
Presentatie gemeenteavond 28-5-2021 



 Wij pakken de draad weer op na 
Corona

• We kunnen elkaar beter ontmoeten 

• De kerkdiensten zijn/ worden normaal 

• Vrijwilligers komen bij elkaar met 
activiteiten en vergaderingen 

• Activiteiten samen met de burgerlijke 
gemeente kunnen weer doorgaan

Of wordt het nooit weer 
hetzelfde?



Herkerken

• Kerken staan op een kantelpunt van een 
nieuwe tijd 

• Biedt kantelkansen 

• Zoektocht naar een nieuw ‘normaal’ na 
corona 

• Het bestaande positief kritisch bevragen en 
de essentie van samen kerk zijn centraal 
stellen



Vragen om op te kauwen..

• wat heeft deze periode je geleerd? 

• heeft de corona-periode je geloof veranderd, en 
zo ja, op welke manier? 

• ben je anders gaan denken/voelen over je 
verbondenheid met de kerkelijke gemeenschap? 

• wat zou je willen dat verandert? Wat zouden we 
als kerk niet meer of juist wel moeten gaan 
doen?



Herkerken
De toekomst van geloofsgemeenschappen 

 Remmelt Meijer & Peter Wierenga



Corona-effecten in drie 
golven

• Versterken en versnellen 
corona versnelt een al langer lopend proces van losheid en 
individualisme. Minder verbondenheid 

• Confronteren en uitvergroten 
overgang naar de digitale kerkdienst. Te weinig aandacht 
voor: wat wil je als kerk zijn, waar ben je te vinden? 

• Verwarren en afwachten 
naar kleinere groepen, meer naar buiten gericht zijn. Wat 
zijn onze resultaten? Kunnen we het en willen we het ook 
echt?



De boodschap van lege 
kerkgebouwen (1)



De vragen bij lege 
kerken(2)

• Hoe kom jezelf en als gemeente thuis bij God? 

• Helpt het gebouw om bij elkaar thuis te 
komen of om relaties aan te gaan en/of te 
versterken? 

• Gaat het om zenden of om in gesprek te 
komen? 

• Kunnen ook mensen uit de dorpen hier thuis 
komen? 



Kerkdiensten

• Vele afhakers en randkerkelijken gaven aan, dat 
het niet langer lukte om thuis te komen in de 
kerk 

• Het geloof staat niet discussie, maar (de vorm 
van) samen kerk zijn spreekt niet aan of past niet 

• Leren dat er andere ritmes en gewoontes kunnen 
zijn. Hoe voeden we geloofsgesprekken? 

• Leggen we het accent te eenzijdig op het gebouw 
en op de eredienst?



Anders kunnen én willen


