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Inleiding 
 
Voor u ligt het adviesrapport van de Denktank van de Protestante Gemeente te Uithuizen     
(PG Uithuizen).  
 
Voor de PG Uithuizen wordt het steeds lastiger om ambtsdragers te vinden. Dat riep bij de 
kerkenraad de vraag op: ‘Kunnen we ook op een andere wijze het gemeentewerk 
organiseren?’ Dit is een breed onderwerp. Om het geheel behapbaar te houden, is er 
gekozen voor twee speerpunten, nl. pastoraat en vieringen.   
 
Waarom pastoraat en vieringen? Het zijn twee thema’s waarbij het o.a. gaat om 
ontmoetingen met mensen. Maar ook twee thema’s die niet los van elkaar staan.  
 
Voor het verkrijgen van adviezen en voorstellen over de organisatie en invulling van het 
pastoraat en de vieringen, heeft de kerkenraad een Denktank ingesteld.  

 
Werkwijze 
Op 15 september 2021 was de startbijeenkomst van de Denktank. De Denktank heeft eerst 
zelf gebrainstormd over pastoraat en vieringen. Daarnaast is er gekeken hoe er informatie 
vanuit de gemeente verkregen zou kunnen worden. 
 
Er is gekozen om zowel in gesprek te gaan met mensen die vanuit verschillende geledingen 
betrokken zijn bij de thema’s pastoraat en vieringen als ook met gemeenteleden. Het 
gesprek met gemeenteleden heeft langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk de 
bedoeling was omdat er een lockdown in het land was als gevolg van het Covid-virus. 
Daarnaast heeft de Denktank zich laten inspireren door te kijken hoe er in andere 
gemeentes met beide thema’s wordt omgegaan. Dit alles heeft de Denktank geanalyseerd 
met als resultaat de adviezen en voorstellen zoals ze in dit rapport staan beschreven. 
 

Opdracht voor de Denktank 
Pastoraat 
Binnen het pastoraat leven vragen over de invulling van vacatures voor de functie van 
ouderling. Het is moeilijk om nieuwe ouderlingen te vinden. Dit vraagt om een 
doordenking van het pastoraat en het ontwikkelen van een passende vorm van 
pastoraat/organisatiestructuur. De volgende vraag is aan de Denktank gesteld: ‘Welke 
opzet van pastoraat past bij PG Uithuizen?’ 
 
Vieringen 
De vieringen vormen een belangrijke pijler in de gemeente. Vieringen kunnen op 
verschillende manieren worden gehouden. Vorm en inhoud spelen hierbij een 
belangrijke rol. De volgende vraag is aan de Denktank gesteld: ‘Welke vorm en inhoud 
van de vieringen passen bij PG Uithuizen?’  
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Een schematische weergave van de door de Denktank genoemde adviezen en een 
samenvatting van de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de gevoerde gesprekken en in de 
ontvangen e-mails, staan in de bijlagen van dit adviesrapport. 

Vervolg 
De Denktank heeft de grote wens dat dit rapport het begin is van een verandering in de 
gemeente. Een verandering die er o.a. toe leidt dat de PG Uithuizen weer een enthousiaste 
gemeente wordt waar mensen betrokken zijn op God, de wereld en op elkaar!  
 
De Denktank hoopt dat de kerkenraad de genoemde adviezen en voostellen overneemt en 
er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En als dat laatste niet alleen kan, daarvoor 
deskundige hulp inschakelt. 
 
Tot slot 
Wij willen de mensen waarmee we gesproken hebben en de mensen waarvan wij e-mails 
hebben ontvangen bedanken voor hun openheid. Uit alles is één ding heel duidelijk 
geworden: het moet anders! 
 
Kortom: de mensen willen wel, zullen we dan maar beginnen? Durf en maak het waar!  
 
 
De Denktank bestaat uit Chris de Groot, Johanna Lubbers, Marina Middelberg, Bettie 
Persoon, Wilma Piersma, René v.d. Ploeg, Ina Veenstra en Tineke Klei als externe 
voorzitter/procesbegeleider. 
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1. Gesprekken met gemeenteleden 
 
PG Uithuizen wekt de indruk een gemeente te zijn met veelal ouderen. In totaal waren er op 
1 mei 2022 765 leden (+ 5 leden buiten de gemeente die ‘geen zorg behoeven’). Als er wordt 
gekeken naar de samenstelling van de gemeente, dan valt de grootste groep gemeenteleden 
echter in de categorie 46 t/m 65-jarigen. 
 
De samenstelling is als volgt: 
0 t/m 25 jaar  = 127 leden 
26 t/m 45 jaar  = 065 leden 
46 t/m 65 jaar  = 220 leden 
66 t/m 75 jaar  = 160 leden 
76 t/m 85 jaar  = 147 leden 
86+    = 046 leden 
 
De Denktank wilde graag met zoveel mogelijk gemeenteleden in gesprek over pastoraat en 
vieringen.  Zij wilde graag weten wat er goed gaat in de vieringen en het pastoraat en waar 
de verbeterpunten liggen. Hiervoor zijn alle direct betrokkenen vanuit de geledingen en alle 
gemeenteleden uitgenodigd om met de Denktank in gesprek te gaan. Aan de gesprekken 
hebben in totaal 55 gemeenteleden deelgenomen (kinderen en jongeren buiten 
beschouwing gelaten) met de volgende leeftijdsopbouw: 
26 t/m 45 jaar  = 08 leden (= 12,31%) 
46 t/m 65 jaar  = 16 leden (= 7%) 
66 t/m 75 jaar  = 23 leden (= 14,38%) 
76+    = 08 leden (= 17,39%) 
 
De conclusie kan worden getrokken dat de opkomst laag is en zeker van de leeftijdsgroep 46 
t/m 65 jaar. Waarbij tevens opgemerkt moet worden dat de opkomst bij de 26 t/m 45-
jarigen enigszins positief gekleurd is door de deelname aan de gesprekken van de leiding van 
de kinderkring. 
 
Met de kinderen t/m 12 jaar is voornamelijk gesproken over de kerkdienst en van dit gesprek 
zijn dan ook geen conclusies meegenomen in het onderdeel pastoraat. Van de ca. 50 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zijn uitgenodigd hebben 3 gehoor gegeven aan de 
uitnodiging en met 6 is appcontact geweest. Ook hieruit zijn t.a.v. het pastoraat geen 
conclusies te trekken. Wel wordt aangegeven dat het altijd fijn is als je wordt gekend. Van de 
groep jongeren tussen de 18 en 25 jaar heeft niemand de uitnodiging van de Denktank 
aangenomen. 
 
Kunnen we dan op basis van het aantal gespreksdeelnemers een advies formuleren voor de 
hele gemeente? Het antwoord hierop is: JA.  
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2. Pastoraat: ONE 
 
Het advies voor pastoraat formuleren we samen in één slagzin: Pastoraat OMZIEN NAAR 
ELKAAR maakt ONE. 
 
Alle hierna genoemde teams kunnen niet zonder elkaar en niet zonder informatie vanuit de 
gemeente. Gemeenteleden, dus wij allen, moeten ‘leren’ dat de gemeente alleen pastoraal 
optimaal kan functioneren als we Omzien Naar Elkaar. Maar ook dat we van elkaar 
afhankelijk zijn m.b.t. informatieverstrekking. 
 
Uit alle gesprekken blijkt een grote betrokkenheid en zorg t.a.v. het pastoraat. Men is zich er 
van bewust dat er iets moet veranderen. Maar ook dat deze veranderingen vaste gewoontes 
kunnen gaan doorbreken. In bijlage 2 is een overzicht toegevoegd van opmerkingen die dit 
onderschrijven. 
 
Samengevat is het advies van de Denktank ‘bestaande wijken loslaten en 
doelgroepengericht gaan werken’. Als dit advies wordt opgevolgd, zullen in totaal meer 
vrijwilligers nodig zijn dan in de huidige situatie het geval is. De taken worden echter kleiner, 
er is meer gelegenheid om projectmatig te werken waardoor er tijdelijke inzet nodig is en er 
zullen minder ambtsdragers nodig zijn. De Denktank verwacht dat het hierdoor 
gemakkelijker zal zijn om vrijwilligers te vinden.  
 
Motivatie om te kiezen voor deze werkwijze 
Als er wordt gekeken naar de opbouw van de gemeente en wordt geluisterd naar wat uit de 
gesprekken naar voren is gekomen, dan blijkt dat 75-plussers de grootste behoefte hebben 
aan traditioneel pastoraat. Tevens blijkt ook dat aan deze groep de grootste vorm van 
traditioneel pastoraat wordt gegeven. 

 
Ieder gemeentelid heeft dus recht op zorg en aandacht. Maar oudere gemeenteleden voelen 
deze behoefte meer dan jongere gemeenteleden. Daarom is het advies van de Denktank om 
de wijkenverdeling los te laten en meer doelgroepengericht te werken. 
 
De groep 75+ leden beslaat 25% van de gemeente, de 25-65 jarigen 58% en de jongeren tot 
25 jaar 17%. Bij het doelgroepgericht gaan werken zal de grootste zorg, zowel aanbod- als 
vraaggericht, dus uit gaan naar de 75+. Dit brengt een andere verdeling van ouderlingen en 

Wat is pastoraat?  
 
De Protestantse Kerk in Nederland formuleert dit als volgt:  
‘De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we 
elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.’ 
 
In de visie van de PG Uithuizen staat o.a.:  
‘We zijn een zorgzame gemeenschap, die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor 
hen opkomt. We zijn een gemeenschap waar mensen zich geborgen mogen weten.’ 
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pastorale medewerkers met zich mee en de gedachte is dat gemeenteleden meer bereid zijn 
te werken met gemeenteleden uit dezelfde leeftijdscategorie omdat men in ongeveer 
dezelfde belevingswereld leeft.  
 
Zo’n 17% van de gemeente bestaat uit jongeren. Het advies van de Denktank is om dit 
gegeven mee te nemen als speerpunt bij het zoeken van een nieuwe voorganger en/of een 
aansprekende jeugd- en jongerenwerker aan te trekken. 
 
De kerkdienst wordt gezien als grote vorm van groepspastoraat. De Denktank onderschrijft 
dit. In hoofdstuk 2. Vieringen wordt dit verder beschreven. 
 
In onderstaand figuur wordt de nieuwe opzet van het pastoraat weergegeven. Op de 
volgende pagina’s wordt deze opzet nader toegelicht.  
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Coördinatieteam  
In de nieuwe organisatie van het pastoraat is een grote rol weggelegd voor het 
coördinatieteam. Dit team zal als een spin in het web moeten functioneren. Het is het 1e 
aanspreekpunt voor alle zaken rondom het pastoraat. Het advies is dat dit team zal bestaan 
uit minimaal 3 personen en een goed werkende ledenadministratie. Uit alle gesprekken met 
direct betrokkenen rondom het pastoraat komt een grote frustratie naar voren vanwege 
slechte informatieverstrekking en moeilijke communicatie. Dit belemmert en demotiveert 
mensen in hun functioneren. 
 
Ons advies is dat het team een afspiegeling zal zijn van de gemeente. Gebleken is dat 
jongere gemeenteleden weinig tot geen contact opnemen met veelal oudere pastorale 
(mede)werkers omdat zij geen herkenning vinden in hun eigen belevingswereld. 
 
Het coördinatieteam functioneert als centraal punt in het pastorale werk. Van hieruit 
worden de pastorale teams aangestuurd en vice versa wordt het coördinatieteam 
geïnformeerd. Vanuit het coördinatieteam zal ten alle tijde iemand beschikbaar moeten zijn 
en er zal goed naar buiten toe gecommuniceerd moeten worden hoe en wanneer men 
beschikbaar is. Voor het coördinatieteam, als wel voor alle andere teams, is wederzijdse 
communicatie dus van groot belang! 
 
Pastoraal team 
Het pastoraal team bestaat uit de voorganger(s), 2 à 3 pastorale ouderlingen en 2 à 3 
pastorale medewerkers. De pastorale medewerkers en pastorale ouderlingen voeren in 
principe dezelfde werkzaamheden uit. Het verschil zit er in dat pastorale ouderlingen lid zijn 
van de kerkenraad en meer bestuurlijk actief. Door de druk van de ‘titel’ ouderling (en de 
daarbij behorende kerkordelijke regels) weg te nemen, is de verwachting dat de drempel om 
als pastorale medewerker pastorale werkzaamheden uit te voeren, lager wordt. De 
gemeente zal moeten ‘leren’ dat wie er ook namens de kerk komt, er geen hiërarchische 
onderverdeling (meer) is. In de kerk is iedereen gelijk aan elkaar. 
 
Dit team werkt vraaggericht maar ook aanbodgericht en heeft direct contact met het 
coördinatieteam. Het team verleent pastorale zorg, zorg daar waar meer gevraagd wordt 
zoals bijv. bij ziekte of overlijden. 
 
In samenspraak met de bezochte en het coördinatieteam kunnen afspraken worden 
gemaakt over pastorale bekendmaking middels afkondiging en/of vermelding in BijEen. 
 
Bezoekteam 
Het bezoekteam bestaat uit circa 20 personen, richt zich voornamelijk op de 75+ leeftijd en 
werkt aanbodgericht. Ons advies is om per bezoekteamlid circa 10 adressen te 
onderhouden. Op deze manier is de taak niet te groot en kan er per gemeentelid zo’n 
(minimaal) 2x per jaar een bezoekje worden afgelegd. Voor kleinere taken zijn wellicht meer 
gemeenteleden te motiveren.  
 
Signalen die in deze contacten worden opgepikt en van belang zijn voor pastoraat of 
diaconie worden teruggekoppeld naar het coördinatieteam. In samenspraak met de 
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bezochte en het coördinatieteam kunnen afspraken worden gemaakt over pastorale 
bekendmaking middels afkondiging en/of vermelding in BijEen. 
 
Het bezorgen van de wekelijkse bloemengroet kan onder dit team vallen als mede ook onder 
het felicitatieteam. 
 
Felicitatieteam 
Het felicitatieteam bestaat uit circa 3 personen en richt zich op de gehele gemeente maar 
dan voornamelijk op het ‘wel’ i.p.v. het ‘wee’. Uit gesprekken is gebleken dat men het ‘wel’ 
van elkaar mist. Er is aandacht voor de verdrietige zaken maar de blijde zaken worden niet 
met elkaar gedeeld of vanuit de kerk (voldoende) aandacht aan geschonken. Informatie-
verstrekking vanuit de ledenadministratie rondom huwelijks-/jubileadata en geboorte is 
hierbij van essentieel belang.  
 
Het felicitatieteam bezoekt gemeenteleden die dus niet onder het pastorale en bezoekteam 
vallen bij geboorte, huwelijk, jubilea en eventuele andere hoogtijdagen. Ook het welkom 
heten van nieuwe gemeenteleden valt onder het felicitatieteam. Immers, is het geen feest 
als je lid kan zijn van de PG Uithuizen?! Het bezorgen van de wekelijkse bloemengroet kan 
onder dit team vallen als mede ook onder het bezoekteam. 
 
De gemeente zelf zal ‘moeten leren’ informatie door te geven aan het coördinatieteam, die 
vervolgens medewerkers verder informeert. In samenspraak met de bezochte en het 
coördinatieteam kunnen afspraken worden gemaakt over pastorale bekendmaking middels 
afkondiging en/of vermelding in BijEen.  
 
Activiteitenteam 
Het activiteitenteam bestaat uit 3 personen en heeft een coördinerende en initiërende taak. 
Dit team zal met een helicopterview een rol gaan spelen bij allerlei activiteiten die binnen de 
PG Uithuizen (en misschien ook wel naar buiten?) worden georganiseerd. Uit gesprekken 
blijkt dat er een grote behoefte bestaat aan activiteiten die mensen samen brengt. Dit 
varieert van (wekelijks) koffiedrinken na de kerkdienst tot aan grote activiteiten zoals de 
rommelmarkt. Alle vormen daar tussen vallen onder pastoraat. Hierbij valt te denken aan 
gemeentezondag, startzondag en laagdrempelige activiteiten die gericht zijn van 
randkerkelijken tot … Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd die tot doel hebben de 
samenkomst in de gemeente te stimuleren die een minder theologisch karakter hebben. 
 
Binnen het activiteitenteam biedt de commissie Vorming & Toerusting bijeenkomsten aan 
op theologisch, pastoraal en diaconaal gebied en valt daarom ook onder het 
activiteitenteam. 
 
Het maken van een jaarprogramma voor alle activiteiten die vallen onder het 
activiteitenteam is hierbij wenselijk. Samenwerking en communicatie met het team 
Vieringen (die voorgesteld wordt in het hoofdstuk 2. Vieringen) is van groot belang.  
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Sociaal zorgteam 
Het sociaal zorgteam bestaat uit 2 à 3 personen en houdt zich bezig met specialistische zorg. 
Sommige zorg, vallend onder dit team, is aan te bieden door een of meerdere gemeente-
leden maar behoeft misschien ook specialistische zorg vanuit buiten de gemeente. 
Samengevat kan gezegd worden dat de werkzaamheden die hieronder vallen op maat 
worden aangeboden.  
 
Dit team richt zich op mensen met een specifieke hulpvraag in de breedste zin van het 
woord. Zij zorgen voor laagdrempelig contact met bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking, mensen met een verslavingsachtergrond, mensen met 
ambulante ondersteuning en vluchtelingen. 
 
Daarnaast is het team beschikbaar om hulp te verlenen bij problemen en vragen van overige 
maatschappelijke, sociale, materiële en geestelijke aard.  
 
Het sociaal zorgteam is zeer verbonden én heeft overlap met de diaconie.  
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3. Vieringen: maak van iedere viering een feestje!  
 
Tijdens de gesprekken die de leden van de Denktank met gemeenteleden hebben gevoerd, is 
gevraagd naar de wensen die er leven omtrent de vieringen: wat wilt u graag behouden van 
de huidige vieringen en wat zou u graag anders zien? Uit de gesprekken is gebleken dat de 
meningen hier uiteraard verdeeld over zijn. Er zijn echter ook veel overeenkomsten. In 
bijlage 3 is een samenvatting te vinden van de opmerkingen die tijdens de gesprekken zijn 
gemaakt over vieringen. Deze lijst met opmerkingen is door de leden van de Denktank 
geanalyseerd en dit heeft tot onderstaande adviezen geleid.  
 
Team Vieringen 

 Richt een team Vieringen op die het geheel omtrent de vieringen coördineert. Dit 
team bestaat uit 3 à 4 personen.  
 

 Op dit moment wordt er door verschillende commissies en/of gemeenteleden aan de 
vieringen gewerkt. Denk aan het regelen van de voorgangers en organisten en de 
inzet van koren en het combo. Meer afstemming over deze onderdelen van onze 
vieringen is gewenst.  
 

 Het is van belang dat dit team contact heeft met het activiteitenteam dat genoemd 
wordt in het hoofdstuk over pastoraat.  
 

 De huidige commissie Eredienst gaat vallen onder het op te richten team Vieringen. 
 

 Het team Vieringen brengt vrijwilligers bij elkaar die diensten voorbereiden en 
uitvoeren, zoals diensten in de Stille week en een gemeentezondag. Op deze manier 
worden meer gemeenteleden bij de organisatie van vieringen betrokken. Hierdoor 
wordt de betrokkenheid verhoogd en ontstaat er meer variatie tussen de diensten. 
Het team Vieringen organiseert deze vieringen dus niet zelf, maar stuurt het geheel 
wel aan.  

 
Algemeen 

 Afwisseling wordt zeer op prijs gesteld. Zorg daarom voor variatie: variatie tussen de 
vieringen en variatie tijdens de vieringen.  
 

 Gemeenteleden wonen vieringen niet alleen bij vanwege de inhoud, maar ook voor 
ontmoeting met andere gemeenteleden. Wij adviseren om na afloop van iedere 
viering op zondag de gelegenheid te bieden tot informeel koffiedrinken in de hal.  
 

 Geef predikanten die van buitenaf voorgaan meer vrijheid over hoe ze de diensten in 
willen vullen. Vraag ze niet om vast te houden aan een bepaald stramien, wat betreft 
liturgie, liederen en lezingen. Door dit los te laten, zal vanzelf meer variatie tussen de 
vieringen ontstaan.  
 

 Gemeenteleden vinden het erg belangrijk dat tijdens vieringen de link naar de 
realiteit wordt gelegd.  
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Muziek en zang 
 Bied binnen iedere dienst een variatie aan liederen aan. Bied hierbij ook liederen aan 

die niet afkomstig zijn uit het Nieuwe Liedboek. Maak hierbij meer gebruik van 
digitale mogelijkheden.  
Suggesties: Opwekkingsliederen, Johannes de Heer, liederen uit Geroepen om te 
zingen en eigentijdse popliederen die passen bij de inhoud van de dienst.  
 

 Start met minimaal 1 keer per maand een dienst te houden met andere muziek naast 
het orgel. Denk aan: het combo, B&O, koren, ensembles en pianisten. Om dit te 
realiseren is er een budget nodig van minimaal € 3.000 per jaar voor de inhuur van 
muzikanten en koren.  

 
Verkondiging 

 Gemeenteleden willen graag dat de verkondiging in duidelijke bewoording wordt 
gedaan en dat er een link naar de actualiteit wordt gelegd.  
 

Kinderen en jongeren 
 Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Laat ze zich welkom 

voelen tijdens de tijd die zij in de kerk door brengen, niet alleen tijdens het 
kindermoment maar ook daar buiten.  
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Bijlage 1. Schematische weergave pastoraat en vieringen 
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Bijlage 2. Pastoraat 
 
Van ieder gesprek dat door de Denktank met gemeenteleden is gevoerd, is een 
gespreksverslag gemaakt. In deze bijlage zijn, ter inspiratie, uit alle gespreksverslagen de 
stukken tekst weergegeven die suggesties geven voor de toekomstige invulling van het 
pastoraat.  
 
Algemeen 

 Momenteel wel zorg voor het ‘wee’ in de gemeente, maar niet voor het ‘wel’. 
Vreugde delen is echter ook belangrijk. 

 Jonge mensen en gezinnen laten bezoeken door jonge mensen en gezinnen, jonge 
mensen zitten niet te wachten op een “oudere” ouderling. Echter de meeste jonge 
mensen verwachten geen bezoek, hebben daar ook minder behoefte aan. 

 De huidige voorganger en pastoraal medewerker hebben eigenlijk alleen tijd voor 
crisispastoraat/ basispastoraat/ ziekenbezoek. De zondagse viering is echter ook 
belangrijk in de pastorale zorg en kan gezien worden als een vorm van 
‘groepspastoraat’.   

 Kerkgang is de grootste vorm van pastoraat, gemeente zijn, en ook rommelmarkt is 
gemeente zijn. Alleen noodpastoraat zoals nu is zinloos. 

 Gesprekken in de wandelgangen zijn ook belangrijk en de mensen die je zondags niet 
in de kerk ziet zie je wel tijdens het organiseren van bijv. de rommelmarkt en de soos. 
Dit is ook gemeente zijn. 

 Nu alleen crisispastoraat. Oudere mensen verdienen echter aandacht.  
 Een betaalde kracht aantrekken voor pastoraat, intern lukt het toch niet.  
 Externe jeugdwerker aannemen, iemand die connectie heeft met de jeugd. Hierin 

moet geïnvesteerd worden! 
 Als je op bezoek komt geeft dat een goed gevoel. Er is aandacht. 
 Bij ons is het niet de gewoonte dat mensen zelf bellen en vragen of er iemand langs 

komt. Dat zou wel meer mogen.   
 Belangrijk om in beeld te krijgen wie er bezoek krijgt. Het gebeurt weleens dat 

iemand ergens heen gaat waar ook net een ouderling is geweest. Meer contact nodig 
tussen de bezoekers onderling. Bezoek kan efficiënter. Bijv. één persoon die in de 
gaten houdt wie wel bezoek krijgt en wie nooit.   

 Vacatures anders invullen. Ambulant voorganger is de toekomst.  
 In kleinere groepen verdelen.  
 Het ambt ouderling een andere naam geven.                                                               
 Omzien naar elkaar.  
 Elkaar kennen.  
 Je verbonden voelen.  
 Vanuit de kerk nog meer omzien naar elkaar, bijvoorbeeld in je eigen straat. 
 Betere informatieverstrekking wat betreft taken van contactpersoon.                       
 Pastoraat is voor de hele gemeente. Aandacht voor elkaar, omzien naar elkaar. 
 Wens: pastoraat voor alle geledingen.  
 De behoefte aan pastoraat is aan het veranderen: ouderen hebben behoefte aan 

bezoek. Maar grote groep 'jongeren' denkt daar wellicht heel anders over. Jongeren 
zijn heel anders opgegroeid, met social media etc. Kijken of die op een andere manier 
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bereikt kunnen worden. Kijken naar andere mogelijkheden om contact tot stand te 
brengen.   

 Koffie na de kerk = ook pastoraat.  
 Je kunt denken in structuren, maar je kunt het ook loslaten. Niet zaken vastleggen in 

termijnen van 4 jaar, maar gebruik maken van elkaars talenten. Deze inzetten, maar 
niet gelijk vastleggen. Breder kijken. 

 Thema-en Bezinningsavonden worden gemist. Er zijn ook geen bijbelstudiegroepen 
meer. 

 Behoeften: 
o Bijeenkomst van contactpersonen 
o Meer contact ouderling-contactpersoon 
o Meer onder de aandacht brengen wat de rol van een contactpersoon is en dat 

ze benaderd kunnen en mogen worden 
 Misschien moet je elkaar ontmoeten op een andere manier. Dus bij het koffiedrinken 

na de kerkdienst bij iemand gaan zitten die je niet kent. 
 Vorming en Toerusting: een draaiboek die jaarlijks terug komt, zoals koffie drinken na 

de dienst, koffieochtend voor de ouderen, maaltijd alleengaanden, kennismaken 
nieuw ingekomen, Alpha cursus, een 40+ gesprekgroep opzetten. 

 Kerkenraad niet op vaste avond laten vergaderen, hierdoor haken mensen af.     
 Belangrijk dat een gemeenschap dichtbij is; niet vanuit de ratio maar vanuit het 

gevoel. Het leven gaat erom er voor elkaar te zijn en een echte connectie te maken.  
Een kerkgemeenschap die wat doet voor een ander (doen we ook al wel). Zichtbaar 
en super laagdrempelig voor iedereen. Bijvoorbeeld aanwezig zijn om een helpende 
hand te bieden bij ouderen en zieken; even met ze naar buiten of ze juist ophalen als 
er een dienst is. Soms is kerkradio heel handig, maar waarom kunnen we daar niet 
een dienst houden of ze juist uit Hunsingoheerd ophalen in hun rolstoel. We kunnen 
leren van elkaar en ze ook het woord geven en dat hoeft niet zo formeel en plechtig 
maar gewoon zoals het is. Dit geldt ook voor de jeugd en andere 
groepen.                                       

 
Organisatie van pastoraat 

 We moeten kijken naar hele andere vormen van pastoraat. Voorbeeld van 
Uithuizermeeden: een kleine groep van ouderlingen rondom de predikanten die 
samen het crisispastoraat vorm geven. 

 Voorbeeld van Winsum: 1 iemand die aanspreekpunt is voor alles rondom pastoraat. 
Dat is een betaalde functie. Dan heeft zo iemand ook het overzicht. Dit lijkt een goed 
idee. Het moet laagdrempelig zijn. Mensen moet echt het idee hebben: bij hem/haar 
kan ik terecht met mijn vragen. Moet wel echt een persoon zijn die dat kan, waar 
mensen goed aan durven kloppen. Aanspreekpunt kijkt dan waar de vraag heen 
moet, kan de vraag bijv. uitzetten bij ouderlingen. Die hebben dan geen wijk meer.  

 Idee: groepjes mensen maken. Zij kunnen regelmatig bij elkaar komen, kunnen 
gemakkelijk met elkaar contacten (bijv. ook via Whats app). Nadeel: kans op ontstaan 
van kliekjes.  

 Andere vorm:  
o Groepen per wijk 
o Pastoraat kleinschaliger inrichten  
o Houd de functie van de ouderling tegen het licht  
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o 2 bestuurlijke ouderlingen, daarnaast inzetten op contactpersonen 
o Crisisteam voor noodgevallen  

 Moeten we de kerk wel blijven indelen in wijken?  
 Alleen inzetten op de ouderen of middensegment?  
 Idee om wijken veel kleiner te maken zodat je minder adressen hebt die je dan vaker 

gaat bezoeken. Ander idee is om in je wijk een project op te zetten die naar buiten 
toe gericht is. 

 In Winsum werken ze met één aanspreekpunt voor alle vragen vanuit de gemeente 
en deze verwijst je dan door naar de juiste persoon.    

 Misschien moet alles wel anders ingericht worden. Nu contactpersoon per wijk maar 
is denken in wijken nog wel van deze tijd? 

 Idee om contactpersonen een paar adressen te geven en op die manier contact te 
hebben met deze personen? Misschien wel afstappen van contactpersonen en 
gemeenteleden vragen een aantal mensen onder hun hoede te nemen? 

 Afwijken van het stramien Predikant-Ouderling-Contactpersoon.  
 Groepjes maken waarin contact de basis is, het kleiner houden. Bestuurlijke 

ouderlingen die contactpersonen ‘leiden’. 
 Dat het bezoekwerk wel anders georganiseerd kan worden. 1 persoon verbinden met 

bijvoorbeeld 5 personen, van jong tot oud. 
 Hele strakke wijkindeling? Of: we hebben die en die personen en die kunt u bellen.   
 Structuur pastoraat veranderen, bestuurlijk kerkenraad, overkoepelende organisatie. 
 Voordeel van wijken nog niet gezien. Maar toch: het schept ook weer een band en 

maakt het overzichtelijk. Relatie opbouwen hierin is ook belangrijk, lijntje kort. 
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Bijlage 3. Vieringen 
 
Van ieder gesprek dat door de Denktank met gemeenteleden is gevoerd, is een 
gespreksverslag gemaakt. In deze bijlage zijn, ter inspiratie, uit alle gespreksverslagen de 
stukken tekst weergegeven die suggesties geven voor de toekomstige invulling van de 
vieringen. 
 
Algemeen 

 De dienst moet een feest zijn. 
 Kan de reguliere zondagsdienst minder formeel van vorm, bijvoorbeeld minder 

liturgie. 
 Duidelijker bewoording.  
 Een dienst die in deze tijd past. Die ook te begrijpen en te volgen is voor jongeren en 

kinderen. 
 Liturgie in een dienst belangrijk. Ingeleide, verbeelding, verwerking, gebed. Een 

liturgie kan wel in verschillende vormen gegoten zijn. Het gaat om God. Het gaat om 
de verhalen. Het gaat om de bijbel. Verlies dat niet uit het oog. God werkt door ons 
allemaal heen.  

 Je wilt iets meekrijgen uit de dienst.  
 Vieringen dichterbij de mens. 
 De kerk moet weer de taal van de mensen spreken.  
 Speciale diensten organiseren.  
 Diensten mogen minder ingetogen. 
 Vaste structuur belangrijk. 
 Soms zijn er diensten waarin meer gemeenteleden betrokken zijn: dat maakt een 

dienst wat vlotter soms.  
 Zeg het maar gewoon zodat het ook goed binnenkomt.  
 Zingen is belangrijk, dit doe je voor God. Maar daarnaast is een stukje voeding vanuit 

de dienst ook goed. Belangrijk dat er inhoud is. 
 We leven nu in een samenleving dat je veel vanuit jezelf spreekt: maar van elkaar 

kunnen we ook leren. Afwisseling kan hierin goed zijn.   
 Bijvoorbeeld in een dienst een onderwerp bespreken met je buurman/ buurvrouw, 

zo krijgt een woord of een tekst diepgang.  
 Het is ook hoe jezelf naar de dienst toe gaat, hier moet je jezelf ook open stellen.  
 Traditioneel wordt als prettig ervaren.  
 De vredegroet na de viering van het avondmaal wordt niet als fijn ervaren.  
 Persoonlijke aandacht. In een baptisten gemeente wordt voor de dienst stilgestaan 

bij jubilea en verjaardagen enzovoort, maar daar zijn we niet allemaal enthousiast 
over.  

 Gebed.  
 Volle kerk, maar die krijgen we waarschijnlijk niet meer.  
 Jongere voorgangers, jongere preekvoorzieners.  
 Het mag wel wat minder liturgisch, minder dogmatisch. Meer vanuit het hart dan 

vanuit het hoofd. 
 Misschien elke zondag iets anders doen, andere kerkorde. 
 De een vindt de lector prettig, de ander vindt het (ver)storend. 
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 Meer gezamenlijke diensten met andere gemeenten, schuurdienst in de zomer werd 
ook goed bezocht.  

 Probeer als voorganger vanuit jezelf in de taal van nu te preken. 
 Laat iets van jezelf zien/horen. Dat spreekt aan. 
 Je wilt iets mee krijgen. 
 Valt en staat bij wat voor dominee je hebt. 
 Jongere predikant zou jonge mensen kunnen stimuleren. 
 Voor elk wat wils. 
 Gek idee: preekstoel eruit. Mooi groot podium maken. Evt. tot aan de banken door 

trekken. 
 Niet het preekrooster vullen met allemaal dominees, een dienst kan ook met 

anderen worden voorbereid: bijv. combo dat een dienst vult, diaconie etc.   
 Liturgie is belangrijk, maar er zijn meer mogelijkheden.   
 Meer mensen betrekken bij de voorbereiding van diensten.   
 Classis en mensen van de ring stimuleren samenwerking met bijv. Uithuizermeeden 

en Roodeschool. Wat zou er kunnen? Kracht van Huizinge is: samen voorbereiden.   
o Dominees van Uithuizen, Uithuizermeeden, Kantens en Roodeschool zouden 

ook meer samen kunnen werken. Met z’n 4-en bedenken ze een thema. Die 
splitsen ze op in subthema’s. Ene dominee pakt het ene thema, andere de 
andere. Uithuizen begint met thema 1, Uithuizermeeden thema 2 etc. en dan 
schuift dat zo door. Voordeel is ook dat de dominee op die manier heel 
efficiënt werkt. 1 keer voorbereiden, 4 keer draaien.   

o Stel je doet dit 2 keer per jaar. Dan blijven er veel uren over die ingezet 
kunnen worden voor het pastoraat.  

 Gemeente zijn is ook een keer bijv. een ‘running diner’, samen mountainbiken etc.   
 Belangrijk voor dominee dat hij niet over de hoofden heen praat. Verplaatsen naar 

nu.   
 Goedemorgen bij aanvang van de dienst wordt als prettig ervaren. 
 Ook rekening houden met de digitale manier van kerk zijn. 
 Idee: actueel thema nemen als jaarthema, zo maken dat iedereen zich erin kan 

verplaatsen en er een boodschap uit kan halen.  
 Hoeft niet altijd de predikant zijn die de dienst doet. Kan ook door groepen uit de 

gemeenteleden.  
 Zitten nu vast aan het leesrooster. Is prima als de predikant er iets mee kan, maar 

anders prima als hij iets anders neemt waar hij wat mee kan.  
 Een gewone dienst: moet je ook bij kunnen benen, willen graag dat de kinderen ook 

iets mee krijgen van de dienst.  
 Kan meer met de beamer gebeuren, wat je ziet blijft beter hangen dan wat je hoort.   
 Veel meer aandacht voor de belevingswereld van de gemeente, neem het 

gemiddelde van de gemeente en sluit daarbij aan.  
 Stukje creativiteit. Hoeft niet iedere keer, maar af en toe.  
 Alles mag wel wat enthousiaster, wat meer blijheid en humor. Niet alles volgens de 

vaste volgorde. Het traditionele wat loslaten.  
 Gemeenteleden betrekken bij de dienst. Dienst voor en met ons allen.  
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 Idee: voorbeden uit de kerk vragen (tijdens de dienst of van tevoren laten 
aanleveren). Maar niet iedere predikant is daar geschikt voor. Moet je alleen doen als 
het bij je als predikant past.  

 Idee: deel van de kerk afzetten met lint, daar gaan de jongeren tijdens de dienst met 
een opdracht bezig passend bij de dienst. In het andere deel zitten de ouderen die de 
'traditionele' preek krijgen. Zo jong en oud in de dienst aanwezig.   

 Idee van schatkist spreekt aan: iets doorgeven aan de volgende.  
 Interview eens wat gemeenteleden, maak wat filmpjes. Dat spreekt zo aan, geeft 

verbondenheid.  
 Activiteiten zoals musical, bloemschikken, … Dat hoort er ook bij. Zal ongetwijfeld 

invloed hebben op gemeentegevoel en mensen die naar de kerk komen.  
 Je wilt graag geraakt worden tijdens een dienst, maar niet iedere voorganger kan 

boeiend spreken. Het is ook hoe jezelf naar de dienst toe gaat, hier moet je jezelf ook 
open stellen. 

 Belangrijk aan dienst: 
o Verbinding zoeken in de kerk 
o Bemoediging 
o Uitleg van de Bijbel  
o Kennis op doen  
o Rust, bezinning 

 Kerkdienst moet meegaan met de tijd, verdieping naar deze tijd toe trekken.  
 Bij binnenkomst moet je je welkom voelen.  
 Mensen moeten verbinding voelen. 
 Thematisch aanhaken bij zaken die de wereld, Nederland of juist Uithuizen 

domineren en het daarover hebben in de vorm van een themadienst (als het kan ter 
plekke). Juist kinderen krijgen dan een goed en concreet beeld om vanuit het woord 
van God te handelen. Zo zou je naar de vluchtelingen uit Oekraïne kunnen gaan die in 
Warffum zijn om een band te maken en ze uit te nodigen in je thuissituatie of in de 
kerk. Meer outgoing en dichterbij. Zo zou je een themabijeenkomst kunnen hebben 
over de honger of over de aardbevingen en niet dat het even wordt genoemd in een 
dienst en dan over tot ‘de orde van de gewone dag’. Wat leeft er en daarmee aan de 
slag gaan. Juist niet groots en meeslepend maar het zijn de kleine dingen die het 
doen. De verdiepingsslagen kunnen plaatsvinden voor de liefhebbers in een kleiner 
comité, bijvoorbeeld Bijbelstudie. 

 Laat de diensten gezamenlijk zijn met de andere kerken - jong en oud - met veel 
positiviteit en verbondenheid en vooral uitnodigend juist ook voor mensen die de 
stap nog niet gezet hebben naar het geloof. 

 Minder in hokjes maar samen met de mensen dichtbij en niet ergens een adoptiekind 
ver weg en een collecte voor mensen ver weg. 

 
Preek 

 Preek die je bagage geeft. 
 Laagdrempelig preken.  
 Preken naar deze tijd toe gericht.  
 ‘Preek van de leek’: een leek gaat iets vertellen over bijv. het verhaal van Noach. Dit 

spreekt veel mensen aan.   
 Duidelijke Bijbeluitleg.  
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 Voorkeur voor bondige preek met goede uitleg. 
 Je wordt geraakt wanneer iemand preekt vanuit de realiteit. Niet te dogmatisch. 
 Heel belangrijk: dat je jezelf aangesproken weet, herkent voelt in wat er gepreekt 

wordt.   
 
Muziek/ zingen 

 Misschien vaker een koor of band uitnodigen. 
 Meer variatie in liederen.   
 Liederen die gezongen worden kennen we niet altijd en dan is het moeizaam mee 

zingen. 
 Veel samen zingen. 
 Voor de oudere groep die nu in de kerk zit is het heel belangrijk dat ze mee kunnen 

zingen. Dit is ook belangrijk voor de mensen die thuis zitten.    
 Variatie in liederen binnen een dienst. Of bijv. zeggen: ‘Vandaag een dienst met 

Opwekking’/ ‘Vandaag een dienst met Johannes de Heer’.   
 Mooie, bekende liederen. 
 Een dienst waar meer opwekking wordt gezongen. 
 Opwekkingsliederen. 
 Graag bekende liederen zingen en opwekkingsliederen.  
 Niet te veel Opwekking. 
 Afwisseling in diensten, een keer een koor of combo enz.  
 Afwisseling in diensten zoals combo of koor is prima, maar niet te veel poespas.  
 Orgelmuziek. 
 Cantorij. 
 Psalmen zingen tijdens de dienst wordt gemist. 
 Zingbare liederen.  
 Er is zoveel moois op internet. We hoeven niet persé zelf alles te zingen. Kunnen ook 

naar een koor luisteren.  
 
Kinderen/ jeugd 

 Niet alle kinderen vinden het leuk dat ze aangesproken worden door de dominee 
voordat ze naar kindernevendienst gaan. Dominee kent de kinderen ook niet bij 
naam.   

 Het gedeelte voordat de kinderen naar de kinderkring gaan, kindvriendelijker maken. 
Kinderen zitten de dienst nu vaak uit tot ze naar de kinderkring kunnen. Hoe 
stimuleer je kinderen (en hun ouders) om dan nog naar de dienst te gaan? 

 Vraag hierin; moet de dienst daadwerkelijk veranderd worden of de wijze waarop 
gesproken wordt? 

 Belangrijk voor een nieuwe voorganger: binding met kinderen, actief mee doen en 
soms ook aansluiten bij de kinderkring. Kinderen bij naam kunnen noemen en 
betrokken zijn. Moet een toegankelijk iemand zijn. 

 De kinderen/jeugd worden in de kerk gemist. 
 Doordat de jeugd een eigen dienst heeft minder binding met de traditionele 

eredienst. 
 Laat de jeugd zelf af en toe een dienst organiseren. Geeft verbondenheid. 
 Jammer dat de Kerk, School -en gezinsdiensten niet meer worden georganiseerd. 
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 Namen van kinderen die jarig zijn of van iedereen die jarig is in Bijeen vermelden. 
Zonder leeftijden erbij.  

 Als kind jarig is, iemand met de camera erheen. Kort gesprekje en dat filmen en dat 
tijdens de dienst op zondag laten zien op de beamer.   

 Zoek aansluiting bij de jeugd. 
 Mooie kinderdienst. 
 Dingen van nu gebruiken.  
 Als de kinderkring terug komt: moeite nemen om even aan de kinderen te vragen 

hoe het was. Maar ook daar moet de predikant wel geschikt voor zijn.  
 Voorwerpen meenemen.  
 Geen moeilijke woorden gebruiken.  
 Moet gaan over iets waar ze zich een voorstelling van kunnen maken. 
 Persoonlijke aandacht voor de kinderen en jeugd. 
 Heel jammer dat schoolkerkdienst weg is. Als de school niet naar de kerk komt, gaat 

de school naar de kerk. Maar gemeenschappelijke ruimte is te klein. 
 

Koffie drinken 
 Extra koffiedrinken. Geeft verbinding, mensen leren elkaar kennen. 
 Na de dienst koffie drinken of samen buiten even praten, in de kerk ontmoet je 

elkaar. 
 Elke zondagochtend na de dienst de mogelijkheid bieden om koffie te drinken in de 

hal van de Kandelaar. Op de manier zoals we dit ook in de zomerperiode doen, met 
een beperkt aantal zitplaatsen. Het biedt kerkgangers mogelijkheid om op “staande” 
wijze met elkaar in gesprek te gaan. 
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Bijlage 4. Overige suggesties 
 
Tijdens de gesprekken die door de Denktank met gemeenteleden zijn gevoerd, zijn 
onderwerpen ter sprake gekomen die niet direct met pastoraat en vieringen te maken 
hebben. Een samenvatting van de suggesties die gedaan zijn over deze andere onderwerpen 
staat hieronder, ter inspiratie, weergegeven.  
 
Nieuwe voorganger (in bijlage 1 en 2 staan ook veel suggesties voor het profiel van de 
nieuwe voorganger weergegeven) 

 Enkele mogelijke kenmerken voor een nieuwe voorganger: open, oecumenisch, 
doorleefd, communicatief, bewogen.  

 Er moet eerst een nieuw toekomstbeleid worden opgesteld en daar moet de juiste 
voorganger bij worden gevonden. Niet een “verkeerde” aannemen.  

 Je wilt een voorganger die samen met de ouderling optrekt en aandacht voor hem of 
haar heeft. Een verbinder, gemeenteman/-vrouw. Met als doel de gemeente weer op 
te bouwen. 

 Heel belangrijk voor dominee/kerkelijk werker: je gezicht laten zien, zichtbaar zijn! 
Iedereen wil gezien worden. 

 Vraag: moet je willen dat de dominee/kerkelijk werker ook naar alle geledingen gaat? 
(Jeugdcentrale, Raad van kerken, moderamen etc. etc.). Belangrijk, maar kost ook 
tijd.  
                                                                    

Informatieverstrekking 
 Door de privacywetgeving komt niet alles meer in Bijen te staan, hierdoor weet je 

niet altijd meer wie nieuw is of wat lopende zaken zijn. 
 Naast het kerkblad BijEen een BijEentje, een zondagse brief voor iedereen thuis met 

daarin een gedichtje, liturgie en informatie. 
 Zondagsbrief maken en die op zondag bij de deur uitdelen en op de website zetten 

op een pagina die alleen voor leden toegankelijk is met info over zieken/ jarigen/ …  
 

        


