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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het
deputaatschap administratieve ondersteuning via: dao@gkv.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de
wet gesteld.
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Korte omschrijving/missie

Missie:
Het Praktijkcentrum voor de kerken inspireert en ondersteunt gemeenten en gemeenteleden met
trainingen, begeleiding en toerustingsactiviteiten. Ons team werkt deskundig en vanuit een
levend geloof. In onze advies- en onderzoekspraktijk combineren wij kennis van theologie en
andere wetenschappen. Gemeenten en gemeenteleden ontvangen van ons praktische
toepassingen voor gemeenteopbouw en persoonlijke geloofsgroei. Wij verlangen naar:
•
mensen die hun identiteit vinden in Jezus Christus.
•
gemeenten die leven in Gods licht en zijn ontferming ontvangen.
•
kerken en gelovigen die als priester Gods zegen willen doorgeven aan elkaar en aan de
wereld om hen heen.
Zie verder bijlage 5. Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en Hoopvol, de hoofdstukken:
1.
Inleiding
2.
Het Praktijkcentrum; wat wij doen
3.
Samenwerking.
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Opdracht

Citaten uit de Acta en besluitvorming van de GS2017:
“In de bespreking klinkt veel waardering voor het werk van het Praktijkcentrum. Het Praktijkcentrum
hoeft zich niet elke drie jaar opnieuw te bewijzen, het is iets om dankbaar voor te zijn.”
“Formuleer niet steeds ad hoc taken, maar volsta met werken binnen het Meerjarenplan.”
Besluiten GS2017:

Besluit 1:
het bestuur van het Praktijkcentrum decharge te verlenen.
Besluit 2:
a.
drie personen te benoemen tot lid van het bestuur van het Praktijkcentrum vanuit de kerken;
b.
mandaat te geven aan het college van bestuur van de Theologische Universiteit tot benoeming
van een lid van het bestuur van het Praktijkcentrum vanuit de Theologische Universiteit;
c.
mandaat te geven aan het college van bestuur van Hogeschool Viaa tot benoeming van een lid van
het bestuur van het Praktijkcentrum vanuit Hogeschool Viaa.
Besluit 3:
het Meerjarenbeleidsplan van het Praktijkcentrum goed te keuren.
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Besluit 4:
het bestuur van het Praktijkcentrum opdracht te geven:
a.
de werkzaamheden van het Praktijkcentrum voort te zetten conform het Meerjarenbeleidsplan;
b.
daarbij zoveel mogelijk samen te werken met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de
Nederlands Gereformeerde Kerken en andere partners.
Besluit 5:
het Praktijkcentrum een budget ter verlenen van € 300.000 per jaar, jaarlijks te indexeren.
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Verslag van de werkzaamheden

De activiteiten van het Praktijkcentrum bestaan uit:
•
Advies en begeleiding op maat
•
Crisisbegeleiding
•
Toerusting
•
Productontwikkeling
•
Databeheer en analyse
•
Onderzoek
Bovenstaande activiteiten omvatten vier werkvelden.
•
Groeien in geloof
•
Hoopvol jeugdwerk
•
Uitreikende gemeente
•
Bezield leiderschap
Zie verder bijlage 5. Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en Hoopvol de hoofdstukken:
4.
Trends
5.
Dienstverlening
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Resultaten

De getalsmatige resultaten van het Praktijkcentrum bestaan uit het verlenen van betaalde
dienstverlening aan 345 afnemers in de periode 2015 t/m half 2019. Hiervan zijn 232 een kerkelijke
gemeente, veelal een GKv. Het aantal vragen dat we in dezelfde periode ontvingen bedroeg 4.947. Voor
verdieping achter de getalsmatige resultaten verwijzen we naar het meerjarenbeleidsrapport Heilzaam
en Hoopvol.
In de periode 2016 t/m half 2019 zijn er 19 onderzoeken uitgevoerd.
Zie bijlage 5, Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en hoopvol, hoofdstuk 7: Klantenoverzichten en locaties
en Uitgevoerde onderzoeken
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Voorstel nieuwe opdracht

De huidige werkzaamheden van het Praktijkcentrum (activiteiten en werkvelden zoals
beschreven staat bij punt 3) structureel ten behoeve van de kerken, deputaten en overige afnemers te
continueren. Zie voor alle concept-besluiten bijlage 1.
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Financiën

Zie financiële bijlage 4
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4.
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Voorstel besluiten

Besluit 1:
het bestuur (bijlage 3) van het Praktijkcentrum decharge te verlenen.
Besluit 2:
a.
drie personen te benoemen tot lid van het bestuur van het Praktijkcentrum vanuit de kerken;
b.
mandaat te geven aan het college van bestuur van de Theologische Universiteit tot benoeming
van een lid van het bestuur van het Praktijkcentrum vanuit de Theologische Universiteit;
c.
mandaat te geven aan het college van bestuur van Hogeschool Viaa tot benoeming van een lid van
het bestuur van het Praktijkcentrum vanuit Hogeschool Viaa.
Besluit 3:
het Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en Hoopvol van het Praktijkcentrum goed te keuren (bijlage 5).
Besluit 4:
het bestuur van het Praktijkcentrum opdracht te geven:
a.
de werkzaamheden van het Praktijkcentrum voort te zetten conform het
Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en Hoopvol.
b.
daarbij de samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands
Gereformeerde Kerken en andere partners te continueren en waar mogelijk verder uit te breiden.
c.
de mogelijkheden voor samenwerking/samengaan met de Nederlands Gereformeerde
Toerusting (NGT) en Diaconaal Steunpunt verder te onderzoeken.
Besluit 5:
het Praktijkcentrum een budget ter verlenen van €318.600 (bijdrage 2020) per jaar, jaarlijks te
indexeren.
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Nieuwe opdracht

De huidige werkzaamheden van het Praktijkcentrum (activiteiten en werkvelden zoals beschreven staat
bij punt 3) structureel ten behoeve van de kerken, deputaten en overige afnemers te continueren
conform het Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en hoopvol.

3

Samenstelling bestuur het Praktijkcentrum voor de kerken

Benoemingen synode van 2014 en 2017:
•
Mevrouw J. de Goeij-van Dooren AA (penningmeester)
•
De heer ds. S. de Jong
•
De heer R.E. Hoving MCM
•
De heer drs. J. de Jong MCM CMC (voorzitter) namens de Theologische Universiteit Kampen
•
De heer drs. J.D. Schaap MPM namens Hogeschool Viaa Zwolle
Mutaties:
•
Mevrouw drs. M. Welmers-van den Berg, directeur opleidingen Social Work en Theologie
Hogeschool Viaa kan namens Hogeschool Viaa drs. J.D. Schaap vervangen.
•
Mevrouw J. de Goeij-van Dooren AA is per 1 juni 2018 teruggetreden als bestuurslid. Haar plaats
is per dezelfde datum ingenomen door de heer J. Wietsma AA.
•
De heer R.E. Hoving MCM is per 1 juni 2018 als interim-directeur van het Praktijkcentrum
aangesteld waardoor hij tijdelijk geen zitting heeft in het bestuur.
•
De heer drs. J. de Jong MCM CMC is per 1 juli 2019 met pensioen gegaan en per dezelfde
datum is de heer Drs. J.W. Boven, bestuurder van de Theologische Universiteit Kampen, gekozen
tot nieuwe voorzitter.
Samenstelling 2020-2023
•
De heer ds. S. de Jong (aftredend 2023)
•
De heer J. Wietsma AA (penningmeester) (aftredend 2026)*
•
Vacature
•
De heer Drs. J.W. Boven (voorzitter) namens de Theologische Universiteit Kampen*
•
De heer drs. J.D. Schaap MPM namens Hogeschool Viaa Zwolle
*De CV’s zullen separaat worden verzonden.
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Begroting 2021-2023

Begroting PraktijkCentrum 2021-2023

Werkelijk 2018

3
4
5
6
7
8
9
10

Werkbegroting 2019
%

2

BATEN
1. Quota
2a. Dienstverlening
2b. Onderzoek
3a. Legaat
3b. Derde geldstroom/giften
4. Publicaties/Follow-up jeugdcatechese
TOTAAL BATEN

304.449
94.290
310
0
36.267

(21-11-2018)

309.900

65%

110.000

23%

39.500
18.000
477.400

8%
100%

251.100

53%

43.000

9%

27.100
0
36.400

63.500

13%

4%

8.000
17.500
5.000
0

30.500

6%

23.855

5%

9.900
7.500
1.000

18.400

4%

439.432

96%

406.500

85%

11.802

3%

12.100

3%

66%

94.600

21%

36.267
22.629
457.945

8%

110.000
0
0
39.500

5%
100%

4%

11
12
13
14
15
16
17
18
19

LASTEN
Personeelskosten
5. Medewerkers in dienst / op loonlijst
lonen en salarissen
sociale lasten
pensioenpremies
woon-/werkverkeer
AF: terugontv. zwangerschap-/ziektegelden

FTE
3,60

209.568
34.076
18.609
7.251
-4.217

265.287

58%

48.010

10%

192.500
31.600
18.000
9.000
0

20
21

6. Personeelskosten directeur (incl. a.i.)

0,40

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

7. Inzet personeel VIAA en TU
onderzoekers vanuit de VIAA
onderzoekers overig
onderzoeker vanuit de TU

54.753
0
29.719

Totaal FTE
8. Inzet derden
inhuur medew. PR/communic.
inhuur fin.adm./projectcontroller
inzet freelancers uitvoering advieswerk
innovatie

0
14.671
3.137
0

9. Overige personeelskosten
ziekteverzuimverzekering/arbo
deskundigheidsbevordering
wervings-/overige personeelskosten

10.377
5.171
8.307

0,30

84.472

18%

0,40
4,70

17.808

34
35
36
37
38
39
40
41

Totaal personeelskosten

42
43

10. Huisvestingskosten

44
45
46
47

Overige lasten
11. Directe lasten
reiskosten adviseurs/accomm./drukwerk public.

7.760

2%

10.500

2%

12. PR en website
kosten website / advertenties

1.231

0%

8.600

2%

3.025
349
16.215

1%

3.000
1.000
18.600

1%

48
49
50
51
52
53
54
55

13. Administratie-/beheerlasten
accountants-/advieskosten
reis-/vergaderkosten bestuur
kantoormiddelen/netwerk/telefoon

4%

TOTAAL LASTEN

28.580
479.814

BATEN -/- LASTEN
14. Financieel resultaat, rente / bankkosten
OVERSCHOT / TEKORT

-21.869
234
-22.103

56
57

0%
6%
105%

0%
4%

41.700
460.300

9%
96%

58
59
60
61

-5%
0%
-5%

17.100
200
16.900

4%
0%
4%

Begroting Praktijkcentrum 2021-2023 (versie 04)
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Begroting PraktijkCentrum 2021-2023

Globale begroting 2020

Globale begroting 2021

(30-9-2019)

(30-9-2019)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BATEN
1. Quota
2a. Dienstverlening
2b. Onderzoek
3a. Legaat
3b. Derde geldstroom/giften
4. Publicaties/Follow-up jeugdcatechese
TOTAAL BATEN

318.600
110.000
0
0
39.500

326.500

66%

114.400

23%

38.000
18.900
497.800

8%
100%

286.900

58%

50.400

10%

21.900
0
38.300

60.200

12%

6%

5.000
15.000
5.000
0

25.000

5%

18.900

4%

11.100
7.500
5.000

23.600

5%

420.400

86%

446.100

90%

12.400

3%

6.000

1%

65%

110.000

23%

39.500
18.500
486.600

8%

114.400
0
0
38.000

4%
100%

4%

11
12
13
14
15
16
17
18
19

LASTEN
Personeelskosten
5. Medewerkers in dienst / op loonlijst
lonen en salarissen
sociale lasten
pensioenpremies
woon-/werkverkeer
AF: terugontv. zwangerschap-/ziektegelden

FTE

FTE

3,89

3,89

203.000
34.900
19.000
8.600
0

265.500

55%

49.200

10%

219.900
37.700
20.700
8.600
0

20
21

6. Personeelskosten directeur (incl. a.i.)

0,40

0,40

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

7. Inzet personeel VIAA en TU
onderzoekers vanuit de VIAA
onderzoekers overig
onderzoeker vanuit de TU
Totaal FTE
8. Inzet derden
inhuur medew. PR/communic.
inhuur fin.adm./projectcontroller
inzet freelancers uitvoering advieswerk
innovatie

0,30
0,40

21.500
0
37.300

0,30

58.800

12%

4,99

0,40
4,99

8.000
15.000
5.000
0

28.000

34
35
36
37
38
39

9. Overige personeelskosten
ziekteverzuimverzekering/arbo
deskundigheidsbevordering
wervings-/overige personeelskosten

10.400
7.500
1.000

40
41

Totaal personeelskosten

42
43

10. Huisvestingskosten

44
45
46
47

Overige lasten
11. Directe lasten
reiskosten adviseurs/accomm./drukwerk public.

10.800

2%

11.000

2%

8.800

2%

5.000

1%

3.100
1.000
19.000

1%

3.200
1.100
19.500

1%

48
49
50

12. PR en website
kosten website / advertenties

51
52
53
54
55

13. Administratie-/beheerlasten
accountants-/advieskosten
reis-/vergaderkosten bestuur
kantoormiddelen/netwerk/telefoon

56
57

TOTAAL LASTEN

0%
4%

42.700
475.500

9%
98%

0%
4%

39.800
491.900

8%
99%

58
59
60
61

BATEN -/- LASTEN
14. Financieel resultaat, rente / bankkosten
OVERSCHOT / TEKORT

11.100
200
10.900

2%
0%
2%

5.900
200
5.700

1%
0%
1%
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Begroting PraktijkCentrum 2021-2023

Globale begroting 2022

Globale begroting 2023

(30-9-2019)

(30-9-2019)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BATEN
1. Quota
2a. Dienstverlening
2b. Onderzoek
3a. Legaat
3b. Derde geldstroom/giften
4. Publicaties/Follow-up jeugdcatechese
TOTAAL BATEN

334.700
126.000
0
0
34.000

343.000

64%

141.600

26%

30.000
19.900
534.500

6%
100%

320.500

60%

53.000

10%

23.100
0
40.200

63.300

12%

5%

5.000
15.000
5.000
0

25.000

5%

24.100

5%

12.300
7.500
5.000

24.800

5%

467.200

91%

486.600

91%

6.000

1%

6.000

1%

65%

126.000

25%

34.000
19.400
514.100

7%

141.600
0
0
30.000

4%
100%

4%

11
12
13
14
15
16
17
18
19

LASTEN
Personeelskosten
5. Medewerkers in dienst / op loonlijst
lonen en salarissen
sociale lasten
pensioenpremies
woon-/werkverkeer
AF: terugontv. zwangerschap-/ziektegelden

FTE

FTE

3,89

3,89

233.600
40.000
22.400
8.600
0

304.600

59%

51.700

10%

245.900
42.100
23.900
8.600
0

20
21

6. Personeelskosten directeur (incl. a.i.)

0,40

0,40

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

7. Inzet personeel VIAA en TU
onderzoekers vanuit de VIAA
onderzoekers overig
onderzoeker vanuit de TU
Totaal FTE
8. Inzet derden
inhuur medew. PR/communic.
inhuur fin.adm./projectcontroller
inzet freelancers uitvoering advieswerk
innovatie

0,30
0,40

22.600
0
39.200

0,30

61.800

12%

4,99

0,40
4,99

5.000
15.000
5.000
0

25.000

34
35
36
37
38
39

9. Overige personeelskosten
ziekteverzuimverzekering/arbo
deskundigheidsbevordering
wervings-/overige personeelskosten

11.600
7.500
5.000

40
41

Totaal personeelskosten

42
43

10. Huisvestingskosten

44
45
46
47

Overige lasten
11. Directe lasten
reiskosten adviseurs/accomm./drukwerk public.

11.300

2%

11.600

2%

5.100

1%

5.200

1%

3.200
1.100
20.000

1%

3.300
1.100
20.500

1%

48
49
50

12. PR en website
kosten website / advertenties

51
52
53
54
55

13. Administratie-/beheerlasten
accountants-/advieskosten
reis-/vergaderkosten bestuur
kantoormiddelen/netwerk/telefoon

56
57

TOTAAL LASTEN

0%
4%

40.700
513.900

8%
100%

0%
4%

41.700
534.300

8%
100%

58
59
60
61

BATEN -/- LASTEN
14. Financieel resultaat, rente / bankkosten
OVERSCHOT / TEKORT

200
200
0

0%
0%
0%

200
200
0

0%
0%
0%

Begroting Praktijkcentrum 2021-2023 (versie 04)
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Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en Hoopvol – het Praktijkcentrum voor de kerken 2019
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1. Inleiding

Voor u ligt het meerjarenbeleidsrapport van het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de
kerken aan de Generale Synode 2020. Na Een koninkrijk van priesters (2014), Dienstbaar aan priesters
(2017) kiezen we nu voor de titel Heilzaam en hoopvol en bouwen daarmee voort op wat we zien als onze
roeping.
We leggen u in dit rapport graag uit wat heilzaam en hoopvol betekent voor ons werk in advies en
onderzoek binnen de kerken. We vertellen u hoe we werken en waar we ons voor inzetten. In dit rapport
zult u dan ook regelmatig voorbeelden vinden van projecten en producten die ons in de afgelopen jaren
hebben beziggehouden.
We kijken met hoop en verwachting vooruit, allereerst omdat we een grote Toekomst verwachten, en ook
omdat we ons werk dienstbaar en met liefde verrichten voor gemeenten die geroepen zijn tot die
toekomst.

2. Praktijkcentrum: wat wij doen

Wij zijn het Praktijkcentrum voor de kerken. We begeleiden, rusten toe, verdiepen en dragen bij aan
vernieuwing in de dagelijkse praktijk van geloven en handelen van gemeenten. Wij doen dat vanuit onze
brugfunctie tussen enerzijds de praktijk van de gemeente van Christus en anderzijds de praktische
theologie en sociale wetenschappen. Door deze kenniscirculatie dragen we bij aan de bloei van
gemeenten en gemeenteleden. Vanuit deze missie verlangen we ernaar om gemeenten en het kerkelijk
kader (ouderlingen, taakgroepen, kerkelijk werkers) meer en meer bewust te maken van hun roeping om
als priester voor te gaan aan elkaar en aan de wereld. Dit voorgaan krijgt vorm in vieren, leren, zorgen,
uitreiken en opbouwen. Daarin kan een gelovig kerklid Christus ontmoeten en anderen tot Christus
brengen.

2.1 Heil en hoop, dat hebben de kerken nodig!

We kiezen met dit rapport voor de titel heilzaam en hoopvol, omdat we zo graag bekend willen staan. We
zijn hoopvol, omdat wij geloven dat de heilige Geest ook vandaag volop actief is. Hoopvol, omdat nog
velen geïnspireerd en toegewijd zich door God laten leiden en zich inzetten voor Zijn kerk. Hoopvol omdat
er nieuwe initiatieven ontstaan. Hoopvol omdat wij door Gods kracht aan elkaar verbonden zijn en voor
elkaar een hand en een voet kunnen zijn.
We kunnen veel van elkaar leren. Gemeenten, ambtsdagers, voorgangers, docenten, adviseurs,
onderzoekers, deputaten etc. Elkaar versterken en zo samen God groot maken.
Gemeenten kunnen daarin een beroep doen op begeleiding en toerusting van het Praktijkcentrum voor
de kerken. We streven ernaar dat onze inzet voor gemeenten heilzaam is.
Samen met gemeenten en het kerkelijk kader zijn we bezig met het doordenken en betekenis geven aan
de roeping als gelovige. Om zo hernieuwd die roeping te kunnen uitwerken. Dit krijgt vorm in toerusting,
begeleiding op maat, advieswerk en praktisch-theologisch onderzoek. We doen dat met een
multidisciplinair team, gevoed vanuit de praktijk, vanuit de rijkdom aan kerkelijke leer en tradities en
vanuit de theologie en sociale wetenschappen. We willen gemeenten en gelovigen perspectief bieden
vanuit liefdevolle scherpte en een diepgaand commitment aan de Heer van de kerk.

2.2 Praktijkcentrum: hoe wij het doen

Ouderlingen, kerkelijk werkers en taakgroepen kiezen voor ons omdat we gemeenten bewust maken van
hun roeping. We rusten ze toe en bieden kerken inzicht en hoop gebaseerd op praktijkgericht onderzoek
en ervaring. Daarbij gaan we dienend en gefundeerd te werk. Door vanuit de passie die ons drijft zowel
scherp als liefdevol te zijn. De praktijk leert daarbij dat standaardcursussen niet meer voldoen. Bijna alles
is maatwerk geworden. Ook zien we een toename van grotere en langdurige trajecten.
Juist in alle veranderingen en toegenomen diversiteit willen we onze werkwijze ook steeds
verantwoorden. Dat bevordert de transparantie naar kerken toe: u moet ons kunnen volgen en
narekenen. Dat bevordert tegelijk onze eigen professionaliteit: we willen reflecteren op wat er gebeurt,
waarom dat gebeurt, wat er zou moeten gebeuren en hoe dat vervolgens handen en voeten kan krijgen.
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Deze cyclus van Osmer is het methodisch uitgangspunt van onze praktisch-theologische werkwijze (zie
ook de illustratie van de lemniscaat op pagina 6).

2.2.1 We zijn gericht op het kerkelijk kader
Wij zijn allereerst procesbegeleider, gericht op de kern: we zijn ervan overtuigd dat iedere gemeente en
ieder gemeentelid geroepen wordt om het beeld van God te laten zien aan elkaar en aan de wereld. Wij
willen er in onze dienstverlening, of dat nu advieswerk, onderzoek of begeleiding is, alles aan doen om
gemeenten en gemeenteleden bewust te maken van hun unieke positie. Wanneer er door interne of
externe ontwikkelingen onzekerheid is over het ‘hoe’ en ‘waarheen’ helpen we kerken op hun verzoek om
elkaar vast te houden en te werken met verschillen van inzicht of overtuiging. Kerkenraden zijn
verantwoordelijk voor het leiding geven aan de gemeente. We helpen hen een veranderstrategie te
kiezen die passend is. Ons streven daarbij is dat de kerkenraad samen met de gemeente optrekt om via
dialoog gericht te blijven op hun roeping. Wij dagen gemeenteleden uit relaties met elkaar aan te gaan
die helpen betekenis te geven aan hun leven in relatie met God.
2.2.2 Wij werken in verbondenheid
In de kerkelijke praktijk werken we vanuit verbondenheid. We willen bouwen aan goede relaties. Dit
betekent dat we niet primair gericht zijn op eenmalige dienstverlening. Liever lopen we langer mee, dan
één avondje aan te schuiven. We streven ernaar om proactief te werken door middel van kleinschalige
events, toerustingsdagen en publicaties als startpunt voor nieuwe relaties. Wij verbinden gemeenteleden
aan elkaar en dat betekent dat we gericht zijn op ontmoeting en onderling gesprek. Wij gebruiken
begrijpelijke taal die verbindend werkt en niet veroordelend. Dit betekent voor ons als medewerkers dat
niet onze eigen standpunten voorop staan, maar dat we dienend aanwezig zijn om te ontdekken wat goed
is voor Christus’ kerk.
We werken waar mogelijk samen met andere dienstverleners, want juist door de samenwerking met
anderen, het multidisciplinair team en de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk bieden we kerken
onderbouwde scenario’s en perspectieven voor de toekomst.
2.2.3 We zijn liefdevol en scherp
Net als alle adviseurs en begeleiders nemen we elkaar, onze missie en de gemeenten uiterst serieus. Voor
ons betekent dit dat we enerzijds dienend en gefundeerd te werk gaan vanuit de passie die ons drijft.
Anderzijds houden we gemeenten oprecht een spiegel voor waarin we niet afhankelijk zijn van
goedkeuring of erkenning. Kenmerkend daarbij is dat we lokale situaties grondig beschrijven en
analyseren, om op basis hiervan in het licht van Gods Woord mee richting te wijzen.

2.3 Introductie medewerkers

Het Praktijkcentrum bestaat uit een team van adviseurs en onderzoekers dat vanuit diverse disciplines
met begeleiding, toerusting, advies en onderzoek gereformeerde kerken van dienst wil zijn. We zijn een
team met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden. Door samen te werken combineren wij
praktische, theologische, (ped-)agogische en didactische kennis en vaardigheden. Vanuit onze
deskundigheid en met een levend geloof in de Heer van de kerk, komen wij naar kerken toe om hen te
inspireren en te ondersteunen.
Wegens ziekte van de directeur Henk Geertsema is met ingang van 1 juli 2018 Roelof Hoving als interimdirecteur aangesteld.
In het volgende overzicht maakt u kennis met de medewerkers die bij het Praktijkcentrum in dienst zijn of
door samenwerking met Hogeschool Viaa en de Theologische Universiteit Kampen voor het
Praktijkcentrum werkzaam zijn. Bij iedere medewerker staat vermeld wat hun functie is, wat hun
eventuele nevenfuncties zijn en op welke activiteiten zij hun focus hebben.

Meerjarenbeleidsrapport Heilzaam en Hoopvol – het Praktijkcentrum voor de kerken 2019

3

Overzicht van medewerkers van het Praktijkcentrum
Roelof Hoving MCM
Interim-directeur, daarnaast mediator en
voorzitter raad van oudsten GKv Zwolle-West

Drs. Ingrid Plantinga
Projectleider geloofsonderwijs
Focus op leren in de kerk, productontwikkeling.
Houdt ervan om na te denken over visie en
beleid en om dingen helder en overtuigend op
papier te zetten.
Hetty Pullen-Muis MA
Adviseur Groeien in geloof

Focus op het verbinden van opdracht,
organisatie en middelen binnen het speelveld
van kerken en samenwerkingspartners.
Jannet de Jong MA
Gemeentebegeleider Bezield leiderschap,
coördinator advieswerk. Daarnaast
preekbevoegd in de GKv

Focus op pastoraat, toerusting en geloofsgroei
van gemeenten. Is op zoek naar
geloofsverlangen van catecheten,
jeugdwerkers en de gemeente.

Focus op ambt en leidinggeven, conflict en
verlies. Begeleiding en advies vanuit
nuchtere analyse en hoopvol geloof.
Drs. Annemiek de Jonge
Onderzoeker, daarnaast
curriculumcoördinator Theologie en docent
Praktische Theologie bij Hogeschool Viaa

Prof. Dr. Hans Schaeffer
Hoofdadviseur onderzoek, daarnaast
Hoogleraar Praktische Theologie TU Kampen
Focus op praktische ecclesiologie en liturgie Is
als gedreven theoloog en onderzoeker bezig op
het snijvlak van theologie en praktijk.

Focus op verbinding en grenzen tussen kerk
en samenleving.
Drs. Jan Kuiper
Projectmedewerker/schrijver

Hayo Wijma MLD
Onderzoeker, coördinator onderzoek,
daarnaast docent o.a. Praktische Theologie TU
Kampen en Apeldoorn

Focus op de Praktijklokaal, de vaste rubriek
in Onderweg en op theologische inbreng in
projecten.

Focus op verbinden van geloof en leven,
diaconale en missionaire presentie van kerken
in hun context en leiderschap daaraan.
Merijn Wijma MA
Onderzoeker data en trends, daarnaast
archivaris voor het ADC Kampen

Moniek Mol MSW
Gemeentebegeleider Bezield leiderschap
Focus op leidinggeven en nieuwe initiatieven.
Verbinden staat centraal in combinatie met
dialoog en het (leren) kijken vanuit
verschillende perspectieven.

Focus op verzamelen, vergelijken en delen van
data als bouwsteen voor gedegen advies en
onderzoek. Is gepassioneerd door verhalen.
Zowel het vertellen als schrijven van verhalen.

Anko Oussoren BA
Adviseur Aanstekelijk jeugdwerk en
Uitreikende gemeente

Man
6

Focus op jeugdwerk en missionair
gemeentezijn. Heeft het verlangen om
gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van
God.
Vrouw
Theologie
Sociale
wetenschap
6
6
6

Dr. Henk Geertsema
Directeur (langdurig afwezig)
Focus op met elkaar onderweg zijn naar het
nieuwe Koninkrijk van God, geleid door de
Geest onder een open hemel.

WO-opgeleid
7

HBOopgeleid
5

Totaal
fte’s
5

Waarvan in vaste
dienst
3,16

2.4 Historie en positie

De naam Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken is nog relatief jong. Het centrum
is opgericht in 2013 en herbergt een grote diversiteit aan professionals uit verschillende
deputaatschappen alsmede van Hogeschool Viaa en de Theologische Universiteit Kampen. Na zes jaar
mag gezegd worden dat de mensen van het Praktijkcentrum zich tot een veelzijdig en hecht en
professioneel team hebben ontwikkeld waarbij de input vanuit de verschillende voorgangers en
betrokken instituten van grote waarde is gebleken.
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2.4.1 Ontstaan en ontwikkeling door de jaren heen
Het in 1976 gestarte Gereformeerd Vormings Instituut (GVI) ging in 2002 verder als Steunpunt Gemeente
Opbouw (SGO). Het SGO ging vervolgens in 2009 samen met het Deputaatschap Toerusting Evangelisatie
(DTEG) onder de naam Centrum-g, waarvan deputaten OOG (Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten)
het besturend deputaatschap werd.
Nadat de Generale Synode 2014 ervoor koos om samen met de Gereformeerde Hogeschool en de
Theologische Universiteit Kampen een nieuw Praktijkcentrum op te richten dat onderzoek en kerkelijke
praktijk met elkaar verbindt, werd Centrum-g opgeheven. Een aantal medewerkers vond een plek binnen
het Praktijkcentrum. Een win-win-constructie gericht op duurzaamheid en professionaliteit. Kortere lijnen
tussen werkers in de kerken en onderzoekers, wendbaarder in situaties van ziekte etc., duidelijke
herkenbaarheid, een betere samenwerking en een flinke besparing van de kosten. Bijkomend effect: de
bijdrage uit de quotagelden kon in 2014 van €600.000 worden teruggebracht naar €300.000.
Daar pastoraat, diaconaat, gemeenteopbouw, jeugdwerk en evangelisatie veel met elkaar te maken
hebben en beide onderwijsinstituten inhoudelijk hierop sterk betrokken zijn, was aanvankelijk het idee
dat ook het Diaconaal Steunpunt onderdeel zou worden van het Praktijkcentrum.
Waar de Generale Synode 2014 nog nadrukkelijk opdracht gaf om dit nader te onderzoeken heeft de
Generale Synode 2017 dat losgelaten.
Het Praktijkcentrum werkt nauw samen met diverse partijen. Naast samenwerking met de Theologische
Universiteit Kampen en Hogeschool Viaa in Zwolle zijn er warme contacten met de Theologische
Universiteit Apeldoorn. Voor diverse deputaatschappen en/of steunpunten heeft het Praktijkcentrum in
de afgelopen jaren onderzoek gedaan en we onderhouden met hen een hartelijke samenwerking (zie ook
§4.2).
Het Praktijkcentrum heeft een zogenaamde hybride financiering, wat zijn eigen uitdagingen oplevert. Er
zijn inkomsten vanuit de quota-gelden, maar het Praktijkcentrum moet ook zelf inkomen genereren uit
advies- en onderzoekswerk. Inmiddels heeft het Praktijkcentrum een klantenbestand opgebouwd. Dit
bestaat vooral uit klanten uit de GKv, maar ook uit klanten van de NGK, CGK en andere
kerkgenootschappen.
Qua personeelsbeleid is ervoor gekozen dat de medewerkers ofwel in dienst zijn van het Praktijkcentrum
ofwel in dienst zijn bij Hogeschool Viaa of Theologische Universiteit Kampen. Zo zijn we als team
verbonden aan de kerken, maar ook aan de opleidingen van beide instellingen. Al onze medewerkers
bieden hun diensten uitsluitend aan via het Praktijkcentrum. Het bestand van zelfstandige freelancers van
Centrum-g is bij de oprichting van het Praktijkcentrum opgeheven.

2.5 Toekomst

De kerken zijn in verandering en het Praktijkcentrum en haar voorgangers hebben zich daaraan steeds
aangepast. Een dynamische periode waarin door intensieve samenwerking veel is opgebouwd. Hoe kijken
we als organisatie naar de toekomst? Zoals hierboven gezegd, met hoop en verwachting. Juist in een
veranderende kerk zien wij voor onszelf een plek om te dienen. In de hoofdstukken hierna zal dat vanuit
de kerkbrede en lokale trends onderstreept worden.

2.5.1 Nederlands Gereformeerde Toerusting
Binnen de NGK werken sinds 2016 NGK Jeugdwerk, Missionair werk NGK, Toerusting 2.0 en het Diaconaal
Steunpunt (dat eerst GKv, en sinds 2012 ook NGK ondersteunt) samen onder de naam Nederlands
Gereformeerde Toerusting (NGT), ieder met een eigen website. De focus van de NGT ligt op toerusting
van de Nederlands Gereformeerde kerken. In april 2019 is het NGK-Missionair Steunpunt gefuseerd met
het GKv/NGK-Diaconaal Steunpunt.
De besturen en medewerkers van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Diaconaal Steunpunt en
het Praktijkcentrum voor de kerken zijn momenteel in gesprek om te onderzoeken wat de gefuseerde
kerken straks nodig hebben en wat dit gaat betekenen voor de onderlinge samenwerking en voor de
eigen organisaties.
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Op het gebied van Jeugdwerk wordt al veel op elkaar afgestemd. In de komende tijd hopen we de
samenwerking verder uit te breiden.
Alle betrokken partijen werken met een eigen organisatie- en financieel model, hetgeen zorgvuldigheid
vraagt met het oog op wat voor de kerken en voor de eigen organisatie wenselijke en vitale
samenwerkingsscenario’s zijn.

2.6 Kenniscirculatie

In het Praktijkcentrum participeren twee onderwijsinstellingen, Hogeschool Viaa en de Theologische
Universiteit Kampen. Beiden hebben wettelijk de opdracht tot kenniscirculatie en -valorisatie1 en het
Praktijkcentrum doet hiermee zijn voordeel. Kenniscirculatie en -valorisatie betekent dat kennis circuleert
van onderwijsinstellingen naar adviespraktijken en van (advies)praktijken via onderzoek naar nieuwe
kennis die ten goede kan komen aan de praktijk en aan het onderwijs. Bijgaande afbeelding van de
lemniscaat illustreert de kenniscirculatie. In de volgende paragraaf wordt de lemniscaat nader toegelicht.

2.6.1 De lemniscaat: meerwaarde kenniscirculatie en valorisatie voor de kerken
De samenleving ontwikkelt zich zodat kerken met andere en nieuwe vragen geconfronteerd worden. Dan
kan het zijn dat de antwoorden van gisteren vandaag niet meer toereikend zijn. Kenniscirculatie en valorisatie kan kerken en leidinggevenden binnen kerken helpen aan nieuwe inzichten waardoor zij
geholpen worden situaties van diepgaande verandering het hoofd te bieden. Denk hierbij aan inzichten
die ontleend zijn aan de meest actuele praktisch-theologische of sociaalwetenschappelijke literatuur. Het
kan ook om inzichten gaan die ontstaan op basis van reflectie op praktijksituaties binnen onderzoek dat
uitgevoerd wordt door onderzoekers van het Praktijkcentrum.
Dergelijke kennis circuleert in advies en begeleiding van kerken maar ook in artikelen die geschreven
worden in het ambtsdragersblad Dienst, in Onderweg of aangeboden worden via de website van het

1

Onder valorisatie wordt verstaan het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek door deze
toegankelijk te maken voor derden. Valorisatie (kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij) is
geformuleerd als derde kerntaak van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek.
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Praktijkcentrum. Ook hebben medewerkers van het Praktijkcentrum in de afgelopen periode bijgedragen
aan het verschijnen van herziene handboeken voor Catecheten, Kringleiders en Diakenen.

2.6.2

Voorbeelden van kenniscirculatie in de praktijk

Voorbeeld “Onderzoek gemeentestichting”
In opdracht van deputaten ASMP (Aanvullende Steun Missionaire Projecten) dat inmiddels is
ondergebracht bij DO (Deputaatschap Ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten)
heeft het Praktijkcentrum een onderzoek gedaan. (zie ook §5.5.2).
Het onderzoek bestond onder anderen uit de volgende onderdelen:
• Wat zijn de effecten van gemeentestichting?
• Wat zijn de voorwaarden waaronder gemeentestichting effectief is?
• Wat is de relatie van gemeentestichting met gereformeerde identiteit?
De in dit onderzoek verzamelde kennis is vervolgens gebruikt in advisering van zowel classes als lokale
kerken bij missionaire kerkvernieuwing en is te vinden op www.missionair.nl.
Voorbeeld “Cursus voor diakenen”
Sinds 2013 transformeert onze samenleving van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.
Het gevolg hiervan is dat met elke hulpvrager een gesprek gevoerd wordt of de gevraagde hulp wel nodig
is en wat de hulpvrager of zijn netwerk zelf kan doen in het lenigen van deze nood. In deze ontwikkeling
hebben we een cursus voor diakenen ontwikkeld om hulpvragers bij dergelijke indicatie-gesprekken bij te
staan. De aan het Praktijkcentrum verbonden onderwijsinstellingen onderwijzen immers ook in diaconaat.
Voorbeeld “College en cursus”
Regelmatig verzorgen we vorming en opleiding van theologiestudenten aan Hogeschool Viaa en
Theologische Universiteiten in Kampen en Apeldoorn, onder andere inzake leidinggeven aan kerkelijke
gemeenten en catechetiek. De voor deze colleges ontwikkelde materialen worden ook gebruikt in het
kader van cursussen voor kerkenraden of diakenen.
Voorbeeld “Databeheer en analyse”
Binnen het Praktijkcentrum besteden we aandacht aan databeheer en -analyse. Van alle kerkelijke
gemeenten hebben we kengetallen inzake aantal leden die gecombineerd kunnen worden met financiële
gegevens afgeleid van verplichte ANBI-gegevens van kerken. Op basis van deze gegevens kunnen we
gemeenten begeleiden in het formuleren van scenario’s waarvan het -menselijkerwijs- goed is om
daarmee rekening te houden. De scenario’s kunnen gebruikt worden door leiding en leden om besluiten
te nemen inzake de toekomst van de lokale gemeenten. Data kunnen ook gegenereerd worden ten
behoeve van classes en landelijk instellingen.
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3. Samenwerking
3.1 Kennisinstituten

Voor het doen circuleren van kennis heeft het Praktijkcentrum een
belangrijke functie voor de twee aan het Praktijkcentrum
verbonden onderwijsinstellingen. Zowel voor Hogeschool Viaa als
voor de Theologische Universiteit Kampen geldt echter dat het
Praktijkcentrum niet het enige kanaal is dat ingezet wordt voor
kenniscirculatie en valorisatie. In een plan voor onderzoek en
valorisatie zijn de verhoudingen met andere kennisinstituten
schematisch zo weergegeven als in het figuur hiernaast.
Het bieden van hoogwaardige advisering en onderzoeksresultaten ten
dienste van kerken is het uitgangspunt voor het Praktijkcentrum.
Daarvoor werken onderzoekers en adviseurs samen met lectoraten
binnen Hogeschool Viaa en onderzoeksinstituten binnen de
Theologische Universiteit Kampen. Ook zetten we bachelor en
masterstudenten in om - onder begeleiding – relevante thema’s te onderzoeken.
Qua lectoraten wordt samengewerkt met het Lectoraat Samenlevingsvraagstukken inzake
samenlevingsopbouw en - ontwikkeling. Dat is relevant voor diaconale- en missionaire kerkvernieuwing.
Ook wordt samengewerkt met het Lectoraat Zorg en Zingeving. In deze samenwerkingsrelatie worden
programma’s voor geestelijke verzorging (pastoraat) en ziekte, dementie dan wel beperking ontwikkeld.
Alle onderzoekers van het Praktijkcentrum participeren in het Centre for Church and Mission in the West
(CCMP): het onderzoeksinstituut binnen de Theologische Universiteit Kampen dat de focus heeft liggen op
diaconaal-missionaire presentie van kerken in hun context en de ontwikkeling daarvan.
Ook wordt samengewerkt met de sectie Praktische Theologie van de Theologische Universiteit Kampen en
met Permanente Educatie Predikanten en Weetwatjegelooft.
Daarnaast is er samenwerking met docenten en andere deskundigen die betrokken zijn bij het onderwijs
van studenten op zowel hbo- als wo-niveau. Adviseurs van het Praktijkcentrum geven op onderdelen
onderwijs in verschillende curricula. Andersom levert de kennis van docenten een impuls aan advisering
en onderbouwing van advieswerk. Dat geldt zeker voor pastoraat, praktische ecclesiologie, diaconaat en
missionaire kerkvernieuwing.

3.2 Deputaten en kerkelijke dienstverlening

Natuurlijk zijn we niet de enige dienstverlener in de gereformeerde kerken. We werken dan ook vaak en
veel samen met allerlei partijen om binnen de kerken de bloei van gemeenten te ondersteunen. Het SKW
(Vereniging Steunpunt Kerkenwerk) adviseert kerken (GKv, CGK en NGK) in hun rol als werkgever en
beheerder. Samen begeleiden en ondersteunen we de interim-predikanten binnen de gereformeerde
kerken. Met andere partijen die betrokken zijn op het kerkenwerk, met name predikantszaken, wordt
samengewerkt binnen de Raad van Advies van Steunpunt Kerkenwerk.
Met het Steunpunt Liturgie organiseerden we in 2017 een werkdag Liturgie, het Steunpunt Liturgie vindt
sinds medio 2019 onderdak in de Theologische Universiteit Kampen en zal daar op eigen wijze deelnemen
aan de kenniscirculatie.
Het Diaconaal Steunpunt (sinds 1 april 2019 samengegaan met het Missionair Steunpunt van de NGK)
ondersteunt de diaconieën en diakenen van de GKv en NGK bij hun roeping en invulling van hun
ambtswerk. Het Missionair Steunpunt en Verre Naasten
ondersteunen gereformeerde kerken bij de uitvoering van
hun missionwerk dichtbij en wereldwijd. Samen met onder
andere Verre Naasten, Diaconaal Steunpunt en de NGT
werken we aan een Missionair Symposium Kerkzijn op de
rand https://kerkzijnopderand.nl/ op 25 januari 2020 (§5.3).
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Naast de contacten met al deze dienstverleners onderhouden we hartelijke contacten met verschillende
deputaatschappen. Denk daarbij aan het bespreken van preventievraagstukken en afstemming van de
dienstverlening binnen de GKv in samenspraak met Deputaten SMKR (Seksueel misbruik in kerkelijke
relaties) en het Meldpunt Misbruik dat daaronder valt. Ook nemen we deel aan een overleg tussen allerlei
actoren om de begeleiding en bemiddeling bij spanningsvolle situaties in de gemeenten af te stemmen
(§5.6.1).
De relatie met deputaatschappen leidt ook tot het uitvoeren van onderzoek door het Praktijkcentrum.
Zo is er in de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd voor:
• Deputaten ASMP (Aanvullende Steun Missionaire Projecten) opgegaan in DO (Deputaatschap
Ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten).
• Deputaten A&B (Advies en Bijstand).
• DKE (Deputaatschap Kerkelijke Eenheid).
• Deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden.
• Deputaatschap M/V in de kerk.
Zeker in die gevallen waarin deputaten een systematische verkenning beogen van de werkelijkheid
binnen ‘hun thema’ of actuele ontwikkelingen daarin, weten zij de weg naar onderzoekers van het
Praktijkcentrum goed te vinden.
Een overzicht van samenwerkingspartijen is te vinden in hoofdstuk 8, een overzicht van uitgevoerde
onderzoeken is te vinden in hoofdstuk 7.3.

3.3 Mediapartners

Het Praktijkcentrum kent een jarenlange samenwerking met diverse uitgevers van boeken en magazines.
In bladen als Dienst en Onderweg wordt veel werk van de medewerkers van het Praktijkcentrum
gepubliceerd. De rubriek Praktijklokaal in Onderweg is bijvoorbeeld een vast onderdeel waarvoor het
Praktijkcentrum tweewekelijks het materiaal aanlevert.
Samen met Uitgeverij Buiten & Schipperheijn zijn we sinds het ontstaan van het Praktijkcentrum
verantwoordelijk voor Follow Up. Een catechisatiemethode die in vele GKv en andere kerken wordt
gebruikt en daarvoor een coproductie was met Hogeschool Viaa. Recentelijke coproducties zijn de boeken
van Gert-Jan Roest (Open Leven en Hoopvol Leven, beide met via het Praktijkcentrum verkrijgbaar
werkmateriaal) en het boek Homoseksualiteit en de kerk (in aansluiting op het gelijknamige symposium in
2018). Verder is samengewerkt aan de handboeken voor kringleiders, diakenen en catecheten. Met de
website www.lerenindekerk.nl zijn we in 2018 samen met Buiten & Schipperheijn een digitale weg
ingeslagen op het gebied van leren in de kerk.

3.3.1 Materialen voor geloofsonderwijs
De volgende materialen zijn in boekvorm beschikbaar.
•
•
•
•
•

OPEN; ontdekkend bijbellezen voor jongerenkringen.
HeLives!; Twee boeken voor kindercatechese.
Ik belijd; Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese.
Bijzonder!; Een pakket om (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking voor te bereiden
op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis en vier pakketten voor bijbelstudie met deze
doelgroep.
Follow Up!; Zeven catecheseboeken voor jongeren van 12-17 jaar.
De website www.follow-up.nu, is in 2018 vernieuwd. De methode heeft rond de 850 abonnees en
verkoopt op jaarbasis meer dan 5.000 producten.
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4. Trends en ambities
4.1 Plaatselijke trends in de kerken

De fase waar de GKv zich in bevinden, wordt wel geduid als liminaal, waarbij we benoemen dat de kerken
in transitie zijn.2 Deze transitie is ingezet door factoren binnen de samenleving in haar totaliteit3, die
vervolgens zorgen voor nieuwe vraagstukken binnen de kerken (hermeneutiek, kerkgang, omgang met
belijdenis). Liminaliteit verwijst naar de overgangsfase waarin we als kerken zitten, waarin eigen identiteit
in relatie met de context opnieuw bevraagd worden, en niets helemaal zeker lijkt. Dit is een fase waar
kerken ongelijktijdig en met verschil in intensiteit doorheen gaan. Normen van vroeger kunnen hun
waarde niet helemaal blijven tonen, en tegelijkertijd zijn er ook nog geen nieuwe heldere,
uitgekristalliseerde normen.
De uitkomst van de transitie is onzeker, deze hangt af van de uitkomsten van een proces van herbezinning
rondom identiteitsvragen als: waar gaat het eigenlijk om in deze kerk, wat betekent dat deze gemeente
van de Heer is, welke boodschap heeft deze kerk uit te dragen?
Deze transitie vindt vooral eerst plaats als een proces op individueel niveau. Het meer homogene en
collectieve beeld van de kerk wordt op individueel niveau gewogen en kritisch bevraagd. De kerk is niet
vanzelfsprekend meer de verschaffer van geloofsidentiteit. Kerk en wie je wil zijn als gelovige staan onder
spanning. De relatie met de kerk en de relatie met God worden door een deel van de gemeente sterker
onderscheiden, vooral bij jongere generaties (maar is zeker niet alleen een generatievraagstuk!).
Vanuit de analyse van geleverde diensten van het Praktijkcentrum, maar ook vanuit ontwikkelingen in de
GKv in de afgelopen jaren, signaleren we een aantal trends binnen de kerken:

4.1.1 De gemeente spreekt mee
We nemen waar dat de gesprekken over hermeneutiek, diversiteit, lokaal gemeentezijn en de vormen die
lokaal gemeentezijn bepalen, met voorrang gevoerd worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar
stemmen vanuit bijvoorbeeld de Theologische Universiteit Kampen of de kerken, maar is ook het inzicht
en de overtuiging van het ‘gewone’
gemeentelid van belang.
Breed groeit de erkenning dat toenemende
participatie van gemeenteleden in de bezinning
op gemeentezijn noodzaak is voor het
voortbestaan van de gemeente. Kerkenraden
nodigen gemeenteleden uit om in gesprek met
hen en met elkaar te gaan. Ze zetten hiervoor
onder andere gemeenteprojecten, kwalitatief
en kwantitatief onderzoek en gespreksavonden
in. Hiermee wekken zij ook de verwachting dat
de stem van gemeenteleden gehoord wordt en
terug te vinden is in de vormgeving van het
beleid op samen gemeentezijn.
1 Trap van eigenaarschap - © Anke Siegers, bewerking Jannet de Jong
Een voorbeeld: nu de synode van Meppel 2017
uitspraak heeft gedaan over de onderwerpen
M/V en ambt en de samenwerking GKv-NGK, komen in lokale gemeenten gesprekken op gang. Deze
gesprekken gaan niet alleen over de mogelijke implementatie van de besluiten, maar vooral over de
2

Zie bijv Hans Schaeffer, Kerk om te vieren: praktisch-theologische reflecties op kerkzijn (Kampen: Summum
Academic Publications, 2019); Pete Ward, Introducing Practical Theology: Mission, Ministry, and the Life of the
Church (Grand Rapids: Baker Academic, 2017). Vgl. ook Hans Schaeffer en Henk Geertsema, “Koninkrijk van
Priesters. Thematisch onderzoeks- en activiteitenplan Praktijkcentrum” (Zwolle: Praktijkcentrum, 2014); Henk
Geertsema en Hans Schaeffer, “Gemeentestichting als lont in het kruitvat. Praktisch-theologische analyse van
een debat”, Handelingen 44, nr. 3 (2017): 55–65.
3
Secularisatie van de samenleving, individualisering, informatisering, informalisering, intensivering en
internationalisering.
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achterliggende denklijnen, en weging van de argumenten. Daarnaast gaan de gesprekken ook over wat
een dergelijk besluit oproept bij gelovigen en wat het doet met de door hen ervaren verbondenheid aan
elkaar en aan de Heer. De uitkomsten van deze weging zijn per gemeente verschillend en laten
afstemming zien op de lokale situatie, rekening houdend met de overtuigingen van eigen gemeenteleden.

4.1.2 Leiderschap als bouwsteen
Als gemeenteleden meer participeren in het beleid en het vormgeven van samen gemeente zijn, heeft dit
gevolgen voor het leiderschap. Waar in het verleden meer top-down werd gewerkt, biedt de kennis en
ervaring van gemeenteleden nu een cruciale rol. Dit vraagt van ambtsdragers enerzijds flexibiliteit en
veranderingsvermogen, en anderzijds dat ze kaders neerzetten. We merken op dat kerkenraden niet eens
zozeer met de lege plekken kampen4 als wel vragen hebben over de rol- en taakopvatting van de
ambtsdragers. Overigens wordt het vraagstuk sterker op het moment dat door vacatures de taaklast van
de ambtsdragers verzwaart. Waartoe zijn zij geroepen in een gemeente van geroepen gelovigen? In het
beantwoorden van die vraag moet het zowel gaan over een geestelijke roeping als over de praktische
invulling van die roeping in de gemeente.
Waar meer en meer van gemeenteleden verwacht wordt dat zij allereerst elkaar bemoedigen en
opbouwen, en dat ambtsdragers daarin voorgaan, wat is dan het specifiek eigene van het ambt? Welke
rol kiezen kerkenraden in het voorgaan aan de gemeente? Is dat het voorbeeld-zijn? Stimuleren van
nieuw beleid? Specifieke begeleiding in pastorale (crisis)situaties? Hoe laten zij zich daarin toerusten, in
een omgeving (de gemeente) die mondiger is dan pak-en-beet twintig jaar geleden en waarbinnen de
identiteits- en diversiteitsvragen voor de kerk van nu ook op individueel niveau vaker tot spanning leiden.
En hoe verhoudt zich deze toegenomen nadruk op participatie van kerkleden tot de constatering dat zij
zich steeds minder vanzelfsprekend voor een gemeente (als instituut) inzetten?
4.1.3 Ruimte voor diversiteit
De tussenfase waarin we zitten zorgt er voor dat vernieuwing noodzakelijk is. Tegelijk geeft dit
onzekerheid en een gevoel van onveiligheid. Diversiteit en veelkleurigheid zijn mooi, maar de
veranderingen die ermee gepaard gaan leveren ook op dat mensen zich niet meer herkennen in de eigen
gemeenschap. Concreet zien we dat er allerlei visies en meningen over de kerkdienst zijn. Gemeenten
bezinnen zich systematisch op de vorm en invulling van de eredienst als samenkomst van alle gelovigen
voor Gods aangezicht.
Ook zien we dat er verschillend gedacht wordt over samenwonen, homoseksualiteit of de plaats van
mannen en vrouwen binnen de gemeente. Het gaat over de concrete vragen over praktische levensstijl,
die als start van een gesprek worden gezien en geen eindpunt zijn. Daarbij wordt gezocht naar informatie
om vanuit verschillende gezichtspunten het onderling gesprek te kunnen dienen. Er worden bijvoorbeeld
sprekers met een verschillend gezichtspunt uitgenodigd of (bewust) van buiten de eigen kring.
Jeugd- en jongerenwerk in de kerk is sterk in verandering. We zien de accenten die daar worden gelegd
als een signaal voor wat in het geheel van de gemeente aan het verschuiven is. Hier verschuift de
aandacht van concrete activiteiten naar een heroriëntatie op missionaire en diaconale aspecten van
geloven. Het jeugdwerk wordt meer en meer geïntegreerd in het gemeenteleven als geheel. Het
kennisaspect van het geloof wordt los(ser) gelaten, omdat de leeropbrengst op het kennisaspect anders
geïnterpreteerd wordt door jongeren. We zien dat er aandacht komt voor de vorming van de jongere,
waarbij de groei van de persoonlijke geloofsidentiteit centraal staat. Het aanbod wordt hierdoor steeds
diverser en waar mogelijk op maat gemaakt voor de jongeren.
Spreken over diversiteit is ook een vraag naar de grenzen ervan. Er zijn kerkenraden die bij hun
besluitvorming proberen zo inclusief mogelijk te blijven, anderen kiezen voor een gemeenschap met
‘smoel’. Het gesprek hierover wordt binnen de kerkenraad wel gevoerd, maar leidt op een classis of
binnen de gemeente of bij de buurtgemeente soms, maar niet noodzakelijk, tot grote spanningen.

4

https://www.praktijkcentrum.org/ambtsdragers-vinden-geen-probleem-in-de-gkv/
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4.1.4 Vernieuwde spiritualiteit
Zoals weergegeven in de openingsalinea bij deze paragraaf zien we nieuwe invloeden op de persoonlijke
geloofsidentiteit van de gelovige. Het individuele geloof wordt beïnvloed door de kerk en daarnaast of in
plaats daarvan ook door bijvoorbeeld kloosterweekenden, conferenties (New Wine, Opwekking, Vrij zijn
en de 4e Musketier) en bijbelstudiemateriaal (Beth Moore).
We nemen waar dat dit ook een illustratie is van de grote honger onder een deel van de gelovigen naar
het groeien in de relatie met God waarbij de kerk niet meer dé identiteitsbepaler is. Er lijkt een
(her)ontdekking plaats te vinden van het gegeven dat God een verhaal heeft met ieder persoonlijk en dat
Hij zich concreet bezighoudt met ons dagelijks leven. Het geloofsgesprek binnen de gemeente verandert
daardoor van het uitwisselen van Bijbelse kennis en zekerheden naar een gesprek waarin ook ruimte is
voor persoonlijke ervaringen en uitdagingen. De vraag naar hoe de levenspraktijk van de gelovige er uit
ziet en hoe zich dit verhoudt tot God is sterk aanwezig. Deze tendens is al langere tijd gaande maar is nu
ook duidelijker zichtbaar onder een grotere groep in de gemeente.
Uit deze nieuwe dimensie in geloofsbeleving ontstaan verschillende bewegingen. Voor sommigen leidt dit
tot een grotere afstand van de gemeente waar zij lid van zijn (omdat de kloof tussen de verschillende
hierboven aangegeven geloofstalen en praktijken groter wordt) en voor anderen leidt dit juist tot een
nieuw elan om in de eigen gemeente actief te zijn en te worden.
Met de hiervoor genoemde geloofstalen en praktijken doelen we op een zekere intensivering die we
daarin waarnemen. Onder andere meer ruimte en aandacht voor het werk van de heilige Geest en het
zoeken naar directe toepassing en relevantie in het dagelijks leven.
4.1.5 Eigen gezicht lokale kerken
We nemen waar dat er een grote verschuiving plaats vindt van een uniform kerkverband met een
gemeenschappelijk gedragen leiderschap (de kerkenraad, de synode) naar een kerkmodel waarin
plaatselijke kerken zelf in hun eigen, specifiek-lokale context kerk zijn. Dit betekent dat kerken lokaal
enorm kunnen verschillen, maar dat er ook meer ruimte is voor verschillende perspectieven.
De gemeente in transitie, die zich bezint op haar bestaansrecht en daarin met name in gesprek gaat met
haar eigen leden en de vragen die in haar eigen context spelen, komt tot een eigen antwoord: zo willen
wij kerk zijn. Dat betekent dat lokale GKv’s meer en meer een eigen gezicht krijgen: verlangen en
belangen van de eigen gemeenschap staan centraal en lokale oecumene krijgt veel aandacht. Dit uit zich
in samenwerking op lokaal niveau met NGK, CGK, PKN of andere plaatselijke gemeenschappen en ook in
diaconaal-missionaire betrokkenheid op de burgerlijke gemeente vanuit een lokaal
samenwerkingsplatform.
Ook deze ontwikkeling stelt eigen eisen aan het leiderschap in de gemeente. In het bijzonder de plek van
de voorganger blijkt nu kwetsbaar en in verandering: opgeleid in Kampen, over het algemeen in een tijd
dat de GKv nog vrij uniform was, moet hij of zij zich nu voegen naar de sfeer en de gebruiken die
karakteristiek zijn van de lokale gemeente. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van gemeenten hoog: de
voorganger zou het liefst dienstbaar moeten zijn aan al die verlangens en belangen die spelen in de
gemeente. We merken dan ook dat hier regelmatig spanning ontstaat - waarbij het de vraag is hoe die op
een wijze en zorgvuldige manier kan worden opgelost. Wat zegt de veranderende GKv over de
werkomgeving van de professionals in de gemeente en welk effect heeft dit op hun mobiliteit?
4.1.6 Krimp als zichtbare werkelijkheid
Nadat we in 2016 door middel van een symposium aandacht vroegen voor de werkelijkheid van
krimpende kerken en de vragen die deze krimp met zich meebrengt op allerlei gebied, is een onderzoek
gestart naar hoe kerken krimp ervaren en welke aanpak ze kiezen. We werken met regelmaat in
gemeenten die afname zien in ledenaantal en (mee daardoor) afnemende financiële middelen. Er komen
vragen op naar het samen kerk zijn in vorm en inhoud, zeker wanneer het hebben van een eigen
predikant of eigen gebouw niet langer tot de mogelijkheden behoort. Hoe lang gaan we door en welke
belangen spelen in het nemen van een besluit over de toekomst? We zien dat in deze krimpende
gemeenten de bezinning op bovenstaande trends onder druk komt te staan, terwijl die daar niet als
minder nodig wordt ervaren. Begeleiding van deze gemeenten kan een impasse mogelijk voorkomen en
ruimte scheppen om in een snel veranderende kerkelijke werkelijkheid nieuwe vormen van gemeente zijn
te realiseren.
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4.2 Landelijke signalen kerkverband

In Dienstbaar aan priesters , de rapportage aan de Generale Synode van Meppel 2017 concludeert het
Praktijkcentrum dat kerken binnen het GKv-kerkverband in ‘transitie’ zijn: een overgang van een stabiele,
bekende situatie naar een nieuwe situatie die (deels of helemaal) onbekend is en niet per definitie stabiel.
Verandering naar een nieuwe, nog onbekende en waarschijnlijk niet stabiele situatie hoeft niet altijd een
verbetering te zijn of als zodanig gevoeld te worden.5

4.2.1 Krimpend kerkverband
Landelijk gezien krimpen de kerken uit het
GKv-kerkverband. Onze data-analist heeft dit
in juni 2019 in een trendanalyse zichtbaar
gemaakt, o.a. in de figuur hiernaast.
Tussen 2015 en 2019 lag de negatieve groei
(krimp) tussen de 1 en 1,5% en in de periode
2018-2019 is die negatieve groei groter dan
daarvoor.
Eén van de indicatoren die van invloed is op
de krimp van GKv-kerken, is die van het
grensverkeer tussen kerken.
Grafisch zijn deze data weergegeven zoals in
de figuur hieronder6.
Deze data laten zien dat er in de afgelopen tien jaar ruim 12.000 leden van de GKv zijn vertrokken naar
andere kerken. Ook vertrokken 10.000 leden van wie onbekend is naar welke kerk ze zijn gegaan, of die
zich niet meer bij een andere kerk hebben aangesloten. Dat betekent dat de GKv te maken hebben met
toenemende kerkverlating en vermoedelijk ook geloofsverlating.
Naast deze ontwikkeling (en de beweging daarin) zien medewerkers van het Praktijkcentrum ook
ontgroening, vergrijzing, krimp en het fenomeen dat men zich als gelovige niet (meer) aansluit bij een
gemeenschap.

5

De Jong 2017. p.15
Reformatorisch Dagblad, 22 september 2018 https://www.rd.nl/kerk-religie/naar-een-andere-kerk-1.1514695
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4.2.2

Bovenlokale samenwerking onder druk

Ontwikkelingen die lokaal spelen, signaleren we ook bovenlokaal. Het eigen gezicht van de kerken kan
lokaal het profiel en de groeirichting van de kerk mogelijk versterken, dit betekent niet altijd dat dit het
gesprek binnen de classis of in de samenwerking met andere gemeenten vergemakkelijkt. De gang naar
de classis wordt vaker achteraf gemaakt: als een kerkenraad zijn keuze gemaakt heeft en deze hoogstens
meedeelt maar niet meer de reactie of instemming van de classis afwacht. De bereidheid om daarbij hulp
of advies van de classis te vragen, neemt af. Deze uitspraken noteren we op basis van onze ervaringen en
advieswerk.
Zo zijn er bijvoorbeeld classes die overwegen om de binnen de classis werkzame predikanten naar kunnen
en competentie binnen de diverse gemeenten in te zetten. Er is zeker veel te zeggen voor dit soort
herstructurering, en er is zeker verlangen om dit te doen slagen, tegelijkertijd levert het in de betreffende
gemeenten grote vragen op die gaan over zichtbaarheid, betrokkenheid en ‘eigenheid’ van de dominee.
Het kan dan zomaar gebeuren dat een of meer betrokken gemeenten toch besluiten om te gaan voor een
eigen, parttime voorganger. Op korte termijn is een oplossing gevonden, echter wat betekent dit voor de
classicale samenwerking en middelen, en voor de arbeidsrechtelijke positie en het arbeidsperspectief van
de voorganger?
Enerzijds hebben gemeenten redenen te over om de samenwerking op diverse niveaus te versterken
(teruglopend ledental, teruglopende middelen, verlangen naar specifieke vaardigheden van kerkelijke
professionals, mobiliteit van gemeenteleden etc.), anderzijds hebben zij gelet op wat die samenwerking
moet opleveren, ieder eigen verwachtingen of eisen.
Van het niveau van het kerkverband kan qualitate qua hetzelfde worden gezegd. Een en ander valt te
vangen onder de noemer congregationalisering van het kerkverband. Er ontstaat ruimte en nieuwe
mogelijkheden, om contextueel gemeente te zijn en tegelijk is de vraag: hoe blijven wij in verbinding? En
hoe reageren we op elkaar, wanneer verwachting en verlangen van kerkelijke samenwerking binnen het
kerkverband met elkaar botsen? Hoe spreken we binnen de kerken over de rol en noodzaak van het
kerkverband op allerlei niveaus?
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4.2.3 Samengaan GKv - NGK
Daarbij komen allerlei vragen rond een eventueel samengaan met de NGK ter sprake voor veel lokale
GKv-gemeenten én voor het GKv-kerkverband als geheel. Waar op lokaal niveau de contacten verschillen
van niet of nauwelijks aanwezig, tot een hecht samen gemeentezijn, geldt voor het GKv-kerkverband dat
tussen de Generale Synode van 2017 en de huidige synode grote stappen zijn gezet. Stappen die
begrepen en verwerkt zullen moeten worden door allerlei gremia, gemeenten en gelovigen. Bij alle
beweging die er is binnen en om de kerken heen, is dit een extra impuls voor de transitie die, hoewel
principieel en vaak ook dankbaar omarmd, in de praktijk gemengde gevoelens oplevert. Bovengenoemde
trends verklaren ook deze werkelijkheid, en voor beleidsmakers en kader (landelijk en plaatselijk) is het
ontwikkelen van concrete praktijken van ontmoeting en gezamenlijkheid daarom des te belangrijker.
De werkelijkheid van concrete gemeenten is met het organiseren van institutionele eenwording op het
niveau van de denominatie overigens niet meteen veranderd: de voorgenomen fusie geldt de landelijke
organisaties.
4.2.4 Kerkverband en missie
Vanaf ongeveer de eeuwwisseling komt een discussie op gang over wat gezien wordt als een uitdijende en
steeds minder overzichtelijke kerkelijke organisatie van deputaatschappen op kerkverbandelijk niveau.
Hoe blijft sturing mogelijk, zowel inhoudelijk als financieel, bij zo’n groot aantal deputaatschappen en
steunpunten? Geleidelijk worden voorzieningen bij elkaar gevoegd, om bestuurlijke hanteerbaarheid te
dienen.
Er zijn een aantal voorzieningen overgebleven, maar deze zijn klein qua omvang in fte en bestuurlijk
relatief versnipperd, kwetsbaar door beperkte of hybride financiële middelen (o.a. Praktijkcentrum,
Diaconaal Steunpunt, Steunpunt Liturgie, of zijn leden-organisaties (o.a. DVN, SKW) en vallen buiten de
kerkelijke beleidsaansturing op kerkverbandelijk niveau (zie ook hoofdstuk 8). Naast deze overgebleven
voorzieningen is de ontwikkeling van een aantal nieuwe (boven)lokale voorzieningen waarneembaar.
Wegvallen van landelijke voorzieningen leidt dus enerzijds tot nieuwe initiatieven, anderzijds ontbreekt
een landelijke visie of landelijke ondersteuning van zulk werk.
Het orgaan voor de financiële ondersteuning van en controle op het werk van voorzieningen vanuit de
kerken is het Deputaatschap Financiën en beheer (DFB). Het is hun verdienste dat er op financieel gebied
nu een gezond beleid binnen de kerken is. Door een vermindering van het ledental van de GKv, en ook
doordat de kosten voor het kerkverband bij de GKv hoger zijn dan bij de CGK en NGK (wat bij kerkleden
vragen oproept), komt de vraag op naar wat de kerken nodig hebben aan toerusting en zorg, en hoe dit
zowel financieel gezond, als inhoudelijk opbouwend gerealiseerd kan worden binnen het kerkverband.
Vanuit DFB is daarbij aandacht voor efficiency, samenwerking en verbreding van de achterban. Echter van
synodewege is geen aanwijzing gegeven voor een inhoudelijke en strategische bezinning op de vraag naar
de hulp- en ondersteuning aan personen en gemeenten en de samenleving. Er vindt vooral financiële
sturing plaats, gericht op reductie van lasten. Deze constatering geldt op allerlei niveaus en voor allerlei
domeinen: zowel voor de zending als voor het missionaire werk, zowel voor hulpverlening en zorg als voor
ondersteuning en opbouwwerk.
Bovenstaande roept verschillende vragen op. Een centrale theologische vraag is hoe de kerken als kerkenin-verband hun taak zien op het terrein van hulp en ondersteuning. Sluit de huidige manier waarop de
inhoudelijke en financiële beleidsvoering ten aanzien van voorzieningen voor hulp, zorg en ondersteuning
wordt uitgevoerd, voldoende aan bij wat er aan mogelijkheden en wensen voorhanden is?
Anders gezegd: is er geen noodzaak om als kerken-in-verband met elkaar de vraag onder ogen te zien wat
kerkverband-zijn eigenlijk betekent voor de missie van de kerken, in en naast het kerkverband zijn. Hoe
willen de GKv-NGK bekend gaan staan? Hoe wordt er tot beleid gekomen om de missie van een
kerkverband te realiseren, wat is die missie en welke rol spelen de financieel en inhoudelijk deskundigen
daarin? Een visiedocument voor de samengevoegde kerkgenootschappen kan een rol spelen als inspiratie
voor opbouw en onderhouding van christelijk leven en gemeentevorming, als ook de verkondiging van het
evangelie aan de mensen verder stuur en richting te bieden. Dat betekent dat het gesprek opnieuw
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openen over de visie op de taak en plaats en mogelijkheden van het landelijk kerkverband nu mogelijk en
nodig is.7

4.3 Ambities

Kerkelijke leidinggevenden begrijpen dat er iets van hen verwacht wordt en kerkenraden vragen om hulp
bij landelijke signalen en lokale trends. De vragen en belemmeringen bij het goed regelen van de dingen
kunnen zij vaak zelf aan. Leiding geven aan de gemeenten en (een nieuwe) koers bepalen vinden zij echter
soms erg moeilijk vorm te geven. Daarbij hebben ze dan ook in de afgelopen periode steun gevraagd. (Zie
hoofdstuk 7 van dit rapport, waarin we een overzicht bieden van ons advies- en begeleidingswerk in de
kerken naar werkveld en locatie.)
Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat onze inzet van groot belang blijft. Niet alleen om te spreken over en
werken aan kerkzijn binnen commissies, kerkenraden en gemeentes. We willen ons richten op het voeden
en steunen van bestaande en nieuwe praktijken van kerkzijn. Daarin blijven we dichtbij gemeenten en
willen we maatwerk leveren. Dat betekent dat we ons als team blijven ontwikkelen, trends en signalen
helder zien en verwoorden en dat we flexibel zijn in onze inzet en werkwijze. Dat we vanuit verschillende
werkvelden en verschillende opleidingsachtergronden expertise en kunde leveren, zien wij als
meerwaarde in het integraal werken.
Maatwerk is ook: afstemmen met anderen. Er zijn binnen en buiten de GKv voorzieningen waarop wij
aanvullend zijn, en we willen met hen verder in gesprek komen over wat er nodig is om de kerken te doen
bloeien. Dat betekent dat we tijd en inzet investeren in de samenwerking met andere steunpunten en
deputaatschappen. Juist in het licht van bovenstaande trends en signalen is het nodig om efficiënt, open
en in gezamenlijkheid te werken voor kerken in verandering. Dit zijn vaak geen betaalde uren, maar in het
licht van het welzijn van gemeenten en kerkelijke professionals, wel kostbare uren.
Naast het gesprek met gemeenten en samenwerkingspartners is het handelen (kerkzijn in concrete
praktijken) van belang. Daar is het waar het geloof gestalte krijgt, waar mensen God en elkaar ontmoeten,
en waar de gastvrijheid en uitstraling naar buiten toe concreet wordt. Deze aandacht voor kerkelijke
praktijken heeft zowel in advies- en dienstverlening als in de praktisch-theologische bezinning inmiddels
een belangrijke plaats verworven binnen het veld van kerken en de reflectie hierop.8
Wat we doen in de kerken, maar ook wat we zien en horen, is allemaal onderdeel van die grote
lemniscaat van kenniscirculatie. Ons advies- en onderzoekswerk wil ten dienste zijn aan kerken van
allerlei vorm en kleur. Wij representeren niet één visie, één ligging of één richting maar doordenken en
begeleiden praktijken van gemeentezijn vanuit theorie, ervaring en context. Waar het kan en nuttig is,
spiegelen we, ten dienste aan de eigen roeping van de gemeente.

7

Een aanzet hiervoor wordt tijdens het werken aan dit verslag van werkzaamheden gedaan door de
Regiegroep Hereniging NGK – GKv in het visiedocument Verlangen naar een nieuwe kerk via
https://onderwegnaar1kerk.nl/verlangen-naar-nieuwe-kerk-2/, bezocht op 27 september 2019.
8
Pete Ward, Introducing Practical Theology: Mission, Ministry, and the Life of the Church (Grand Rapids: Baker
Academic, 2017); Hans Schaeffer, Kerk om te vieren: praktisch-theologische reflecties op kerkzijn (Kampen:
Summum Academic Publications, 2019).
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5. Dienstverlening
5.1 Inleiding

Wij willen gemeenten bewust maken van hun roeping, hen toerusten en begeleiden. Waar nodig bieden
we kerken perspectief, inzicht en hoop. Dit alles gebaseerd op praktijkgericht onderzoek, op kennis en op
ons gedeelde geloof in de Heer van de kerk. Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarop we dit
doen.

5.1.1 Advies en begeleiding op maat
Gemeentezijn is een prachtig geschenk, maar ook een opdracht. Want hoe kun je als gemeente groeien
naar het beeld dat ons in de Bijbel wordt voorgehouden? Hoe houd je vast aan de identiteit die Christus
zijn gemeente gaf? Hoe geef je bronnen door? Hoe kun je leidinggeven aan een groep mensen die zo
divers is? En hoe ga je om met de veranderingen in de samenleving? Bij dit soort vragen adviseert en/of
begeleidt het Praktijkcentrum de kerken.
Voorbeelden van begeleiding op maat zijn het begeleiden van een kerkenraad met een nieuwe
werkstructuur, een krimpende gemeente, het toenemen van pastorale taken in de wijkgroepen, de
uitwerking van een missionair initiatief en een vacante gemeente helpen met het opstellen van een
beroepingsprofiel. Dit soort trajecten varieert van een of twee adviesgesprekken tot enkele jaren
intensief optrekken met kerkenraad en of gemeente. Dit doen we steeds in combinatie met onderzoek
naar de specifieke context, met gebruikmaking van de expertise en ervaring die we hebben opgebouwd in
aansluiting op de mogelijkheden van een gemeente.
5.1.2 Crisisbegeleiding
Minder zichtbaar, want vaak van vertrouwelijke aard, is onze betrokkenheid bij gemeenten in of net uit
een crisis. De aanleiding van deze situaties is divers, van een conflict in de gemeente tot traumatische
gebeurtenissen. Het is waardevol om een poos met een kerkenraad mee te mogen lopen in een
verdrietige of conflictueuze situatie. Hier mogen we adviseren, dienen we als klankbord en werken we
vaak ook samen met andere kerkelijke instanties om enige richting en verlichting te brengen in een zware
situatie.
5.1.3 Toerusting
Om met elkaar gemeente te zijn of een bepaalde taak in de kerk te vervullen, kan het fijn
zijn om toegerust te worden. In de hele breedte van de kerken verzorgen we toerusting op
verschillende onderwerpen. Neem bijvoorbeeld een cursus voor nieuwe ambtsdragers of
kringleiders of Verbeter jezelf als catecheet. Toerusting wordt verzorgd op locatie, maar we
organiseren ook regiobijeenkomsten voor jeugdwerkers en pepdagen voor kerkenraden.
Tegelijkertijd nemen we waar dat de toerusting op maat per doelgroep meer gevraagd
wordt. Via artikelen in Onderweg, Dienst en op de weblog informeren en prikkelen we de
lezers. Ook de leden van de Generale Synode werden toegerust in 2017, met een inleiding
op de ontwikkelingen in de kerken.
5.1.4 Productontwikkeling
Op het gebied van geloofs- en gemeenteonderwijs hebben we in de afgelopen jaren stappen gezet met de
ontwikkeling van de methode Bijzonder voor geloofsonderwijs aan gelovigen met een verstandelijke
beperking. Dit product is nu gereed. Daarnaast is in samenwerking met uitgeverij Buijten & Schipperheijn
de website https://lerenindekerk.nl/ gelanceerd, een online platform met materiaal voor toerusting van
groepen, vrijwilligers en professionals.
Voor gemeenten dragen we bij aan gemeenteprojecten op maat maar hebben we ook projecten
klaarstaan, zoals Het jaar rond met Jezus over het liturgisch jaar en Vieren met vreugde over stijlen in
liturgie. De uitvoer van een gemeenteproject kan (deels) door het Praktijkcentrum worden gedaan, indien
gewenst inclusief voorgaan in de eredienst.
Het materiaal van de bestaande pastoraatscursus Helpen in de kerk wordt op dit moment vanwege
groeiende belangstelling herzien en opnieuw onder de aandacht gebracht.
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5.1.5 Databeheer en analyse
Voor zowel onze onderzoekers als ook voor de adviseurs in de praktijk is kennis over en inzicht in de
cijfers en kwantitatieve trends in de kerken onontbeerlijk. We beheren gegevens over groei en krimp van
de kerken, vergelijken deze met landelijke cijfers en signaleren trends binnen het kerkverband.
Op verzoek kunnen we voor een lokale gemeente of classis rapporteren over wat deze
cijfers voor de toekomst van de gemeente(n) kunnen betekenen, hiervoor ontwikkelden
we het instrument Zin in de toekomst.
Om een snelle analyse van een gemeente te kunnen maken hebben we in voorgaande
jaren Startpunt ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst die op wens van de afnemende
gemeente uitgebreid kan worden naar een gemeentebreed onderzoek of dat als basis
dient voor verdere begeleiding van de gemeente.

5.1.6 Onderzoek
Het Praktijkcentrum doet onderzoek in opdracht, bijvoorbeeld van een deputaatschap of gemeente. Zo
onderzochten we voor het deputaatschap M/V in de kerk hoe er met de synodebesluiten is omgegaan,
wat de gevolgen zijn geweest en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.9
Daarnaast verrichten we onderzoek dat gesubsidieerd wordt door fondsen, zoals ons onderzoek naar
Stille kerkverlating, Kerk van vandaag voor morgen en Krimpende kerken. De resultaten van deze
onderzoeken delen we door publicaties en studiebijeenkomsten en ze worden verwerkt in
toerustingsmateriaal.

5.2 Overzicht werkvelden

Ons werk is sinds de start van het Praktijkcentrum ondergebracht in een aantal werkvelden. We hebben
deze velden aangescherpt en benoemen ze als volgt:
5.3
Groeien in geloof
5.4
Hoopvol jeugdwerk
5.5
Uitreikende gemeente
5.6
Bezield leiderschap
Binnen deze werkvelden vinden onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling plaats op allerlei onderdelen
van kerkzijn. Is Groeien in geloof met name gericht op het geheel van de gemeente. Binnen het werkveld
Hoopvol jeugdwerk is er volop aandacht voor de verscheidenheid aan relaties en geloofsoverdracht
binnen de gemeente en Uitreikende gemeente bezint en begeleidt bij het kerk en christenzijn in de lokale
context. Bezield leiderschap focust op de taakgroepen en ambtsdragers in relatie tot de gemeente als
geheel. In hoofdstuk 7 van dit rapport is een overzicht te vinden van de klanten naar werkvelden en
locatie.

5.3 Groeien in geloof

Binnen dit werkveld hebben we aandacht voor met name toerusting en productontwikkeling gericht op
de gemeenschap. De aandacht ligt dan op bijvoorbeeld het ontwikkelen en begeleiden van
gemeenteprojecten, themagerichte toerustingsdagen en studie- en gespreksmateriaal voor groepen.
Maar ook toerusting in gespreksvoering en begeleiden van kringenwerk passen bij het werkveld groeien
in geloof. Want groeien in geloof doe je samen, in de gemeenschap.

5.3.1 Advies en begeleiding
We zien vanuit de verschillende vragen van kerken bepaalde overstijgende thema’s, waar zij voor
begeleiding en bezinning van onze dienstverlening gebruik willen maken. We wijzen hier op de volgende
thema’s:

9

https://www.praktijkcentrum.org/onderzoeksrapport-man-vrouw-in-de-kerk/
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•

Geloofsverlating. Het is niet vanzelfsprekend dat binnen de kerk als
gemeenschap het geloof in God aangenomen wordt. Het verlaten
van de kerk kan betekenen dat het geloof losgelaten wordt of dat
dit niet aanwezig was. Het gesprek over geloofsverlating raakt de
kerk als gemeenschap en daarom wil het Praktijkcentrum dit
gesprek meer faciliteren: er is in de afgelopen jaren een aantal
handreikingen ontwikkeld.
• Veilige kerk. Dit thema raakt de gemeenschap in het hart. Hoe volwaardig mag en kan je lid zijn
van de kerkgemeenschap? Subthema’s als LHBT en inclusief kerkzijn (met name met mensen met
beperkingen) dagen de kerk uit om als veilige kerkgemeenschap ook een heilige
kerkgemeenschap te zijn. Binnen dit thema kennen we ook gesprekspartners in deputaten
misbruik in kerkelijke relaties, deputaten homoseksualiteit en de kerk en de Theologische
Universiteit Kampen in verband met het onderzoek in Hart van Vathorst.
• Ouderen in de kerk. Pastoraat en beleid voor en met ouderen raakt inclusief kerkzijn, maar is niet
direct een breed bekend gespreksonderwerp. Toch zien we ook binnen de GKv vergrijzing en
zullen we ons moeten bezinnen op een toenemende vraag naar diaconale en pastorale zorg voor
langer thuiswonende ouderen. Deze ouderen zijn soms hulpbehoevend, en vaker actief
betrokken en op zoek naar een eigen plaats in de gemeente. Daarbij komen een veranderende
kerk en samenleving: reden te over om een project ouderenpastoraat op te zetten.
• Kringen in de kerk. Om de onderlinge verbinding en de geloofsgemeenschap te stimuleren zijn
kringen als een systeemoplossing in de kerken ingevoerd. Het Praktijkcentrum ondersteunt de
kerken in bewustwording van het ‘waarom’ (het doel) van kringen. Daarbij zullen de uitkomsten
van het onderzoek naar kringen (2019) betrokken worden.
Naast deze thema’s is er een doorgaande vraag naar instructie en begeleiding van pastoraal- en
kringwerkers en toerusting op (ambtelijke) gespreksvoering.

5.3.2 Onderzoeken
Onderzoek binnen de programmalijn Groeien in geloof heeft zich de afgelopen periode gericht op het
functioneren van kleine groepen. Onderzocht is hoe succesvol doelstellingen worden behaald, wat
factoren zijn waardoor kleine groepen succesvol of niet zijn en welke betekenis en rol de leiding hierbij
heeft. In kwalitatief opzicht hebben onderzoekers en adviseurs diepte-interviews afgenomen binnen vier
kerkelijke gemeenten en de resultaten daarvan systematisch verwerkt en beschreven.
Flankerend aan dit kwalitatief onderzoek is onder leiding van Hogeschool Viaa een grootschalig
kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar verbondenheid binnen gereformeerde kerken. Uiteindelijk
hebben zo’n 2.500 respondenten meegewerkt aan dit onderzoek. De combinatie van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek maakt dat er betrouwbare en valide uitspraken gedaan kunnen worden over het
functioneren van kleine groepen, slaag- en faalfactoren bij invoering daarvan en de effecten van kleine
groepen op (onderlinge) verbondenheid, onderlinge zorg en groei in geloofskennis. Resultaten van beide
onderzoeken worden op het moment van schrijven verwerkt en geschikt gemaakt voor publicatie en
verwerking in advies en begeleiding.
In de paragraaf Landelijke signalen (§5.2) zijn cijfers over grensverkeer tussen kerken gepresenteerd.
Daarbij valt op dat kerken in het GKv-kerkverband de grootste verliezers zijn. De cijfers kunnen
geïnterpreteerd worden als kerkverlating maar deels ook als geloofsverlating – en dat baart ons zorgen.
Omdat deze trend zich al langer lijkt voor te doen, is de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond
naar wat we Stille kerkverlating hebben genoemd. ‘Stil’ omdat mensen vaak geruisloos vertrekken.
‘Kerkverlating’ omdat mensen soms een andere kerk zoeken en soms de kerk volledig de rug toekeren. Op
basis van dit onderzoek wordt in samenwerking met verschillende universiteiten en instellingen een
symposium voorbereid uit te voeren op DV 15 november 2019. Ook wordt een werkconferentie
voorbereid op 16 november 2019, speciaal bedoeld voor kerkenraden.
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5.3.3 Innovaties
Belangrijke innovaties binnen deze
programmalijn liggen in het verlengde van
hierboven genoemde onderzoeken. Qua
omvang en de te verwachten impact is de
ontwikkeling en presentatie van de website
www.lerenindekerk.nl de meest omvangrijke
innovatie.
Uniek aan deze website is dat materialen voor
geloofsonderwijs digitaal worden aangeboden
zodat men ze op maat kan maken voor de eigen
context. Productontwikkelaars en adviseurs van
het Praktijkcentrum werken samen aan het
ontwikkelen en ontsluiten van materialen: of
het nu om kinder- of jongerenwerk gaat, om
geloofsopvoeding, gemeenteprojecten,
kringenwerk of ambtelijke taken, werkers in de
kerk worden ondersteund met deze website.
Daarnaast is de afgelopen periode in
samenwerking met de Theologische Universiteit
Kampen gewerkt aan materiaal, bijeenkomsten
om ouders/gezinsleden bij te staan in het leren
dragen van geloofsverlating bij (klein)kinderen.
Qua omvang is deze innovatie minder zichtbaar
dan de website Leren in de kerk, de impact is
groot voor degene die het betreffen.

5.4 Hoopvol jeugdwerk

Voor veel kerken is het jeugdwerk belangrijk. Er wordt veel tijd en energie in gestoken om een
aantrekkelijke kerk voor jongeren te zijn. Men vestigt de hoop op activiteiten en programma’s om de
jeugd vast te houden. Onder het motto: ‘Jongeren zijn niet de kerk van de toekomst maar de kerk van nu’.
Maar jongeren zijn niet de kerk noch de toekomst. De toekomst van de kerk is Jezus Christus! En jongeren
zijn een waardevol onderdeel van de geloofsgemeenschap die bestaat uit verschillende generaties. Mede
op verzoek van GS Meppel 2017 heeft het jeugdwerk een eigen profiel gekregen. Tot en met 2017 was
jeugdwerk integraal verweven met de andere werkvelden. Dit maakt dat de aantallen klantvragen bij
hoopvol jeugdwerk in de grafieken in hoofdstuk 7 lager uitpakken dan wat in de praktijk is gerealiseerd.

5.4.1 Advies en begeleiding
De naam zegt het al: wij willen bijdragen aan hoopvol jeugdwerk. Hoopvol in de eerste plaatst omdat
geloof een geschenk van God is. Wij zijn vol verwachting van wat God geeft. Elke generatie heeft zijn
eigen creatieve inbreng in de geloofsgemeenschap en we mogen van elkaar leren. Het jeugdwerk mag
dan ook geen toevluchtsoord zijn voor jongeren, maar jeugdwerk moet geïntegreerd zijn binnen alle
aspecten van gemeente zijn. Wij zijn hoopvol nabij in gemeenten en bij jeugdwerkers die jongere
generaties zien worstelen met geloof en kerk. We helpen kerken om aan te sluiten bij de
ontwikkelingsfases waar de jeugd in zit.
Thema’s die spelen zijn:
• Relationeel jeugdwerk. Dit gaat over je leven delen en aanwezig zijn in elkaars wereld. Dat gaat
verder dan jeugdwerk waarbij we binnen jeugdactiviteiten bezig zijn met het opbouwen van
relaties. In de relatie tussen jeugdwerkers en jongeren kan iets van Christus zichtbaar worden.
• Visie op jeugdwerk. Hoe geven we vorm aan duurzaam jeugdwerk?
• Intergeneratief jeugdwerk. In aanvulling op het vorige thema wordt het steeds belangrijker om
generaties aan elkaar te verbinden. In het jeugdwerk betekent dit dat wat er ook gedaan wordt
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•
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eraan moet bijdragen dat generaties aan elkaar worden verbonden en van elkaar leren om te
voorkomen dat jeugdwerk een toevluchtsoord wordt.
Van lerende jeugd naar lerende gemeente. De leeropbrengst op het kennisaspect blijkt bij tieners
minimaal te zijn en er is daarom steeds meer aandacht voor de vorming van de catechisant,
waarbij de groei van de persoonlijke geloofsidentiteit centraal staat.
Inzetten jeugdwerker. In verschillende gemeenten en classes worden kerkelijk werkers met een
speciale opdracht aangesteld. Nu kan een professioneel (jeugd)werker het jeugdwerk op een
hoger plan brengen, maar soms zijn de verwachtingen te hoog of de voorwaarden niet goed.
Inspireren en informeren. Een van de belangrijkste voorwaarden voor jeugdwerk is dat
jeugdwerkers zelf geïnspireerd zijn en weten wat er speelt in de levens en leefwereld van
jongeren.

5.4.2 Onderzoeken
Binnen de programmalijn Hoopvol jeugdwerk zijn er in de afgelopen periode verschillende onderzoeken
uitgevoerd:
• Er is door een van onze adviseurs een masterstudie-onderzoek gedaan naar de pedagogische
opdracht van catecheten.
• Er is door een van onze adviseurs een masterstudie-onderzoek gedaan naar stimulerende
factoren voor het thuisgevoel van jongvolwassen in de kerk.
• Ook is er onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van Growing Young voor het
Nederlandstalige, gereformeerde gebied.
5.4.3 Innovaties
Vanuit de thema’s die spelen dagen wij gemeenteleden uit betekenisgevende relaties aan te gaan met de
jeugd (kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen). Relaties waarin tijd en persoonlijke aandacht
wordt gegeven aan het ontdekken van wat het Evangelie voor jonge mensen persoonlijk inhoudt.
Wij helpen en ondersteunen kerken in het bewustwordingsproces dat er meer nodig is dan alleen
concrete activiteiten, maar juist een heroriëntatie op het jeugdwerk als geheel.
Wij adviseren en helpen bij het integreren van het jeugdwerk binnen alle aspecten van gemeente zijn. Dat
jong en oud elkaar ontmoeten, van elkaar leren en met elkaar in gesprek zijn.
Wij ontwikkelen programma’s waarbij we geloofsleren aanbieden voor alle generaties. Wat betreft het
kennisaspect vragen we meer aandacht voor de leeftijdsfasen 8-11 jaar en 18+. Deze programma’s zijn te
vinden op de website https://lerenindekerk.nl/.
We begeleiden en adviseren gemeente rondom keuzes die gemaakt worden bij het wel of niet aanstellen
van een jeugdwerker. We helpen bij het opstellen van een profiel voor de jeugdwerker en zijn of haar
plaats binnen het geheel van de gemeente.
Wij helpen kinderwerkers, jeugdleiders, catecheten, jeugdwerkers door inspiratiemomenten te verzorgen
en door het schrijven van artikelen.

5.5 Uitreikende gemeente

Uitreikende gemeente bezint en begeleidt bij het kerk- en christenzijn in de lokale context. Binnen dit
werkveld is er sprake van de diaconale- en missionaire presentie van kerken in hun omgeving. Bij dit
aspect is er sprake van overlap met bijvoorbeeld Diaconaal Steunpunt.
Gegeven de verantwoordelijkheid die beide verbonden onderwijsinstellingen hebben inzake het
onderwijs rond diaconaal-missionaire presentie van geloofsgemeenschappen, begeeft ook het
Praktijkcentrum zich op dit domein. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met gelieerde
instellingen als Diaconaal Steunpunt, Verre Naasten en NGT.

5.5.1 Advies en begeleiding
De inzet die in de afgelopen jaren is gepleegd in de kerken, vanuit dit werkveld laten iets zien van de
breedte van de kerken in hun denken over missionaire presentie. Deze kan worden verstaan als
evangelisatie, diaconale presentie, soms heel praktische inzet en allerlei verbindingen daartussen. Zo
begeleidden we een classicale werkgroep rond een gemeentestichtingsproject, onderzoeken we met een
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kerkenraad de mogelijke verzelfstandiging van een kerkplant en de gevolgen voor de moedergemeente,
rusten we gemeenten toe in het missionair gesprek en doorliepen we met diverse gemeenten bezinning
op het thema ‘kerk in je buurt’.
Hierboven werd al de samenwerking met diverse partners genoemd in de organisatie van een missionair
symposium (§3.2). Rond dit werkveld merken we met regelmaat iets van verwarring in de kerken: hoewel
missionair en diaconaal vanuit de valorisatieopdracht van Hogeschool Viaa en Theologische Universiteit
bij ons een eigen plaats hebben, zullen de kerken in de praktijk van advies en begeleiding zich vaak
wenden tot het Diaconaal en Missionair Steunpunt. De verbinding tussen praktijken van kerkzijn op
diaconaal en missionair gebied, en reflectie daarop middels onderzoek kan daarom niet alleen door het
Praktijkcentrum gemaakt worden.

5.5.2 Onderzoeken
Een aanzienlijk deel van de onderzoekscapaciteit in de afgelopen periode is geïnvesteerd in onderzoek
naar de effecten van (gereformeerde) gemeentestichting en gemeentestichtingsprojecten.
Sinds 2017 hebben onderzoekers van het Praktijkcentrum:
• Casestudies (documentstudies en interviews)
uitgevoerd onder enkele missionaire
gemeentestichtingsprojecten. Leidinggevenden op
drie bestuurlijke niveaus hebben hierin
geparticipeerd. Deze casestudies geven inzicht in
effecten van missionaire kerkvernieuwing in de vorm
van gemeentestichtingsprojecten. Conclusies zijn
getrokken en lessen beschreven.
• Een identiteitsbepalend document geschreven inzake
de Gereformeerde identiteit en de relevantie daarvan
voor missionaire kerkvernieuwing.
• Verschillende tools ontwikkeld voor kerkenraden die
werk willen maken van missionaire kerkvernieuwing binnen hun gemeente: de uitgave Een
Kleine, Gereformeerde Missionaire Ecclesiologie; een procesbeschrijving voor kerken en classes;
een simulatiegame die kerkenraden en leidinggevenden helpt ontdekken hoe (dis)functionele
patronen zich voordoen bij missionaire kerkvernieuwing; een Missionaire Balance Score Card die
helpt de diaconaal-missionaire ontwikkelrichting te bepalen van de eigen gemeente.
Alle deelresultaten zijn opgeleverd aan Deputaten ASMP (Aanvullende Steun Missionaire Projecten)
opgegaan in DO (Deputaatschap Ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten) en beschikbaar
via de door ons ontwikkelde site www.missionair.nl.
5.5.3 Innovaties
Innovaties binnen de programmalijn vloeien tot op zekere hoogte voort uit het hiervoor geschetste
onderzoek. Van de resultaten van het onderzoek zijn de producten twee tot en met zes directe innovaties.
Het document inzake Gereformeerde Identiteit, Kleine, Gereformeerde Missionaire Ecclesiologie, de
theologisch-agogische handleiding, de simulatiegame en de Missionaire Balance Score Card: nieuw
ontwikkelde producten waarin resultaten van onderzoek verbonden aan state-of-the-art inzichten uit het
onderwijs geïntegreerd zijn tot vormen die in advies en begeleiding gebruikt worden.

5.6 Bezield leiderschap

Bezield leiderschap is leidinggeven vanuit de roeping van de gemeente. Dat is wat kerkenraden drijft, en
tegelijk iets waar soms enorm mee geworsteld wordt. Ontwikkelingen in de kerken en gebeurtenissen
binnen de gemeenten belemmeren soms de focus op die roeping of brengen tot de vraag, hoe gemeente
te zijn in deze tijd en plaats. Binnen dit werkveld zijn we veel in gesprek met kerkenraden en gemeenten.
Dit kan toerusting zijn voor een taak als ouderling in pastoraat of leidinggeven, of een analyse van waar
de gemeente staat, maar ook begeleiding bij beroepingswerk of in spanningsvolle situaties. Veel van wat
we binnen dit werkveld doen, is maatwerk, gericht op revitalisering van de gemeente. Het is een
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dankbare en spannende taak om aanwezig te mogen zijn in gemeenten waar pijn is, en met de wonden
aan het werk te gaan.

5.6.1 Advies en begeleiding
In de periode 2015 t/m half 2019 ontvingen we vanuit dit werkveld meer dan 2.500 vragen en hebben we
124 gemeenten begeleid vanuit een specifieke vraag om begeleiding en toerusting. Hierbij gaat het om
kortlopende (een gesprek, een gemeenteavond) en langer lopende (tot twee á drie jaar) trajecten. Er zijn
trainingen gegeven in het kader van pastoraat en gespreksvoering. En in een aantal gemeenten is het
analyse-instrument Startpunt ingezet. Vanuit het Praktijkcentrum zetten we in op Pepdagen voor de
kerkenraad, ontmoetingen waarop kennis en ervaring wordt gedeeld met kerkenraden. Thema’s waren in
de afgelopen jaren: Geloofsverlating (2017), Jongere zoekt kerk (2018), Eigenaarschap (2019).
We zien dat kerken ook door andere organisaties worden begeleid in complexe problematiek. Dat is
vanzelfsprekend omdat het hier gaat om specifieke terreinen waarin de kerken al langer gerichte
expertise ontwikkelen en inzetten. We worden als Praktijkcentrum in toenemende mate door gemeenten
betrokken bij dit werk en zoeken daarin samenwerking en afstemming.
Zo hebben we met Deputaten Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties gesproken over de afstemming
tussen begeleiding door gemeentebegeleiders van het Meldpunt Misbruik en de begeleiding die wij
bieden nadat een uitspraak van de klachtencommissie is geweest (en de begeleiding door Meldpunt
Misbruik wordt afgerond). In deze afstemming hebben we ook aandacht voor preventie, via de aandacht
voor VOG’s (verklaring omtrent gedrag) door kerkelijke taakhebbers in jeugdwerk en pastoraat. Ook
kijken we naar de mogelijkheid om aandacht
te geven aan machtsmisbruik in algemene
zin, dat niet bij dit deputaatschap belegd,
maar wel door hen gesignaleerd wordt. Op
beide onderwerpen willen we ook in de
komende jaren samen optrekken, waarbij we
als Praktijkcentrum onze eigen rol hierin
formuleren.
Met het Steunpunt Kerkenwerk trekken we
samen op in de inzet van interim-predikanten
in gemeenten. We willen de interimpredikanten graag steunen en begeleiden,
ook omdat onze inzet en die van de
interimmer vaak op elkaar aansluit. De
facilitaire begeleiding komt vanuit Steunpunt
Kerkenwerk.10
Samen met Steunpunt Kerkenwerk en allerlei verwante gremia hebben we de inzet rondom predikanten
verkend. Gebleken is dat dit een complex geheel is van deputaatschappen en dienstverleners die in
verschillende situaties rondom predikanten acteren. Ook het Praktijkcentrum valt onder deze loketten, en
we stellen ons evenals andere gremia achter het aan deze synode voorgelegde voorstel om het proces
rond spanningsvolle situaties, conflicten en conflictbegeleiding te vereenvoudigen.11
Vanuit de Regiegroep GKv-NGK is bij het Praktijkcentrum en de NGT de vraag neergelegd om begeleiding
op een aantal regioavonden met als doel Nederlands- en vrijgemaakt gereformeerden met elkaar en de
regiegroep in gesprek te brengen over het gezamenlijk verleden en een mogelijk gezamenlijke
toekomst.12 In het voorjaar van 2019 hebben het Praktijkcentrum en de NGT zo’n vijftien regioavonden
georganiseerd.

10

Een concreet resultaat is te vinden op https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijkpersoneelsbeleid/predikanten/interim-predikant/interim-wat-is-het/
11
Zie hiervoor o.a. het rapport van deputaten Advies en Begeleiding
12
https://onderwegnaar1kerk.nl/ronde-nederland-regiegroep-komt-naar-toe/
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5.6.2 Onderzoeken
In opdracht van deputaten Advies en Bijstand is in 2018 een onderzoek ontworpen naar motieven van
vacante kerken om over te gaan tot beroepen van een nieuwe predikant. Parallel daaraan een onderzoek
naar factoren die in de optiek van predikanten mobiliteit bevorderen en belemmeren. Het onderzoek is in
december 2018 gestart en de rapportage is in mei 2019 aan deputaten opgeleverd. Dit onderzoek is
uitgevoerd samen met masterstudenten van de Theologische Universiteit Kampen.
In opdracht van deputaten M/V in de kerk is in 2018 is een onderzoek ontworpen om in beeld te krijgen
of kerken al vrouwen in het ambt hebben toegelaten, of er verschillen zijn tussen kerken in welke ambten
vrouwen worden ingezegend, wat het proces hiernaartoe is geweest, welke reacties het synodebesluit
heeft opgeroepen in gemeentes en wat de invloed is geweest van en op mogelijke
samenwerkingsverbanden met andere kerken. Het onderzoek is in december 2018 gestart en de
rapportage is in juni 2019 aan de deputaten opgeleverd.13
In relatie tot het onderwerp krimpende kerken is de afgelopen periode divers onderzoek uitgevoerd.
• Onze data-analist heeft diverse trendrapporten opgesteld. Hierin zijn krimpcijfers verzameld en
gepubliceerd. Deze onderzoeksgegevens hebben de aanleiding gevormd voor een promotiestudie
naar spatio-temporele ontwikkelingen binnen gereformeerde kerken. Dit onderzoek wordt in
samenwerking met het Archief- en Documentatiecentrum van de GKv uitgevoerd.
• Daarnaast is lokaal een theologisch handelingsonderzoek opgestart binnen een krimpende kerk.
Hier is ingezet op herwaardering van de bestaande situatie en op het (weer) leren zien van
theologisch-ecclesiologische toekomstperspectieven voor de betreffende gemeente. Dit
onderzoek is gestagneerd doordat de kerkenraad prioriteit heeft toegekend aan het voeren van
de M/V en ambt-discussie in de gemeente.
• Ten slotte is een rekenmodel ontwikkeld voor een specifieke classis om in kaart te brengen over
welke financiële middelen de classis beschikt en hoe deze gebruikt kunnen worden om in elke
classiskerk een (jonge deeltijd-)predikant aan te kunnen stellen.
We wezen al aan dat de verscheidenheid in koers en keuzes binnen de GKv en binnen de lokale
kerkenraden toeneemt. Om alle advies- en onderzoekskrachten te bundelen is in de afgelopen periode
een grootschalig project van start gegaan. Gestart onder de werktitel kerk 2030, maar intussen actief
onder de titel Kerk voor vandaag en morgen, participeren de hoogleraar Praktische Theologie en
onderzoekers van het Praktijkcentrum in een proces van handelingsonderzoek om langdurig kerken bij te
staan in het vinden van hun koers in de hectiek van hun kerkelijk bestaan.

5.6.3 Innovaties
In voorbereiding is het ontwikkelen van een programma-aanbod in het kader van Permanente Educatie
Predikanten. Op basis van resultaten van diverse hier beschreven onderzoeken, is een programma in
voorbereiding rond Leidinggeven aan Christus’ gemeenten in een presbyteriaal-synodaalkerkstelsel.
Het in §5.1.5 genoemde instrument Zin in de toekomst is ontwikkeld binnen dit werkveld. We dienen
gemeenten met concrete vragen over hun toekomst (denk aan situaties van krimp, mogelijke
samenwerking en atypische demografische opbouw) met een kort rapport waarin doorgaande lijnen van
kerkelijke kwantitatieve groei worden toegespitst op de eigen gemeente. Een dergelijk rapport wordt niet
zonder gespreksbegeleiding uitgereikt en dient een langer lopend traject in de gemeente.

13

Te raadplegen via https://www.praktijkcentrum.org/onderzoeksrapport-man-vrouw-in-de-kerk/
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6. Organisatie-aspecten
6.1 HRM

Wekelijks is een elftal personen werkzaam voor het Praktijkcentrum. Zeven personen daarvan zijn in vaste
dienst van het Praktijkcentrum. Drie personen zijn in dienst van Hogeschool Viaa of de Theologische
Universiteit Kampen. Helaas is de directeur langdurig ziek en is er per 1 juli 2018 een interim-directeur
benoemd voor gemiddeld 8 uur in de week.
Per 1 oktober 2018 is, in het kader van een bezuiniging, de functie van de office-medewerker komen te
vervallen. In het voorjaar is er een medewerker vertrokken zodat er een vacature is ontstaan. Daar
praktisch iedereen parttime werkt staat het aantal fte, inclusief de openstaande vacature, op vijf fte.
FTE
In dienst Praktijkcentrum
In dienst Viaa, TUK of inhuur
Vacature
Totaal

2013
4,17
1,40

2014
4,17
1,40

2015
3,90
1,40

2016
4,68
1,40

2017
4,38
1,40

5,17

5,57

6,30

6,08

5,78

2018
3,60
1,22
0,18
5,00

Juni-2019
3,16
1,22
0,62
5,00

Het verzuimpercentage (exclusief zwangerschap) binnen het team van medewerkers in eigen dienst is in
de laatste jaren flink gedaald wat stemt tot dankbaarheid.
Verzuimpercentage
In dienst

2017
8,5%

2018
3%

Juni -2019
1%

De medewerkers van het Praktijkcentrum zijn onder de cao Sociaal Werk ondergebracht. Voor de periode
juli 2019 tot en met juni 2021 is er een nieuwe cao van kracht. In de cao is een loonsverhoging van 3,25%
per 1 september 2019 en per 1 juli 2020 vastgelegd.
Binnen het Praktijkcentrum wordt gewerkt aan permanente educatie. Per medewerker is daarvoor een
budget beschikbaar.
Zoals eerder beschreven zijn de medewerkers van het Praktijkcentrum niet actief als zzp-er.
De salarisadministratie en de financiële administratie is ondergebracht bij het SKW.

6.2 Website en systemen

Door de samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen, Hogeschool Viaa en SKW, worden de
kosten voor ICT beperkt gehouden. We werken met AFAS en Office 365 en krijgen ICT-ondersteuning van
Viaa. Alle medewerkers kunnen zowel vanuit huis als op locatie werken via de cloud. De website
www.praktijkcentrum.org wordt beheerd door LPB Media.

6.3 Huisvesting

Het Praktijkcentrum is gevestigd op de locatie van Hogeschool Viaa, Wethouder Alferinkweg 2, 8012 GA
Zwolle.

6.4 Financiën

De uitgaven van het Praktijkcentrum bestaan voor 90% uit personeelskosten. Daar er relatief veel jongere
medewerkers in dienst zijn, zullen de salariskosten in de toekomst hoger stijgen dan de inflatiecorrectie.
Echte bezuinigingen zijn alleen mogelijk als er in het medewerkersbestand wordt geschrapt. Verder
schrappen van banen zal leiden tot een kleiner aanbod van diensten.
Tegenover kosten staan inkomsten. Deze inkomsten vanuit de quotagelden zijn met de start van het
Praktijkcentrum in 2014 teruggebracht van €600.000 naar €300.000. De bijdrage vanuit de quotagelden
van de kerken is momenteel ongeveer €60.000 per fte. Naast de inkomsten van de quotagelden zijn er
inkomsten van fondsen en uitgevoerde dienstverlening. In 2018 bedroegen deze inkomsten €153.000.
De totale inkomsten 2018 bestaan uit 66% quotagelden en uit 34% gefactureerde diensten.
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Met het gehanteerde uurtarief kunnen lang niet alle kosten worden gedekt. In 2019 hanteert het
Praktijkcentrum een uurtarief van €85 (2018: €77,50) en voor reistijd €60. Doordat we binnen de kerken
opereren hoeft daar geen B.T.W. over gerekend worden. Voor de medewerkers en kerken lijkt het tarief
van €85 soms best pittig. Consultants, trainers, adviseurs en andere hoger opgeleide dienstverleners
hanteren vaak tarieven van €125 (exclusief 21% B.T.W) of meer. Zij hanteren dit tarief om daarmee de
niet declarabele uren en de overheadskosten te bekostigen. Bij het Praktijkcentrum worden de niet
declarabele uren en overheadskosten betaald uit de quotagelden. Denk hierbij aan:
-

-

Algemene coördinatie
Huisvesting en ICT
Opleiding, ontwikkeling, onderlinge afstemming en werkoverleg
Afstemming met deputaten, steunpunten en zusterorganisaties
Websites:.
o https://www.praktijkcentrum.org/
o https://lerenindekerk.nl
o https://www.homoindekerk.nl
o http://missionair.nl/
Organiseren van symposia etc.
Bijdragen in de media bijvoorbeeld in Dienst en Onderweg
Gratis voorlichting en telefonische contacten
Gratis eerste uren dienstverlening
Gratis eerste half uur reistijd

Daar steeds meer maatwerk wordt gevraagd, dat extra voorbereidingstijd nodig heeft, wordt niet altijd
alle bestede tijd gefactureerd.
Het Praktijkcentrum ontvangt in 2019 een bedrag van €310.000 voor haar werkzaamheden.
De NGT krijgt vanuit hun quotagelden een bedrag van €210.000 voor toerustingsactiviteiten.
Diaconaal Steunpunt ontvangt een bedrag van €129.000 (€99.000 van GKv en €30.000 van NGK). Het
diaconaal deputaatschap ontvangt jaarlijks €4.500
Samen ontvangen deze partijen vanuit beide kerken een bedrag van ruim €650.000.
Het Praktijkcentrum werkt graag mee om samen met de genoemde partijen te kijken of de gelden
efficiënt en effectief worden besteed. Wat daarbij goede parameters zijn etc.
Daar de besprekingen nog in de beginfase zitten, hebben we met het opstellen van de
meerjarenbegroting hiermee geen rekening gehouden.
De meerjarenbegroting wordt separaat aangeboden.
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7. Klantenoverzichten
7.1 Algemene informatie van betalende klanten periode 2015 t/m half 2019
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7.2 Betalende klanten in kaart gebracht periode 2015 t/m half 2019.
Klanten 2015-2019

GKv-kerken in Nederland in 2015

Klantendistributie Praktijkcentrum 2015-2019

7.3 Overzicht uitgevoerde onderzoeken periode half 2016 t/m half 2019

In de periode waarover dit stuk verslag doet, heeft het Praktijkcentrum de volgende onderzoeken
afgerond. Een aantal van deze onderzoeken zijn eerder opgestart, anderen zijn in de periode waarover
gerapporteerd wordt opgestart en afgerond.

Onderzoek
1. Trendanalyse.
Een analyse van groei- en/of krimpcijfers van plaatselijke kerken en classes.
2. Chocoladereep of hagelslag.
Een literatuurstudie naar de ‘Gereformeerde Identiteit’ van GKv-kerken en de
betekenis van deze identiteit voor o.a. diaconaal-missionaire
kerkvernieuwing. In opdracht van deputaten Aanvullende Steun Missionaire
projecten.
3. Onderzoek hulpvragen van gemeenteleden bij zorgindicatiegesprek.
Ontwikkeling en uitvoering cursus Diaken aan de keukentafel.
Onderzoek in samenwerking met studenten Social Work naar hulpvragen van
gemeenteleden bij een zorgindicatiegesprek. Aansluitend ontwikkeling en
uitvoering van cursussen Diaken aan de keukentafel in samenwerking met en
in opdracht van Diaconaal Platform Zwolle en lectoraat
Samenlevingsvraagstukken Hogeschool Viaa Zwolle.
4. Pastorale zorg aan doven en slechthorenden.
Een onderzoek onder GKv-kerkleden met een gehoorbeperking. Enerzijds een
literatuuronderzoek om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van een
gehoorbeperking voor het leven, geloven en pastorale vragen. Anderzijds een
empirisch onderzoek naar mogelijke nieuwe vormen van pastorale zorg. In
opdracht van deputaten Pastorale Zorg aan Doven en Slechthorenden.

Datum opgeleverd
April 2016
Mei 2016

Juni 2016

Juni 2016
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5. Man/vrouw in de kerk.
Een kwantitatieve verkenning en analyse van de mate waarin mannen en
vrouwen ingezet worden voor taken tijdens eredienst, pastoraat, diaconaat
en catechese binnen GKv-kerken.
In opdracht van deputaten Man/Vrouw in de Kerk. .
6. Nascholing onder alumni 2016.
Een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning en analyse van
beroepsmogelijkheden van HBO-afgestudeerde Theologen en de betekenis
van hun aanstelling voor (vervolg)opleiding en training.
In opdracht van Viaa GPW.
7. Gespreksmodel Duurzaam Vernieuwende Kerken (Missionaire
Kerkvernieuwing).
Een procesontwerp voor lokale kerken en hun classis voor a) analyse van de
mogelijkheden voor missionaire kerkvernieuwing ter plaatse, b) het
formuleren van concrete ontwikkelrichtingen tot missionaire
kerkvernieuwing en c) het concretiseren van missionaire kerkvernieuwing in
de lokale ecologische context van de gemeente en de verticale context van
gemeente – classis – deputaten/GS. Gespreksmodel in het verlengde van
Chocoladereep of hagelslag. Ontwikkeld in opdracht van deputaten
Aanvullende Steun Missionaire projecten.
8. Krimp.
Een kwantitatief/kwalitatief rekenmodel op basis van ANBI-gegevens van
GKv-kerken om gesprek over samenwerking inzet financiële middelen in de
classis te faciliteren. Een kwalitatief theologisch waarderend
handelingsonderzoek waarbinnen ecclesiologische-eschatologische
perspectieven worden geboden. Om op basis daarvan lethargie om te buigen
in geïnspireerd handelen. Gestagneerd als gevolg van prioriteitstelling M/Vdebat. Gerealiseerd met bijdrage van Stichting Steunfonds Dienstverlening.
9. Ambtsdragers.
Een kwantitatieve verkenning en analyse van aantal vacatures voor
ambtsdragers en factoren die het invullen van vacatures beïnvloeden. Hetzij
in positieve dan wel in negatieve zin. In samenwerking met ADC.
10. Kleine Gereformeerde Missionaire Ecclesiologie (KGME).
Een literatuuronderzoek resulterend in een KGME ter ondersteuning van het
denken en gesprek in plaatselijke kerken inzake Missionaire Kerkvernieuwing
in de lokale context en in de verticale context van classis – deputaten/GS.
Gebaseerd op twee casestudies naar Missionaire Kerkvernieuwing en
(dis)functionele patronen tussen de bestuurslagen kerkenraad – classis –
deputaten/GS. Ontwikkeld in opdracht van deputaten DO (voorheen
Aanvullende Steun Missionaire projecten).
11. Missionaire cultuur-analysetool.
Een webbased analysetool om de huidige en de gewenste cultuur van een
lokale gemeente te analyseren als basis voor gewenste richting van
diaconaal- missionaire kerkvernieuwing. Ontwikkeld in samenwerking met
Viaa GPW in opdracht van deputaten DO (voorheen Aanvullende Steun
Missionaire projecten).
12. Klantlocaties Praktijkcentrum.
Kwantitatieve en kwalitatieve verkenning en analyse van geografische locatie
van opdrachtgevers van het Praktijkcentrum alsmede een analyse en
ordening van de aard van hun vragen. Zoals beschreven in §8.1van deze
rapportage. Eigen marktanalyse Praktijkcentrum.

September 2016

Oktober 2016

November 2016

Januari 2017

Juli 2017

Februari 2018

Maart 2018

Oktober 2018
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13. Simulatiegame Missionaire Kerkvernieuwing.
Een werkvorm voor gebruik in lokale kerken om (dis)functionele patronen in
kaart te brengen die kunnen ontstaan bij Missionaire kerkvernieuwing.
Gebaseerd op de uitgevoerde casestudies op basis waarvan de KGME is
ontwikkeld (9) en het procesontwerp Duurzaam Innovatieve Kerken
(Missionaire Kerkvernieuwing) (6). Ontwikkeld in opdracht van deputaten DO
(voorheen Aanvullende Steun Missionaire projecten).
14. Stille kerkverlating.
Een onderzoek in het verlengde van Jong, [goed]gelovig en kerk
(Slendebroek/Wijma 2011). Een kwalitatief onderzoek onder kerkverlaters en
gemeenten die zij verlaten hebben naar redenen van kerkverlating en
verloop van het proces van kerkverlating. Gerealiseerd met bijdrage van
Stichting Steunfonds Dienstverlening.
15. Mobiliteit predikanten.
Een kwalitatief onderzoek naar motieven en overwegingen van vacante
kerken en opvattingen van predikanten over mobiliteit. Onderzoek
uitgevoerd in coproductie met de Theologische Universiteit Kampen door
Master-2 studenten en in opdracht van deputaten Advies en Begeleiding.
16. Jongeren en de fusiekerk.
Een kwalitatieve verkenning van opvattingen en overtuigingen onder
jongeren inzake de fusie van GKv- en NGK-kerken. Uitgevoerd door dataanalist in samenwerking met magazine Onderweg.
17. Man/vrouw.
Een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning van de actuele stand van zaken
rond het bespreken en besluiten van het M/V-rapport van GS Meppel 2017.
Uitgevoerd in opdracht van deputaten MVidKerk.
18. Trendanalyse.
Actualisering van groei- en krimpcijfers binnen kerken en classes van het GKvkerkverband. In opdracht/op verzoek van financieel specialisten diverse
organisaties.
19. Kleine groepen.
Een kwalitatief onderzoek naar het invoeren en functioneren van kleine
groepen. De betekenis van de kleine groep voor het pastoraal en diaconaal
omzien naar elkaar. De consequenties van het functioneren van de kleine
groep voor gemeenteleden, groepsleiders, ambtsdragers en de missionaire
presentie in de eigen context van de gemeente.

November 2018

Januari 2019

April 2019

Mei 2019

Juni 2019

Juni 2019

Juli 2019
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8. Overzicht van kerkelijke samenwerkingspartijen

Schema met in de linkerkolom de domeinen waarop het Praktijkcentrum zich begeeft met advies en
begeleiding en in de rechterkolom de deputaatschappen/organisatie die zich daarop begeven. Partijen
waarmee samengewerkt wordt hebben we gemarkeerd met een N
Ordening aanbod
Opgestelde actoren gericht op aanbod (ð)
1.
Vieren, liturgie
Praktijkcentrum
Steunpunt Liturgie (deputaten eredienst) N
2.
Samen gemeente-zijn: (onderling)
Praktijkcentrum
pastoraat, kringen, diaconaat en
Weet wat je gelooft N
gemeentetoerusting
ZZP-ers
deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties N
Diaconaal SteunpuntN
Dit Koningskind N
Inclusie en de kerk N
deputaten homoseksualiteit in de kerk N
Nederlands gereformeerde toerusting N
3.
Missionair gemeente-zijn: evangelisatie,
Praktijkcentrum
presentie, gemeente-stichting,
Centre for church and mission in the west N
missionaire kerkvernieuwing
Missionair-Diaconaal steunpunt N
deputaten ondersteuning (ASMP) N
Verre Naasten N
Tear, Umoja
E&M
4.
Jeugdwerk
Praktijkcentrum
Nederlands gereformeerde toerustingN
5.
Toerusting leiderschap
Praktijkcentrum
Weet wat je gelooft N
Permanente Educatie PredikantenN
Diaconaal Steunpunt N
ZZP-ers
Nederlands gereformeerde toerusting N
6.
Crisisinterventies en - begeleiding
Praktijkcentrum
deputaten predikantszaken N
Steunpunt kerkenwerk N
Interim-predikanten N
deputaten advies & begeleiding
Interkerkelijke geschillencommissie
deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties N
Deddens Kerkrecht CentrumN
CGMV
ZZP-ers
classesN
Nederlands gereformeerde toerusting N
7.
Organisatie en beheer
Praktijkcentrum
Steunpunt kerkenwerk N
deputaten ondersteuning N
deputaten predikantszaken
VSE
deputaten financiën en beheer
deputaten administratieve ondersteuning
CGMV
Predikantenvereniging
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