse faciliteiten, zoals het kunnen uitzenden van kerkdiensten, 

is daarvan een klinkend resultaat. “De PgD durft te investeren en pakt door daar waar kansen 

liggen”, is een mooi beeld als het gaat om de slagvaardigheid en constructieve werkwijze van 

de PgD.  

 

Zowel in Dieren als landelijk zijn er evenwel robuuste ontwikkelingen die invloed hebben op 

hoe we met elkaar gemeente-zijn. Een langzaamaan dalend ledental, dito ontwikkeling op het 

vlak van financiële inkomsten, maar ook de grootte van de bestuurlijke organisatie, de lege 

plekken in de leeftijdsgroep 20-40 jaar en de groeiende roep vanuit de 

participatiesamenleving, vraagt ons om nieuwe keuzes te maken. Nieuwe keuzes met kansen 

voor een actieve levende gemeente van Jezus Christus, waar het Woord klinkt, we omzien 

naar elkaar en met elkaar nieuwe vormen vinden om in de gemeenschap van de Heer met 

elkaar het goede te doen, passend bij onze mogelijkheden. Centraal staan daarin dan ook de 

woorden Geloven-Samen-Doen.  

 

Landelijk zijn met het rapport ‘Waar een Woord is een Weg’, uitgegeven in 2015 door de 

PKN, woorden gegeven aan de ontwikkelingen van deze tijd die de manier waarop we met 

elkaar kerk zijn beïnvloeden. De seculiere cultuur, de individualisering, netwerksamenleving, 

digitale revolutie en globalisering zijn een nieuwe context voor de kerk. Opvallend in het 

rapport is de ruimte die er is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, uit te gaan van wat 

mogelijk is en vooral terug te gaan naar de basis van ons kerk-zijn: Geloof in God. Van een 

besturen-kerk naar een kerk met een ‘lichtere gang’, zoals het landelijk rapport dit omschrijft. 

‘Waar een Woord is een Weg’ is een belangrijke drager voor de adviezen in deze rapportage. 

  

 

Kortom, er ligt veel uitdaging, ook in kansen, naar de toekomst toe. We voelen ons pioniers in 

een nieuwe tijd vol spanning en ontdekking. Dit rapport geeft, een doorkijkje in de komende 

tien jaar voor onze gemeente en adviseert over keuzes en maatregelen die de komende 10 

jaren voorliggen en kunnen helpen om de PgD die actieve en fijne, warme kerkelijke 

gemeente te laten blijven zijn.  
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3. Opdracht  
De kern van de opdracht zoals opgesteld door de Kerkenraad is als volgt geformuleerd:  

 

“Formuleer een visie voor de langere termijn (jaren 2015 – 2025) op de ontwikkeling in brede 

zin voor de Protestantse gemeente te Dieren. Doe dit tegen de achtergrond van de notities 

“Financieel beheer op orde” en “Een kleinere kudde met minder herders”, het Beleidsplan 

2014-2019 en het PKN–rapport Kerk 2025 “Waar een Woord is, is een weg” (definitief in 

januari 2016).”  

 

Naast de opdracht zelf zijn de volgende centrale vragen meegegeven:  
 Wat voor kerkgemeente willen en kunnen we zijn?  

 Wat is daarvoor nodig?  

 Welke middelen staan ter beschikking?  
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4. Conclusies en adviezen  
De werkgroep kiest ervoor om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uitvoering gevend 

aan het samen doen in het motto van de werkgroep. In de hierna volgende paragrafen wordt 

uitgelegd wat de werkwijze is geweest van de werkgroep om tot de in deze paragraaf 

weergegeven conclusies te komen. Tevens valt daar aan te treffen het kader wat aan de 

werkgroep is mee gegeven (“Terug naar de basis”) en ook de principes die zich gaandeweg 

vormden voor de werkgroep. Deze eindrapportage wordt afgesloten met een reflectie op de 

opdracht. Ter ondersteuning van dit eindrapport zijn nog een drietal bijlagen toegevoegd. 

 

Aldus start dit eindrapport met een aantal duidelijke uit de gevoerde gesprekken te trekken 

conclusies waaraan we met elkaar de komende jaren kunnen werken om met elkaar een 

levende kerk te zijn.  

 

De conclusies zijn gegroepeerd langs de agenda zoals ook in het PKN-rapport ‘Waar een 

woord is, is een Weg’ is aangehouden, namelijk ‘Rond geloven’, ‘Rond de 

Geloofsgemeenschap’ en ‘Rond de diaconale en maatschappelijke presentie’. Dit sluit aan bij 

het eerder gevonden motto:  GelovenSamenDoen.  

 

Belangrijk: er is tijd en ruimte  
Een belangrijke centrale conclusie over alle thema’s heen is de conclusie dat er, in meerdere 

opzichten, tijd en ruimte, is om te veranderen. Als PgD is er geen sprake van acute 

problematiek die noodzaakt tot onconventionele ingrepen, maar is er tijd en ruimte om met 

elkaar nieuwe paden in te slaan en samen te bouwen aan een robuust kerk-zijn. Dit is een 

geweldig uitgangspunt, laten we daar gebruik van maken.  

 

4.1 Rond Geloven  
Kerk vaker open / stiltecentrum  

Een veel gehoorde wens is om de kerk vaker open te hebben dan wel een stiltecentrum te 

willen inrichten. Het hoe is daarin nog erg onduidelijk.  

 

Advies  

Doe onderzoek naar de haalbaarheid van een meer frequente openstelling van de 

kerkzaal en bezie welke vraag daarmee wordt beantwoord. Doe dit evenzo met de 

vraag om de inrichting van een Stiltecentrum.  

 

Kerkelijk bestuur  

Stelselmatig is door een overvloed aan bestuurszaken het gesprek over geloven in het 

kerkelijk bestuur verdrongen door het besturen en lijkt het geloof en wat daaraan ten dienste 

staat naar de achtergrond gedrongen. Het streven moet erop gericht zijn te komen tot een, 

zoals staat geschreven in ‘Waar een woord is, is een weg’, lichtere gang en ruimte voor de 

geloofsbeleving en het nastreven van de grote doelstelling van de kerk: het geloof in God, 

geloofsoverdracht en de manieren waarop dit praktijk kan worden.  

 

Advies  

Ruim meer tijd in voor het geloofsgesprek in het bestuur van de kerk en de vormen 

waarin we dit als kerk praktijk (kunnen) geven. 
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4.2 Rond de Geloofsgemeenschap  
Communicatie  

Er is op het gebied van communicatie in de afgelopen jaren veel gebeurd, zo is o.a. de website 

vernieuwd, is er een Twitteraccount, Facebookpagina, zijn er communicatiecontactpersonen 

per raad benoemd, en wordt jaarlijks met de Aktie Kerkbalans een folder gemaakt. Inmiddels 

is ook het ambt van ouderling-Communicatie vorm gegeven.  

Waar het nu op aan komt is het daadwerkelijk invullen van de communicatie zelf, zowel 

intern als extern.  

 

Advies  

Organiseer een gerichte communicatiestrategie zowel intern als extern en geef daar 

praktisch invulling aan, meer intensief en gericht dan nu.  

 
Jongeren (0-20 jaar)  

Er is een actieve Jeugdraad die regelmatig activiteiten organiseert zoals een Startkamp, 

Buitenlandreis en Filmfabriek, maar toch kan de aansluiting van deze doelgroep op de rest 

van de kerkgemeenschap beter. Uit gesprekken blijkt dat men zich niet altijd gehoord voelt. 

Het gedwongen vertrek van de predikanten uit de Jeugdraad, door verminderd aantal 

beschikbare uren, helpt daarin niet. Vaak nog wordt zeer positief gesproken over de periode 

van Esther Teunissen die specifiek werk verzette in deze doelgroep. Mogelijk zal meer 

aandacht ook positief effect hebben op de doelgroep 20-40 jaar, die nu een grote leemte vormt 

in de gemeente.  

 

Advies  

Werk op korte termijn een voorstel uit voor een investering in de aanstelling van een 

Kerkelijk werker (HBO) gericht op jongeren voor max. 0,5 fte.  

 

Predikanten  

In de komende 10 jaar zullen alle predikanten met emiritaat gaan. Gelet op de ontwikkeling 

van het ledenaantal (daling tot ca. 1000 leden in 2022) zal het vertrek van ds. Henk Boonen in 

2018 naar verwachting nog tijdelijk voor een klein deel, rond 0,2 fte, moeten worden 

gecompenseerd.   

Wellicht kan de combinatie van zittende predikanten met een Kerkelijk werker hierin 

verlichting bieden. Inhoudelijk vervullen predikanten de rol van leraar en herder die inspiratie 

brengen en coachen waar nodig.  

 

Advies  

Bereidt een lagere bezettingsgraad van predikanten voor tot maximaal ca. 1,2 fte vanaf 

november 2018 (vertrek ds. Henk Boonen). Communiceer tijdig over de mogelijke 

consequenties met de gemeente. Start begin 2021 met de voorbereiding voor de wijze 

waarop moet worden omgegaan met het emiritaat van ds. Kees Bochanen (voorzien in 

mei 2022).  

 

Gebouwbeheer en exploitatie  

Na de recente verbouwing is het beheer van de gebouwen onder meer gericht op het vergroten 

van het aandeel ‘verhuur’ van, op dit moment zo’n € 25.000 per jaar, tot zo’n € 30.000 per 

jaar vanaf 2017. De druk op de beschikbaarheid van de huidige professionele koster zal 

langzaamaan oplopen evenals de vraag om inzet van hulpkosters en andere vrijwilligers. 

Daarnaast zal, als de huurvraag toeneemt, dit organisatorisch ook een steeds groter beslag 
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leggen op de schaarse tijd van de genoemde groep en mogelijk niet meer passen in de 

beschikbare tijd, waardoor er een knellende situatie ontstaat.  

Op termijn valt te verwachten dat het geheel door vrijwilligers wordt gerund omdat de kosten 

van een professionele koster niet meer is op te brengen of de investering meer en beter nog tot 

haar recht komt in de aanstelling van predikanten en/of kerkelijk werker, gelet op de 

bedoeling van de kerk.  

 

Advies  

Maak een volgende stap in de organisatie van de dagelijkse exploitatie van het 

kerkgebouw, inclusief zalen. Probeer dit in eerste aanleg uiteindelijk alleen met 

vrijwilligers te doen vooruitlopend op vertrek van de professionele koster per 

november 2022. Bezie in 2021 of opvolging van een professionele koster noodzakelijk 

is. Start op korte termijn met deze ontwikkeling opdat in 2021 ervaring is met deze 

wijze van werken. 

  

Bezie of het gebouwbeheer en exploitatie meer zelfstandig , uiteraard onder blijvende 

verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, kan worden ingericht opdat het gesprek 

hierover de Kerkenraad zo min mogelijk behoeft te belasten. 

 

Ambtelijke bezetting en kerkbestuur  

De PgD mag zich nog altijd verheugen in een nagenoeg sluitende bezetting van de ambtelijke 

posten in kerkbestuur en raden. Dat is een groot goed. Langzaamaan wordt dit wel nijpender, 

zoals de huidige vacature Scriba van de Kerkenraad. Slim organiseren in kleine porties lijkt 

haalbaar om taken die gedaan moeten worden gedaan te krijgen. Belangrijk is dat de behoefte 

centraal moet worden gesteld en dat niet zondermeer moet worden uitgegaan van een 

bestaande structuur of vermeende behoefte.  

Gelet op alle ontwikkelingen is het onmogelijk om op dit moment de structuur en bezetting 

van raden en bestuur in 2025 aan te geven. Jaarlijks zal moeten worden bezien wat nodig is 

(vraag) om daarop het goede aanbod (bezetting) te organiseren. Het opknippen in kleinere en 

projectmatige werkzaamheden lijkt daarin de aansluiting te zijn naar vrijwilligers, meer dan 

dat dit gebeurt in zware rollen en taken. 

 

Advies  

Stem de (formele) ambtelijke bezetting af op de spankracht van de gemeente alsmede 

op de vraag die er is, meer dan vast te houden aan bestaande structuren. Belangrijk 

hierin is de vraag scherp te hebben waarop het aanbod kan worden ingezet.  

Beschouw specifiek hierin de plek van de jeugdouderling in het pastoraat.  

 

Vrijwilligers  

Er zal een toenemend aantal vrijwilligers nodig zijn om de kerk als organisatie te kunnen laten 

‘draaien’. De organisatie van exploitatie van kerkgebouw en –zalen is daarvan een belangrijke 

vraag, maar ook pastoraat en diaconaat alsmede kerkbestuur blijven daarin vraagstellers. De 

PgD mag zich overigens nog verheugen in een goede bezetting van de noodzakelijke rollen. 

De vacature van het scribaat lijkt daarin een uitzondering en mogelijk incident, hoewel de 

zwaarte van deze rol wellicht zwaar weegt in de overweging aan potentieel vrijwilligers 

daarop in te stappen. Kleiner maken van takenpakketten lijkt dan ook een belangrijke 

ontwikkeling om vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd te houden. 
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Advies  

Wees helder in de vraag die er is en stem af op het beschikbare aanbod. Werk langs de 

spankracht die je als gemeente kan opbrengen en zie af van blijven doen wat je deed, 

zeker wanneer de vraag daarin niet voldoende scherp (meer) is.  

 

Financiën  

De PgD kent een relatief hoge eigen reserve van ongeveer 4,5 maal de hoeveelheid ‘levend 

geld’ dat jaarlijks binnen komt. De landelijke vuistregel hierbij is dat de algemene reserve 

ongeveer 1,5 maal het totaal aan jaarlijks levend geld is.  

Daarentegen is de jaarlijkse exploitatie niet sluitend en vertonen de jaarrekeningen jaar op jaar 

tekort. De begroting van 2016 laat voor het eerst sinds jaren een nagenoeg sluitende begroting 

zien, als resultaat van het in de afgelopen jaren terugdringen van kosten door het inleveren 

van predikantsplaatsen.  

Met het dalen van het ledental zullen de inkomsten ook komende jaren nog een dalende lijn 

laten zien. Er blijft dus behoefte aan kostenreductie. Tegelijk is er, gelet op de hoogte van de 

algemene reserve, wel ruimte om te investeren.  

 

Advies  

Benut de financiële ruimte in de vorm van een hoge algemene reserve om te investeren 

in activiteiten die de kern van het kerk-zijn kunnen verstevigen, zoals de aanstelling 

van een kerkelijk werker voor het jongerenpastoraat. Overweeg (kleine) investeringen 

die het kerkgebouw nog meer multifunctioneel inzetbaar maken zodat het gebruik (en 

verhuur) verder worden geïntensiveerd.  

Blijf waakzaam op het (laten) sluiten van de dagelijkse exploitatie.  

 

4.3 Rond diaconale en maatschappelijke presentie  
 

Kerk en samenleving  

De participatiesamenleving doet ook een groeiend beroep op de kerk. (zinloos) Geweld, 

migratiestromen en klimaatverandering versterken dit beroep. Het omzien naar de wereld en 

de naaste kent hiermee een duidelijke vraag.  

Het is vooral op de gebieden van zingeving en netwerk waarin de burgerlijke gemeente voor 

de kerk een rol ziet weggelegd. De kerk als ontmoetingsplek (netwerk) maar ook waar 

zingeving kan ontstaan (iets voor elkaar betekenen al of niet binnen de kerk). Ook op het vlak 

van het formele sociale vangnet wordt de rol van de burgerlijke gemeente kleiner. M.a.w. de 

gemeente trekt zich terug als ‘de gemeente regelt het wel’ maar is daarmee niet uit het sociale 

domein weg. Nee, de gemeente wil graag de initiatieven op het sociale vlak faciliteren en 

aanjagen, maar minder zelf doen. Als mensen zelf dingen oppakken voelt dat ook steviger en  

beklijft het beter. Als facilitator met personele capaciteit, kennis of geld kan de gemeente wel 

helpen om initiatieven te helpen volwassen te worden.  

 

Advies  

Haal de banden met de burgerlijke gemeente aan en zie welke rol van betekenis de 

kerk als gemeenschap kan leveren. Concreet heeft de gemeente Rheden recent een 

Preventienota vastgesteld en beschikt zij over een participatiecoach. Bezie welke 

faciliteiten van gemeentewege kunnen worden betrokken om activiteiten zo mogelijk 

van de grond te krijgen en duurzaam te exploiteren. Beloon en steun initiatieven die de 

kerk positief onderdeel laten zijn van haar omgeving zoals het werken aan 

duurzaamheid, als zichtbaar respect voor Gods schepping. 
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5. Werkwijze  
Als basis voor de gekozen werkwijze gelden de rapportages die in de opdracht aan de 

werkgroep zijn meegegeven, waarvan het landelijke PKN rapport ‘Waar een Woord is, is een 

weg’ van groot belang is, de eigen bevindingen en waarnemingen van de werkgroepleden en 

uitkomsten van gesprekken die de werkgroep is aangegaan met anderen binnen en buiten onze 

gemeente over de Protestantse gemeente Dieren in de komende tien jaar.  

 

De werkgroep zelf is vanaf maart 2016 tot en met januari 2017 elf maal bijeen geweest. Drie 

maal heeft de werkgroep met een klankbordgroep, bestaande uit de eigen predikanten, 

vergaderd.  

 

In juni 2016 is een eerste terugkoppeling geweest met het Breed Moderamen.  

 

Zeer waardevol zijn ook de verslagen geweest die zijn opgesteld naar aanleiding van diverse 

bijeenkomsten met oud-ambtsdragers. Tweejaarlijks zijn we als PgD gewoon met oud-

ambtsdragers terug te kijken op hun actieve ambtsperiode hetgeen een soort van ‘van buiten 

naar binnen’ blik geeft op het functioneren van met name de bestuurlijke kant van onze 

gemeente maar ook adviezen in zich blijkt te hebben die zeer waardevol zijn om op te pakken.  

 

Naast de interne gesprekken zijn er ook waardevolle gesprekken gevoerd met de kerkelijke 

Hervormde buurgemeente Spankeren en is een gesprek geweest met de voor Dieren en WMO 

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verantwoordelijk wethouder Vugts van de gemeente 

Rheden.  

 

Als laatste hebben de gesprekken met alle raden, zoals die in het 

najaar zijn gehouden, belangrijke input geleverd voor de 

conclusies en adviezen die in navolgende rapportage zijn te 

vinden. 

 

  

Bevinding  

Als werkgroep hebben we steeds geredeneerd vanuit de kern van 

ons kerk-zijn, het ‘Waarom’, dat zich met verschillende woorden 

laat beschrijven, zoals het ’ Woord van God’, ‘Geloof in God’, 

‘Op Weg zijn’ en ‘Jezus Christus onze Heer’. Het is de kern van 

waarom we met elkaar kerk-zijn. Terug naar de bedoeling en 

basis betekent dat we dat steeds centraal stellen in wat we met 

elkaar ondernemen.  

 

Opvallend ook is dat de woorden die we als PgD gegeven 

hebben aan ‘Hoe’ we met elkaar kerk zijn, zeer talrijk en 

uiteenlopend zijn. Belangrijke kernwoorden voor onze gemeente 

naar de toekomst toe blijken ‘samenwerken’, ‘creatief’, ‘meer 

ondernemen’, ‘meer beleving ‘, ‘praktisch kerk zijn’, 

‘flexibiliteit’ en ‘ontmoeting’. Het is de manier waarop we 

invulling (willen) geven aan de kern: het Geloof in God.  
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Uiteindelijk geven we met elkaar vorm aan ons geloof door allerlei activiteiten (het ‘Wat’), 

zoals de erediensten, Ontmoetingsmaaltijd, de Filmfabriek, maar ook door te vergaderen, het 

aanstellen van een koster en predikanten, het onderhoud van onze gebouwen en door tal van 

diaconale acties zoals Actie Kersttas, participatie in Schuldhulpmaatje, etc...  

Belangrijk hierin is te onderkennen dat het ‘Wat’ volgt op het ‘Waarom’ en het ‘Hoe’ en is 

daarmee slechts volgend en niet sturend. Terug naar de bedoeling, terug naar de basis, zoals 

het PKN-rapport-beschrijft, betekent dan ook dat we soms activiteiten zullen loslaten en 

inruilen voor andere activiteiten omdat er nieuwe vragen of nieuwe context is. 

 

 

 

6. Terug naar de basis  
Navolgend is uit de PKN-rapportage de 

sprekende uitleg opgenomen die gaat 

over het ‘Waarom’ van de kerk. Een 

inspirerend tekstdeel dat ook de 

werkgroep heeft geïnspireerd op zoek te 

gaan naar de manier waarop we in de 

komende 10 jaar met elkaar als PgD 

kerk kunnen zijn en blijven.  

 

 

“Wie het Nieuwe Testament leest, 

merkt dat de vreugde eraf spat wanneer over de kerk gesproken wordt. Denk aan tintelende 

beelden als ‘bruid’ en ‘lichaam van Christus’. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is 

van God zelf en niet een moeizaam product van mensen.  

De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die 

vreugde.  

Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er bijna vanzelf ook andere woorden en 

beelden boven. Woorden als krimp en vergrijzing, en het beeld van een gebouw onder dik 

stof. De kerk die eens een vast onderdeel uitmaakte van onze cultuur en samenleving lijkt nu 

overbodig. In zulke tijden is de verleiding om maar op te houden met de kerk daarom heel 

herkenbaar.  

 

Moeten we er dan inderdaad mee ophouden? Velen weigeren dat te doen. Als je doorvraagt, is 

dat niet omdat ze vinden dat de kerk er nu eenmaal bij hoort, maar omdat zij van de kerk 

houden. Omdat zij zich diep aangesproken weten door het evangelie, de boodschap waar de 

kerk van leeft. Omdat ze zich geen leven kunnen voorstellen zonder kerk. Een leven zonder 

de kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave 

van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een 

stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een 

verborgen manier in stand gehouden door God zelf.  

 

Dat houdt wel de uitdaging in om dat leven steeds weer op het spoor te komen. Om het stof 

van de kerk af te blazen of te laten blazen. Om die tintelende beelden over de kerk van het 

Nieuwe Testament weer te ontdekken en te beleven. Om back to basics, terug naar de kern, te 

gaan en weer te ontdekken waar het om gaat. Daarbij kan het helpen om antwoord te geven op 
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de vraag waarom je wilt dat de kerk moet blijven. Of omgekeerd, waarom je doodongelukkig 

zou zijn wanneer de kerk zou verdwijnen. Dat antwoord kun je aan jezelf geven of aan elkaar, 

maar ook aan tijdgenoten die zich misschien afvragen wat er zou missen als er geen kerk meer 

is. Een antwoord dat geen geheimtaal gebruikt maar verstaanbaar is. Ook dat is een manier 

om back to basics te gaan.  

 

Het is goed om op zo’n vraag een gezamenlijk antwoord te geven. Daar kunnen persoonlijke 

antwoorden bij helpen.  

 

Hier volgt zo’n persoonlijk antwoord op de vraag ‘waarom kerk?’  

1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden 

‘evangelie’ genoemd, goed nieuws van God. Het zijn woorden die me aanspreken in 

de diepste kern van mijn leven. Ik word erdoor opgericht als ik als een verloren mens 

langs de weg lig. Ik word erdoor in mijn kracht gezet en krijg moed om te leven. Dat 

evangelie staat op naam van Jezus. Hij geeft me ziel en zaligheid. Daarom moet de 

kerk blijven. Als een plaats waar God geloofwaardig wordt. Als een ruimte om te 

leren geloven en in dat geloof verder te groeien.  

2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die 

voor elkaar willen instaan. Alleen maar ‘ieder voor zich’ is armoedig. Alleen bij elkaar 

komen als ‘gelijkgezinden’ of vanwege een gezamenlijk belang is te weinig. De kerk 

is een plaats om samen te lachen en te huilen, om samen te eten en te drinken. Het 

maakt hier niet uit hoeveel je verdient, hoe je eruitziet, hoe oud je bent, wat voor 

kleren je aanhebt, of je alleen bent of samen. Er is iets dat die verschillen overstijgt, 

omdat je samen familie van God bent. Daarom ben je elkaar gegeven en sta je voor 

elkaar in.  

3. De kerk helpt me om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor mijzelf, maar ook voor de 

samenleving. Inzicht in het goede leven komt me niet aanvliegen. Er is zoveel chaos 

en verwarring in de wereld. Het leven is zo onoverzichtelijk. Wat moet ik doen? Waar 

moet ik me voor inzetten? De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar 

wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven. 

Ik krijg inzicht in wat het goede leven is, voor mijzelf, voor de samenleving en voor 

de schepping. Ik word vanuit de kerk de wereld ingestuurd om daar in woorden daad 

getuige te zijn en het in praktijk te brengen.  

 

Back to basics, terug naar de kern, vraagt om persoonlijke antwoorden. Natuurlijk kan dit 

back to basics ook anders worden gezien of verwoord.  

Belangrijk is dat hier het gesprek over wordt gevoerd. Juist de vraag wat back to basics 

betekent, kan energie losmaken, zowel in de plaatselijke gemeente als in de landelijke kerk.”  

 

Als werkgroep hebben we gemerkt dat er bij onze gemeente veel energie en ideeën zijn om 

nog lang met elkaar kerk te kunnen en willen zijn. Dat geeft hoop en inspiratie. 
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kenmerken klassieke kerk kerk met een aanbod ontmoetingskerk 

 
aspecten 

   

a activiteiten de taken die gedaan 
behoren te worden 

aansluiten bij bv. crisis- 
en overgangsmomenten 

aansluiten bij beleving 
en inspiratiebehoefte 
van mensen 

b doelgroep kernleden iedereen die iets wil mensen die beleving, 
inspiratie zoeken 

c doel ledenwerving dienstverlening dienstverlening / 
ledenwerving 

d pluraliteit zoeken naar een 
gemiddelde 

wordt gestimuleerd wordt gestimuleerd 

e aard van de 
binding 

stabiel, voor het 
leven 

incidenteel bij crisis- / 
overgangssituaties 

selectief 

f wijze van inzet 
vrijwilligers 

taakgericht taakgericht talentgericht, inzet 
naar capaciteit 

g structuur hiërarchisch; officiële 
organen 

gemengd; 
commissies 

plat; 
netwerk 

h Aansturing/ 
rol van OWB 

richting geven richting geven en ruimte 
scheppen 

richting geven en 
ruimte scheppen 

i rol pastor(es) leraar en herder pastor inspirator en coach 

 

 
kenmerken klassieke kerk kerk met een aanbod ontmoetingskerk 

 
aspecten 

   

a activiteiten de taken die gedaan 
behoren te worden 

aansluiten bij bv. crisis- 
en overgangsmomenten 

aansluiten bij beleving 
en inspiratiebehoefte 
van mensen 

b doelgroep kernleden iedereen die iets wil mensen die beleving, 
inspiratie zoeken 

c doel ledenwerving dienstverlening dienstverlening / 
ledenwerving 

d pluraliteit zoeken naar een 
gemiddelde 

wordt gestimuleerd wordt gestimuleerd 

e aard van de 
binding 

stabiel, voor het 
leven 

incidenteel bij crisis- / 
overgangssituaties 

selectief 

f wijze van inzet 
vrijwilligers 

taakgericht taakgericht talentgericht, inzet 
naar capaciteit 

g structuur hiërarchisch; officiële 
organen 

gemengd; 
commissies 

plat; 
netwerk 

h Aansturing/ 
rol van OWB 

richting geven richting geven en ruimte 
scheppen 

richting geven en 
ruimte scheppen 

i rol pastor(es) leraar en herder pastor inspirator en coach 

 

7. Principes  
Uit de vele gesprekken zijn een aantal principes naar voren gekomen waarlangs naar 

verwachting ontwikkelingen zich zullen manifesteren:  

 

 We doen het met de menskracht die er is (de spankracht van de organisatie);  

 We gaan uit van eenvoud;  

 We denken in overvloed in plaats van tekorten;  

 We doen wat nodig is;  

 We laten los als de vraag onduidelijk is geworden en/of de reden slechts stoelt op een 

verleden met andere context;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We zijn ons bewust van een transitie die we met elkaar doormaken: groei van een 

meer klassieke kerk naar een ontmoetingskerk;  

 We brengen jongeren in positie en geven hen verantwoordelijkheid;  

 We willen als kerk (gemeenschap) merkbaar en zichtbaar zijn;  

 We zijn samenwerkingsgericht;  

 We stellen de ontmoeting centraal;  

 

  

Afkomstig uit het Beleidsplan 2014- 2019 van ‘Het 
Brandpunt’, Ontmoetingskerk in Amersfoort. 
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8. Kaders  
De belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst (komende 10 jaar) van de PgD die worden 

aangestipt in de meest relevante documenten (zie bijlage 2) zijn onderstaand kort 

weergegeven.  

 

Ontwikkeling ledental en financiën  

In de afgelopen tien jaar is sprake van een 

gestaag dalend ledental (ca. 4-5% per jaar). 

Per 1 januari 2016 is het ledental 1437.  

 

Het gevolg hiervan is minder inkomsten 

(waaronder vrijwillige bijdrage, collecten, 

giften, legaten etc….) die direct van leden 

afkomstig is, het zgn ‘levend geld’.  

Hierdoor is het noodzakelijk om uit hoofde 

van een evenwichtige financiële 

balans/exploitatie, kosten (verder)  

terug te dringen en inkomsten, waar 

mogelijk, te verhogen.  

In vier jaar tijd (2012-2016) is het aantal predikantplaatsen noodzakelijk (uit hoofde van 

kostenbesparing) geslonken van 2,5 naar 1,5 fte. 

 

  

 

De kosten van 

exploitatie gebouwen 

(exclusief vaste 

personele krachten) 

zijn constant en alleen 

marginaal terug te 

dringen. Er is in de 

afgelopen jaren al veel 

gedaan aan 

kostenbesparing, zoals 

het plaatsen van 

zonnecollectoren, 

gebruik van spaarlampen en optimalisatie van elektraverbruik.  

Daarnaast wordt gewerkt aan het verhogen van inkomsten uit verhuur van gebouwen.  

 

De financiële tekorten zijn in de afgelopen jaren door de diverse maatregelen weliswaar 

verder teruggedrongen, maar hebben nog niet geleid tot een jaarlijkse sluitende exploitatie. 

Blijvende inspanning om deze exploitatie sluitend te krijgen zijn dan ook nodig.  

 

Financiële reserve  

Er is een grote financiële reserve van ruim € 1 miljoen. Een vuistregel van de landelijke kerk 

is dat deze reserve ca. 1,5 maal het jaarlijks inkomen aan ‘levend geld’ zou moeten zijn. Voor 

de PgD is dat ongeveer € 350.000. Hiermee kent de PgD dus een, aan landelijke normen 

afgemeten, grote financiële reserve. 
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Predikantbezetting  

Vorenstaand is al aangegeven dat de PgD haar predikantbezetting in de afgelopen vier jaar 

heeft teruggebracht van 2,5 fte in 2012 naar 1,5 fte in 2016. Hoewel de drijfveer hierin in 

belangrijke zin van financiële aard is, komt de huidige bezetting beter overeen met de 

vuistregel die vanuit de landelijk PKN aan een predikantbezetting wordt gegeven, namelijk 1 

fte per 1000 leden.  

Met de dalende ontwikkeling van het ledental zal de behoefte de komende 10 jaar nog meer 

dalen. Over 10 jaar lijkt een bezetting van 1 fte op de dan ca. 1000 leden voldoende.  

De komende 10 jaar zullen, bij normaal verloop, alle predikanten gefaseerd de pensioen 

gerechtigde leeftijd bereiken:  

 Ds. Henk Boonen met emeritaat op 4/11/2018  

 Ds. Kees Bochanen met emeritaat op 22/05/2022  

 Ds. Frans Ort met emeritaat op 18/04/2027.  

 

De PgD heeft een sterk 

vergrijsde gemeente als dat 

vergeleken wordt met de 

burgerlijke gemeente. De 

werkgroep verwacht dat de 

PgD niet sterk afwijkend is van 

de gemiddelde kerkelijke 

gemeente, waarmee de 

vuistregel voor 

predikantbezetting passend is 

bij de gehanteerde vuistregel.  

 

Kosterbezetting  

De professionele 

kosterbezetting is al jarenlang met 1 fte constant. In de praktijk blijkt dat de daadwerkelijke 

inspanning van deze koster tussen de 1,1 en 1,2 fte ligt. Daarnaast wordt de professionele 

koster al jarenlang ondersteund door 3 vrijwillige hulpkosters. Deze vrijwillige (parttime) 

kosters kunnen 1:1 de taken van de professionele koster opvangen. Deze aanvullende 

vrijwillige kosters besteden met elkaar zo’n 0,5 fte aan deze taken. In de praktijk komt dit 

neer op zo’n kleine 20 uur per maand per hulpkoster.  

 

Totaal komt de kosterinspanning dan op zo’n 1,6 a 1,7 fte, waarvan dus ruim 1,1 fte 

professioneel wordt ingevuld. 

  

De huidige koster zal in november 2022 zijn pensioengerechtigde leeftijd bereiken.  

 

Vrijwilligers, incl. bezetting van formele kerkelijke ambten  

Vanwege vorenstaande ontwikkelingen, teruggang predikantbezetting en vergroten van de 

verhuur van gebouwen, wordt gaande weg meer gevraagd van vrijwilligers , zowel in formele 

(o.a. ouderling) als informele ambten (o.a. exploitatie/beheer gebouwen).  

 

Bij de vrijwilligers is duidelijk merkbaar dat het invullen van functies of rollen met een 

meerjarig karakter lastig is. Dit geldt zeker voor de formele ambten, waarbij functies als 

voorzitter, ouderling en scribaat het moeilijkst vervulbaar blijken. De huidige vrijwilligers 

werken liever aan tijdelijke klussen met een duidelijk overzienbaar begin- en uitmoment als 

ook een overzienbare omvang van de taken.  
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Tegelijk is ook duidelijk merkbaar dat er een groep vitale ouderen is die veel 

vrijwilligerswerk verricht, kundig is en met veel enthousiasme hun praktische kennis en 

kunde voor de kerkelijke gemeente inzet.  

 

De PgD kent vooralsnog een grote vitale en enthousiaste groep vrijwilligers die veel voor de 

vitaliteit van de gemeente betekenen. In de hoek van de formele ambten wordt wel meer en 

meer zichtbaar dat het invullen van een enkel ambt lastiger wordt. Als voorbeeld geldt hierin 

het sinds het lopende seizoen 2016-2017 vacant zijn van de functie van scriba van de 

Kerkenraad. 

 

Een zoektocht naar het anders invullen van taken heeft in dit geval nog geen passende 

oplossing opgeleverd, hoewel wel voor een deel van de taken inmiddels oplossingen zijn 

gevonden door een herverdeling van taken en door het takenpakket als geheel op te knippen.  

 

 
Beleidsplan 2014-2019  

In het Beleidsplan staan drie belangrijke punten die van invloed zijn op de wijze waarop de 

kerkelijke gemeente zich komende jaren zal (kunnen) ontwikkelen.  

 

Ten eerste zijn daar de drie strategische doelstellingen:  

 De PgD wil een betekenisvol onderdeel zijn van de maatschappij om haar heen en dit 

actief uitdragen.  

 Als kerk/gemeente inspelen op behoefte aan beleving door ook te appelleren aan oor 

(muziek), stem (interactie) en oog (visualiseren).  

 Als kerk/gemeente maken we onze keuzes vanuit de verscheidenheid van onze 

gemeente waar het gaat het om geloofsbeleving, leeftijdsfase en interesses.  

 

De eerste doelstelling heeft aan relevantie niets ingeboet en blijft relevant om op te blijven 

inzetten. Aan de tweede doelstelling is met de recente verbouw van de kerkzaal veel ten 

positieve veranderd. Aandacht blijft nodig voor het beter benutten van musici, zoals verwoord 

in het beleidsplan onder verbeterpunten bij het thema ‘Vorm’.  

De derde doelstelling vraagt om meer accent op jongeren in onze gemeente, zoals aangegeven 

in deze rapportage.  

Op hoofdlijn zijn de strategische doelstellingen dus nog steeds relevant, met enig accent 

verschil bij de derde doelstelling.  

 

Ten tweede constateren we dat er veel van de afgesproken acties uit het Uitvoeringsplan, zoals 

opgenomen in het Beleidsplan, zijn uitgevoerd. Hiermee is een prima basis gelegd voor de 

komende jaren.  

 

Ten derde kent het Beleidsplan een dertiental verbeterpunten op de thema’s Inhoud, Vorm, 

Samenwerking en Kerk met Anderen (zie bijlage drie). In de conclusies en adviezen van deze 

rapportage komen veel zaken terug die ook in deze verbeterpunten om aandacht vragen. Dit 

sterkt het gevoelen dat hier gaat om relevante zaken die de toekomstige ontwikkeling van de 

gemeente positief kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de gevraagde extra aandacht 

voor communicatie (digitale revolutie), de aandacht voor de jongeren en lege plekken in de 

leeftijdgroep 20-40 jaar, de contacten met overheden en maatschappelijke organisaties en het 

verhogen van contact met randkerkelijken.  
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Samenvatting  

De PgD is een relatief grijze gemeente waarvan het ledental jaarlijks afneemt met zo’n 4%. 

Naar verwachting duikt het ledental binnen 10 jaar onder de grens van 1000 leden. In lijn 

daarmee zullen de inkomsten ook verder dalen. Jaarlijks is er een kleiner (€ 5.000) of groter 

(>€10.000) exploitatietekort.  

Een predikantbezetting van maximaal 1 fte lijkt over ca. 5-10 jaar passend.  

De PgD kent een relatief hoge financiële reserve.  

De PgD kent ca. 1,7 fte aan kostertaken die worden ingevuld met 1 fte professionele koster, 

aangevuld met 3 vrijwillige hulpkosters die ieder voor ongeveer 0,2 fte (totaal dus 0,6 fte) 

taken verrichten.  

Er zijn veel vrijwilligers die vooral inzetten op overzichtelijke en projectgebonden taken. Met 

name de formele ambten zijn niet altijd gemakkelijk invulbaar. Op termijn wordt dit steeds 

moeilijker, is de verwachting.  

Het huidige Beleidsplan is in lijn met de behoefte voor de komende jaren, maar verminderde 

focus op specifiek genoemde verbeterpunten in dit Beleidsplan tot nu toe vraagt wel om meer 

aandacht. Deze aandacht en punten komt overeen met hetgeen is genoemd onder ‘Conclusies 

en adviezen’. 
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Uit een artikel in Thema, nr. 4 2016, door Govert Buys: Christelijke filosofie en 

theologie voor het algemeen welzijn. 

9. Reflectie op de opdracht  
Na driekwart jaar lezen, gesprekken voeren en discussie zijn een paar dingen heel duidelijk 

geworden.  

 

Ten eerste is onze gemeente een vitale gemeente met veel enthousiasme, energie en 

positiviteit ten aanzien van het samen kerk zijn. Gecombineerd met de mogelijkheden die we 

in tijd en ruimte hebben om aan te sluiten op de vragen die er zijn is alle reden tot 

dankbaarheid. Alle reden om met elkaar de schouders eronder te blijven zetten om invulling te 

geven aan het ‘waarom’ van kerk-zijn: het geloof in God en de geloofsoverdracht – en 

invulling daarvan.  

 

Ten tweede zullen we moeten leren te denken in vraag, overvloed en eenvoud. We doen het 

met de mensen en middelen die ons ter beschikking staan. We laten los waar geen vraag naar 

is en starten op waar energie zit en behoefte is.  

 

Ten derde is er nu geen blauwdruk te geven van organisatie(structuur), taken en rollen van 

ambtsdragers en/of raden. Met elkaar zullen we regelmatig moeten inspelen op de behoefte 

die er is en het aanbod dat we kunnen waarmaken. In de agenda zal daar tijd voor moeten zijn.  

De invulling van de opdracht geeft, wellicht minder dan gedacht, dan ook geen scherp 

antwoord op in de opdracht gestelde vragen, maar is veel meer een richting op hoofdlijnen die 

attendeert op principes waarlangs het kerk-zijn zich kan ontwikkelen. Dat we in Dieren de 

tijd, natuurlijke momenten en ruimte (huisvesting, financiële ruimte, goede bezetting van 

rollen en taken) hebben, is een groot goed. Wel zijn concrete onderwerpen op tafel gekomen 

die, binnen gegeven kaders, vragen om aandacht, uitvoering of richting. Laten we met elkaar 

daarmee starten en zo gaandeweg invulling geven aan onze kerkgemeenschap van 2025. 
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Bijlage 1. Opdracht  
 
Instelling en opdracht Werkgroep Kerk 2025  
 

In de kerkenraadsvergadering d.d. 24 november 2015 is het rapport “Financieel beheer op 

orde” van het College van Kerkrentmeesters besproken en aanvaard. Het rapport biedt een 

evaluerend en actualiserend vervolg op het rapport “De bakens verzet” van mei 2012.  

Eén der aanbevelingen in het rapport “Financieel beheer op orde” luidt:  

Stel in komend seizoen (september 2015 – mei 2016) een lange termijn visie (jaren 2015-

2025) op waarin keuzes op thema’s zoals predikantsbezetting, kosterbezetting en 

gebouwbeheer zijn ingebed in de brede behoefte (o.a. pastoraat, evangelisatie), doelstellingen 

(beleidsplan 2014 – 2019) en mogelijkheden (o.a. financiën, bereiken van pensioen 

gerechtigde leeftijden van predikanten en koster) van de PgD.  

 

In de extra vergadering van de kerkenraad d.d. 8 december 2015 is de werkurennotitie van de 

predikanten besproken, getiteld “Een kleinere kudde met minder herders”.  

De behandelingsprocedure van deze notitie wordt nog voortgezet.  

Het Breed Moderamen heeft in de vergadering van 8 dec. 2015 besloten, de consequenties op 

langere termijn van predikantplaatsvermindering nader te bezien, in samenhang met het 

rapport “Financieel beheer op orde”.  

 

Instelling en samenstelling werkgroep  
Uitvoering gevend aan dit besluit is ingesteld de “Werkgroep Kerk 2025”.  

Samenstelling:  

- 2 leden uit het College van Kerkrentmeesters (Dick Ottevanger + penvoerder)  

- 1 lid uit het College van Diakenen (Wopke Pol)  

- 1 lid uit de Pastorale Raad (Hilde Noordhof)  

- 1 lid uit de Jeugdraad (Arjan de Visser)  

De werkgroep heeft op een geëigend moment overleg met predikanten en de mogelijkheid tot 

het inwinnen van extern advies.  

 

Opdracht werkgroep  
Formuleer een visie voor de langere termijn (jaren 2015 – 2025) op de ontwikkeling in brede 

zin voor de Protestantse gemeente te Dieren. Doe dit tegen de achtergrond van de notities 

“Financieel beheer op orde” en “Een kleinere kudde met minder herders”, het Beleidsplan 

2014-2019 en het PKN–rapport Kerk 2025 “Waar een Woord is, is een weg” (definitief in 

januari 2016).  

Centrale vragen: Wat voor kerkgemeente willen en kunnen we zijn, wat is daarvoor nodig, 

welke middelen staan ter beschikking.  

Suggestie:  

Neem in elk geval zich voordoende keuzen t.a.v. de volgende onderwerpen in beschouwing:  

- missie en doelstelling  

- ontwikkeling van ledental en financiën/inzet reservermiddelen  

- welke predikantsbezetting na 2018 (emeritaat Henk Boonen)  

- gebouwenbeheer, kostersbezetting  

- taken/rol van de ambtsdragers, werk en werkwijze van raden en colleges  

- organisatiestructuur (bijv. opdeling in raden/colleges en wijken; zijn er andere vormen)  

- vergaderstructuur  

- uitvoering beleidsplan  

 



21 

 

Tijdsplanning  
Schriftelijke (tussen)rapportage in de kerkenraadsvergadering van 24 mei 2016, zo nodig met 

een tijdschema voor een vervolg van de werkzaamheden. 
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Bijlage 2. Relevante documenten  
 

 De bakens verzet (2012)  

 Beleidsplan 2014-2019 (2014)  

 Financieel beheer op orde (2015)  

 PKN 2025 (2015)  

 Opdracht aan de werkgroep PgD 2025 (2016)  

 Kleinere kudde, minder herders (2016)  

 

 

 

Bijlage 3. Verbeterpunten Beleidsplan 2014-2019   
 
In het beleidsplan ‘Dromen, durven, doen’ 2014-2019 zijn, naast een uitvoeringsplan, een 

aantal verbeterpunten vastgesteld. Een deel is daarvan is inmiddels opgepakt en een ander 

deel nog niet. Onderstaand de gehele lijst uit het beleidsplan.  

 

Inhoud  

 Gezapigheid  

 Sterk op 60+ en minder op 60- 

 Uitdragen waar we voor staan als PgD  

 

Vorm  

 Conservatisme  

 Lege plekken leeftijdcategorie 20-40  

 Weinig visueel  

 Musici beter benutten  

 

Samenwerken  

 PR-communicatie  

 Contacten overheden en maatschappelijke organisatie aantrekken  

 Intern gericht  

 

Kerk met anderen  

 Aandacht voor Raad van kerken  

 Aandacht voor Vinyard en Evangelische Gemeente  

 Contact met randkerkelijken  

 


