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Voorwoord 

De Bezinningsdag is een tweejaarlijks terugkerende dag waarop de leden 

van de verschillende raden van de Protestantse gemeente Dieren (PgD) bij 

elkaar komen om gezamenlijk langs een of meerdere thema’s met elkaar van 

gedachten te wisselen over geloof, kerk en maatschappij. 

Dit jaar is de voorbereiding gedaan door de werkgroep PgD 2025. Het 

eindconcept van het rapport ‘GelovenSamenDoen Een visie op weg naar 

geloofsgemeente-zijn in 2025’, zoals opgesteld door de werkgroep,  stond 

deze Bezinningsdag centraal. Dagvoorzitter was Koos Pluymert, tevens 

voorzitter van de betreffende werkgroep.  

 

In totaal waren 26 leden van de diverse raden aanwezig, een 

mooie groep.  

 

 

Opening 

Johannes de Pous opent de middag en introduceert de werkgroep 

PgD 2025. Hierna geeft hij het stokje over aan Koos Pluymert 

die de middag zal begeleiden.  

 

 

Inleiding en toelichting op rapport  

 

Koos start met een inleiding op het thema ‘GelovenSamenDoen Een visie op 

weg naar gemeente-zijn in 2025’.  

In zijn inleiding laat hij de groep ervaren aan de hand van plaatjes dat je als 

groep verschillend kunt kijken naar dezelfde dingen. Er is vaak meer dan je in 

eerste aanleg ziet of opmerkt. Het loont de moeite tijd te nemen om te leren 

zien en interpreteren. Laten we vanmiddag ook die tijd nemen en elkaar 

verrijken. 

 

10 Jaar vooruit kijken is best ver de toekomst in. We kunnen met zekerheid 

vaststellen dat er onderweg meer is dan we nu zullen kunnen bevroeden. 

Daarmee blijft het goed vooruit te kijken maar moeten we ook vandaag en 

morgen blijven genieten en dankbaar zijn voor de mogelijkheden en kansen die 

op ons pad komen. We 

zijn meer trekker dan 

reiziger. We trekken van 

dag tot dag de wereld in 

en maken gebruik van de 

tijd en ruimte die er is om vandaag en morgen de 

goede dingen te doen. We zijn minder de reiziger die 

is gefocust op die ene verwachte uitkomst langs en 

uitgestippelde, volledig verzorgde weg. 
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Als werkgroep PgD2025 hebben we, zo vertelt 

Koos, als een soort Gideonsbende ‘het net 

opgehaald’ binnen en buiten onze gemeente langs 

de vraag hoe naar onze gemeente wordt gekeken. 

Hoe staan we bekend en wat weet men van ons? 

Maar ook…… ‘Hoe kijken oud-ambtsdragers tegen 

onze gemeente aan na hun ambtsperiode?’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke leidraad in onze aanpak en in het kijken naar de 

ontwikkeling van onze gemeente was het PKN-rapport ‘Waar 

een woord is, is een weg’. Terug naar de basis, is in dat rapport 

een belangrijk uitgangspunt.  

 

De kern is Gods Woord. Hier uit werken we en zijn we 

gemeente. Dat is ons ‘waarom’.  

Uit alles blijkt dat we 

als gemeente een 

plezierige, creatieve  

en warme gemeente 

zijn. Er is veel energie 

en dat blijkt uit heel 

veel dingen. Dat is 

‘Hoe’ we kerk zijn.   

 

Uiteindelijk komen 

we dan in de 

buitencirkel waarin 

we ons uiten door wat we doen. En in deze buitenste cirkel, onze 

buitenkant, is er door de jaren heen allerlei verandering. De 

zondagdiensten nu zijn anders dan 20 jaar geleden, er zijn minder 

kerkenraadsvergaderingen, onze leden zijn vergrijsd en de plaats van muziek in onze diensten is 

prominenter. In deze cirkel veranderen we door de jaren heen, maar de kern van onze gemeente-zijn 

verandert niet: Gods Woord staat centraal.   

 

Verandering zal blijven en sluiten daarmee 

aan op de belevingswereld van vandaag.  

 

Als werkgroep ontdekten we dat drie 

woorden heel centraal in onze gemeente een 

plaats hebben:   

Geloven Samen Doen.    
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Na deze eerste inleidende woorden nemen we een korte tijd om in kleine groepen te reflecteren op wat we 

gehoord hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koos pakt na de reflectie de draad 

weer op met de door de werkgroep 

gekenschetste principes van ons 

gemeente-zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend licht Koos de door de 

werkgroep opgemaakte conclusies 

en adviezen toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Elke dag chocolade is ook niet 

goed…..Met andere woorden, het 

is goed met elkaar leuke creatieve 

dingen te doen, maar er is ook 

tijd nodig voor bezinning en terug 

naar Gods Woord. Grote woorden 

mogen best meer klinken. 

We zullen het kerkelijk 

scheepje goed moeten 

toerusten, maar vooral letten 

op de wind, want een goed 

toegerust schip dat verkeerd in 

de wind ligt, komt niet van 

haar plaats 

Ik mis de missionaire gedachte en 

activiteit in het rapport van de 

werkgroep. Er zijn prachtige 

initiatieven in de vorm van 

pioniersgemeenten. We hoeven dat 

niet zelf uit te vinden. We kunnen 

op bezoek gaan en daarvan leren.  
 

Laten we in deze 

roerige tijden van 

minder kerkgangers ook 

als kerken omzien naar 

elkaar. 

Fijn om met elkaar nu 

zo naar onze gemeente 

te kijken. Juist nu we 

het ‘moeten’ nog voor 

zijn, praat dat 

gemakkelijker en is er 

veel mogelijk.    

 
 

Laten we Gods Woord (nog meer) centraal 

stellen en ons daardoor laten leiden, 

zonodig tegen de stroom in   
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Hier en daar zijn de adviezen best 

uitdagend en betekent soms ook 

loslaten van oude structuren of 

ingesleten gewoonten die misschien 

niet meer aansluiten op de huidige 

vraag. Een voorbeeld hiervan is het 

advies om de bezetting van de 

verschillende raden af te stemmen 

op het aanbod van 

menskracht….Nooit meer vacatures 

lijkt het nieuwe adagium.   

 

 

 

 

 

Een duidelijk gevoelen is dat de 

jeugd in onze gemeente meer 

aandacht verdient. Ook de leemte 

van  de groep 20-40 jaar  die de 

toekomst maakt voor onze 

gemeente, vraagt aandacht van ons 

als gemeente. Het sterke advies is 

hier daadwerkelijk in te investeren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de maatschappelijke relevantie 

van de kerk wint aan betekenis, nu 

de verzorgingsstaat op haar retour 

lijkt en kerk zoveel te bieden heeft 

op het gebeid van ontmoeting en 

zingeving.  
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Kort spreken we met elkaar opnieuw in kleine groepen over de door Koos toegelichte inhoud. Navolgend 

enige reacties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koos rondt de presentatie af met een korte reflectie van de werkgroep op de oogst in het rapport.  

 

 

Met name het denken in overvloed en 

eenvoud heeft daarin een centrale rol.  

 

In de afsluiting complimenteert de 

aanwezige groep de werkgroep met de 

beschreven beelden. Dit geeft ruimte 

naar de toekomst en kansen om te 

bouwen aan een vitale gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep trekt de basis door 

die ook al doorschemert in het 

bestaande beleidsplan 2014-

2019: positief, zoeken naar de 

mogelijkheden ipv de 

onmogelijkheden.  

Communicatie, uitdragen 

waar je voor staat, wordt 

meer en meer belangrijk. 

Laat daarin ook het 

tegengeluid hoorbaar zijn. 

De ontmoeting tussen 

God en onszelf 

alsmede de 

ontmoeting van elkaar 

moet centraal staan. 

Hoe zie we dat voor 

ons…Jongeren 

verantwoordelijkheid geven?  

Met elkaar spreken over de 

richting, de route kan velerlei zijn. 

geef daar ruimte in.  

Transitie….wat moet ik 

daar eigenlijk onder 

verstaan? 
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Na een korte pauze gaan we als groep aan de slag 

met 

1. stellingen die de beelden zoals waarover we 

spraken omzetten naar uitwerking in de praktijk. Deze stellingen zullen we plenair behandelen. 

Daarnaast gaan we aan de slag met  

2. vragen die we in kleinere groepen zullen behandelen.  

 

Arjan neemt ons mee aan de hand van beelden en stellingen en daagt ons uit kleur te bekennen.  

 

 

Stellingen  

 

De eerste stelling is ‘Wij zijn geroepen tot de arbeid dus ieder draagt bij naar diens vermogen. Elke 

gelovige heeft een ambt voor de gemeenschap en de wereld‘. De stelling wordt begeleidt door een klein 

stukje beeldmateriaal uit de film ‘Into the wild’.  

 

90% Van de groep meent dat deze stelling inderdaad waar is. Een enkeling heeft een andere kijk hierop 

en stelt dat iedereen op zijn/haar manier geroepen is. “Het is niet aan mij om de ander de maat te nemen”, 

zo meldt een van ons, die daarom wat minder deze stelling aanhangt. “Je moet het afmeten aan jezelf en 

niet vergelijken”, is een andere mening daarin. 

 

De tweede stelling stelt ‘De 

beschikbaarheid van mensen bepaalt 

wat er wordt gedaan; geen vacatures 

meer’.     

Ook deze stelling gaat gepaard met een 

filmpje waarin een jongen wordt geacht 

te jongleren met veel eieren. Het 

resultaat is dat veel eieren op de grond stuk vallen. Beter lijkt te jongleren met steeds een ander ei, 

waarbij het vorige ei als een resultaat wordt gezien en eerst wordt weggelegd voordat het volgende ei in 

de jongleer-act wordt betrokken.  

De groep reageert genuanceerd. De meesten zijn het er mee eens dat het beter is om eerst een taak weg te 

leggen voordat je aan de volgende begint. Anderen menen dat daardoor taken kunnen eroderen. Er zijn nu 

eenmaal taken die moeten blijven. Aan de andere kant….je kunt niet meer dan je kunt.  

 

De derde stelling zegt ‘De organisatie is dienend aan 

de gemeenschap en niets in haar structuur is heilig.’  

99% Van de aanwezigen gaat in deze stelling mee. 

Eentje niet. Het tegengeluid is dat er 

verantwoordelijkheden zijn die gedragen moeten 

worden en daar is een groep voor nodig, zoals een 

kerkenraad.  

Toch worden er ook leuke voorbeelden genoemd 

zoals een fotoclub zonder voorzitter en een opgeheven 

bloemencommissie van een kerkgemeenschap terwijl de bloemen nog elke week keurig worden verzorgd. 

 

Er is bij ons een kennelijk groot vertrouwen dat er groepen opstaan die verantwoordelijkheid willen 

nemen en als organisatie willen optreden. Het is mooi om te denken vanuit het ‘niets’ en dan te zien wat 

echt nodig is.  
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Als vierde stelling wordt geopperd ‘De kerk in het noorden dient de kerk in het zuiden’.   

Slechts weinigen zijn het hier onomwonden mee eens. De meeste zijn het er zelfs niet mee eens. Een 

derde van de aanwezigen is genuanceerd en kiest het midden.  

“Uitwisseling is goed, maar daarbij is gelijkwaardigheid van belang”, wordt gesteld. Dat het zuiden 

wellicht beter in de gaten heeft waar de wind vandaan komt en hun zeilen goed gericht hebben, wil niet 

zeggen dat we elkaar dienen. Het maakt wel duidelijk dat wij in een wellicht overgeorganiseerde situatie 

zijn terecht gekomen waarin de bedoeling niet altijd helder meer voor ogen staat en we ons soms lijken te 

richten naar het systeem ipv naar de grote woorden van God.    

We kunnen veel leren van het zuiden en hoe zij kerk zijn. Het is belangrijk dat we samen optrekken.   

 

Vragen  

 

De eerste vraag die we in kleinere groepen behandelen is ‘Heeft onze 

kerkgemeenschap een rol in de directe samenleving om ons heen?’. 

 

In algemene zin voelt de groep veel hetgeen in de conclusies van de 

rapportage is geschreven. Hieraan worden de volgende accenten 

toegevoegd. 

CvD doen al veel in de samenleving om ons heen.  Dit is mooi werk, 

voelt goed en sluit aan bij behoeften.  

Ook wordt genoemd het verhuur van zaalruimte aan de bridgeclub. Aandacht wordt gevraagd voor het 

feit dat op deze wijze ook mensen in aanraking komen met de kerk. Onderschat niet welke kansen dit met 

zich meebrengt.  

Ook het positieve geluid van de kerk in een polariserende samenleving is een prachtig tegengeluid. Laten 

we ons laten horen, de samenleving kan het gebruiken. Laten we ons kwetsbaar opstellen. Open een 

stiltecentrum en doorbreek daarmee de schreeuwende samenleving. Laten we een plek van bezinning, 

spiritualiteit en zingeving (willen) zijn. Soms is het “Ja” ook nog wat aarzelend.  

Wat is de plek van de kerk in de samenleving eigenlijk? Als individu kun je je daar wellicht wat 

explicieter over uitspreken. Laten we als kerk onze kernwaarden uitdragen. Ons accent zit vaak op de 

zwakkeren in de samenleving, maar wat is eigenlijk de plek van de sterken in de kerk?  

 

Er lijkt ruimte voor de kernwaarden van de kerk in de samenleving.  

Laten we die ruimte vangen en daar op in zetten. 

 Laten we onze zeilen richten naar de wind die er al waait  

en daarmee van betekenis zijn voor onze medemens in de 

 samenleving om ons heen.   

 

Afsluitende noties 

In de afsluiting van deze Bezinningsdag komt nadrukkelijk het geluid vanuit de 

 Jeugd(commissie) naar voren. Voor de jeugd is nadrukkelijk aandacht nodig, hetgeen 

door een ieder wordt onderstreept.  

 

Op de vraag ‘Hoe je als raad vervolg kunt geven aan vandaag?’, komen veel reacties. 

Temeer daar wel vaker goede voornemens uiteindelijk niet in daadkracht werden 

omgezet. “Misschien moeten we iets met onszelf in plaats van met de inhoud. Dat kan 

ons wellicht wel verder brengen en daadwerkelijk iets van verandering brengen.” 

 

Ook het idee om in een mix van raden elkaar ideeën aan de hand te doen om aan te sluiten 

bij de beweging uit het rapport, kan positief bijdragen aan deze beweging. 

 

 

Misschien moeten we 

iets met onszelf in 

plaats van met de 

inhoud. Dit kan ons  

wellicht verder 

brengen….. 
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Johannes sluit onder dankzegging aan de werkgroep PgD 2025 het formele deel van deze middag. 

Aansluitend wordt een vesper voorbereid o.l.v. Henk Boonen. Na de Vesper genieten we met elkaar van 

een gezamenlijk gereed gemaakte maaltijd.  
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Bijlage  Programma opzet Bezinningsdag 2017 
 

 

BEZINNINGSDAG PGD  

21 JANUARI 2017 

 

 

 

Doelen van deze middag: 

 We ontwikkelen een gezamenlijk beeld op de toekomst van de PGD 

 We bouwen voort op de ideeën die in de rapportage PGD 2025 genoemd zijn 

 

 

 

 

Programma-opzet: 

 

1. Welkom     -   Johannes      13.30 – 13.45 u. 

 

2. Werkcode en opzet van deze middag      -    Koos     

 

3. Resultaten, beelden en werkwijze  PGD 2025  -   Koos   13.45 – 14.15 u. 

 

4. Stellingen en verdiepende vragen  
 

 plenair en in kleine groepen (max.mix) in gesprek - Arjan/Koos 14.15 – 15.00 u. 
 

Pauze 

 

5. Vervolg – Stellingen en verdiepende vragen   

 

 plenair en in kleine groepen (max.mix) in gesprek   15.15 – 16.15 u. 
 

 

6. Gezamenlijke oogst van vanmiddag – we halen samen het net op 16.15 - 16.30 u.  

  

7. Voorbereiding Vesper       16.30 – 17.00 u. 

 

8. Vesper         17.00 – 17.30 u. 

 

9. Gezamenlijke maaltijd       18.00 – 19.30 u.  

 

  


