Hoe gaan we verder met onze kerkelijke gebouwen? (8)
In het vorige artikel vertelden we u over de reacties van de vijf wijkkerkenraden op de aanbevelingen
van werkgroep 1 en 2. Hoe keken zij aan tegen die adviezen? We noemden toen dat er op twee
punten vragen waren over zaken die we als werkgroep belangrijk vonden om alvast te noemen, maar
die pas aan de orde komen als er een echte keuze voor de gebouwen gemaakt is. Daarover gaat het
in dit artikel.
Meer aandacht voor de middendiensten
In het advies van werkgroep 2 staat als aanbeveling: “Meer aandacht voor de middendiensten. Het
profiel daarvoor moet duidelijker zijn en ook worden nagekomen. Voor deze werkgroep is verder
belangrijk dat daar ook een Bijbelklas komt, het liefst in de morgen.”
In de discussie in de werkgroep is benoemd dat het in 2017 regelmatig is voorgekomen dat er in deze
dienst gastpredikanten waren voorgegaan die geen gezangen lieten zingen. Dan was deze dienst dus
feitelijk een klassieke dienst. Werkgroep 2 adviseert om deze reden om voor de middendiensten een
aparte lijst met gastpredikanten op te stellen.
In het rapport van werkgroep 2 stond ook dat er “altijd” twee liederen moesten worden gezongen in
een middendienst. Dat is niet zo. De afspraak is altijd geweest dat een (gast)predikant het recht heeft
om af te wijken van dit profiel. Die vrijheid moet er blijven, maar meer als uitzondering dan als regel.
Een Bijbelklas voor de middendienst?
Toen we de 11 uur dienst in de Goede Herderkerk (GHK) invoerden, was het niet de bedoeling dat er
twee vernieuwingsgezinde diensten zouden komen, ieder met een Bijbelklas. Toen de 11.00 uur
dienst overvol raakte, kwam er een ‘noodoplossing’: een gematigd vernieuwende dienst om 9.00 uur
in de GHK, ook met een Bijbelklas. Die tussenvorm heeft maar heel kort stand gehouden. Beide
diensten zijn voluit vernieuwingsgezinde diensten geworden.
De situatie is daardoor zo geworden dat ouders met kinderen die graag de jongsten willen
‘onderbrengen’ in een Bijbelklas, dat alleen kunnen binnen de ‘vernieuwende stroming’. Dat
bevordert naar onze mening een tweedeling in de gemeente. Wij vonden het belangrijk hierop te
wijzen. Toen dit zo groeide is, is daar niet echt over nagedacht.
Wat wij benadrukken is dat als er straks een oplossing is voor de gebouwen, we naar dit punt nog
eens goed moeten kijken. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn: een middendienst om 9.00 uur
met een Bijbelklas in het ene kerkgebouw en een vernieuwende dienst met een Bijbelklas om 11.00
uur in een ander kerkgebouw.
Een vernieuwende dienst in de middag of avond
In de eerste ronde om te komen tot een oplossing voor het gebouwenvraagstuk was nadrukkelijk
opgenomen dat er een tweede dienst op zondag voor de vernieuwende stroming zou komen. Toen
de werkgroepen kort bezig waren, kwam er een brief naar de Algemene Kerkenraad van een
gemeentelid met het verzoek om een tweede dienst op zondag voor de vernieuwende stroming in de
middag of de avond. Die brief werd naar ons ‘doorgeschoven’. Werkgroep 2 heeft deze vraag in haar
adviezen meegenomen.
Wat enige verwarring heeft gegeven – en dat is begrijpelijk – is de toevoeging bij die tweede dienst:
‘nieuwe stijl’. Dat begrip is onvoldoende toegelicht. In het advies van werkgroep 2 staat: “de
vernieuwende dienst (nieuwe stijl) in de middag / of avond kan ook een aangepaste dienst zijn of de
Sing-Inn.”
We vroegen ons als werkgroep af of zo’n tweede dienst voor de vernieuwingsgezinden op zondag
een kans maakt? Daarover brainstormden we slechts kort. Op dit moment is het niet mogelijk zo’n
dienst toe te voegen aan de acht diensten die we al hebben. Straks, bij de nieuwe verdeling, zou dit
een punt van aandacht moeten zijn. Wij zeiden: we hebben al zo’n extra dienst op zondag voor deze
stroming, namelijk de Sing-Inn. Een idee dat opkwam, is om thematische diensten te introduceren,

gericht op vragen waar ouderen en jongeren vanuit onze huidige cultuur mee te maken hebben.
Bijvoorbeeld: Hoe ga je als christen met je geld om? Ben je alleen op zondag christen of ook door de
week? Zien we uit naar de wederkomst? Wat zegt de Bijbel over hel en hemel?
Andere mogelijkheden die genoemd werden: een Bijbelboek (of deel ervan) in op een volgende
zondagen behandelen of een dienst waarin zang en gebed een grotere plaats heeft dan in een
gewone dienst. We konden ons voorstellen: eerste zondag van de maand: Sing-Inn, tweede zondag
van de maand: thematische dienst, derde zondag: dienst met meer zang en gebed, vierde zondag:
behandeling Bijbelboek. Het uitwerken van deze ideeën behoorde niet direct tot onze opdracht.
Daarom benoemden we het als toekomstig aandachtspunt.
Als u dit artikel leest, heeft werkgroep 3 haar ideeën al voorgelegd aan het moderamen van de
Algemene Kerkenraad en aan werkgroep 1 en 2. U zult daarover binnenkort meer horen. Met elkaar
zullen we een keuze moeten gaan maken. Uit de serie artikelen is wel duidelijk geworden dat zo’n
keuze niet gemakkelijk is. Wat weegt ons het zwaarst? Dominee Blom wees in zijn Pinksterpreek erop
dat in Handelingen 2 eerst verteld wordt dat de gemeente eensgezind bijeen was. Daarna vindt de
uitstorting van de Heilige Geest plaats. Die eensgezindheid hebben wij ook nodig. Dan mogen ook wij
zegen verwachten.
Ik sluit daarom af met het slot van de reactie van een van de wijkkerkenraden: “Heel wezenlijk is dat
we elkaar wat gunnen en de ander uitnemender achten. Denken we aan het welzijn van de ander of
aan het gelijk van onszelf? Wat zijn we dan afhankelijk van de Heilige Geest Die ons leidt.”
G.P.P. Hogendoorn (namens werkgroep 1 en 2)

