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Gemeentebreed beraad over de toekomst 
van de Protestantse Gemeente Doetinchem 
 
Algemene inleiding 
 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD) heeft in 
de vergadering van december 2017 besloten om te komen tot een 
gemeentebreed beraad over de toekomst van de PGD. Daartoe is een 
regiegroep in het leven geroepen.  Directe aanleiding vormde hetgeen 
door gemeenteleden naar voren is gebracht op een gemeenteavond in 
november 2017. 
 
Opdracht regiegroep 
 
Het organiseren van een gemeentebreed beraad over de toekomst van de 
PGD met als centrale vraag: Hoe willen we gemeente zijn over 10 jaar?  
 

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de algemene kerkenraad en het 
overleg met de predikanten heeft de regiegroep de opdracht aangevuld 
met de volgende zin: “Daaraan voorafgaande moeten we ons de vraag 
stellen naar het waarom van ons kerkzijn.” 
 
Model 
 
In het ‘Handboek gezonde gemeente van Robert Warren wordt een 
tweetal modellen benoemd.  
 

Vanuit de traditie wordt de kerk veelal gedefinieerd als: Kerk = gebouw + 
predikant + kerkdienst op zondag.  

 

Warren beschrijft, dat we, wanneer we teruggaan naar de kern waar het in 
de kerk ten diepste om gaat, we de kerk dan ook zien als:  
Kerk = geloven + gemeenschap + handelen. 
 

Bij het gemeenteberaad over de toekomst van de kerk gaat de regiegroep 
uit van: 
Kerk = geloven + gemeenschap + handelen.  
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Werkwijze 
 
A. Middels dialoogtafels bespreekt u de diverse vragen. Ten behoeve 

van de dialoog belegt de regiegroep bijeenkomsten per vierplek, 
maar ook zullen er gericht leden en groepen worden uitgenodigd, 
zoals bijvoorbeeld de jongeren. Daarnaast worden er enkele 
specifieke gemeenteavonden belegd. 

B. Aan het eind van elke bespreking vragen we u een kleine enquête 
in te vullen die rechtstreeks aansluit bij de besproken vragen.  

C. De drie thema’s van kerk-zijn zullen ook centraal staan in de Tuin 
vol Verhalen voor het seizoen 2019-2020 en zo terugkomen in de 
zondagse vieringen, gespreksgroepen en activiteiten, te beginnen 
op de startzondag in september.  

D.  De regiegroep draagt zorg voor het opstellen van een eindnotitie 
waarin de opbrengst van de dialoog wordt beschreven en legt deze 
voor aan het moderamen van de algemene kerkenraad. Daarna 
wordt deze rapportage gemeentebreed besproken op een 
gemeenteavond.  

E.  Praktische gevolgen voor het beleid. 
  
Toelichting 
 

Sinds 2014 is de proeftuin als beeld gekozen voor de Protestantse 
Gemeente Doetinchem. Dit beeld is uitgangspunt voor het beraad over de 
toekomst. 
 

De kerk is naar haar wezen een gemeenschap van mensen die bij elkaar 
gebracht zijn door het geloof in God als de bron van ons bestaan. God ziet 
naar ons mensen om. Dat herkennen we in de menswording van God in de 
gestalte van Jezus Christus en in de verhalen die mensen met elkaar delen 
als zij zich voor elkaar openen.  
 

De verhalen in de Bijbel zijn een belangrijke bron voor ons geloof. Wij 
luisteren naar deze verhalen om al luisterend zicht te krijgen op God, op 
onszelf, op de wereld om ons heen en op wat ons daarin te doen staat. 
 

Citaat uit ‘Motieven voor een tuin vol verhalen’: “Er verandert veel in de 
wereld om ons heen. Daarmee veranderen wijzelf ook en de manier 
waarop wij geloven verandert met ons mee. Al die veranderingen maken 
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ook onzeker. Wie zijn we zelf eigenlijk te midden van al die veranderingen? 
Wie zijn we als gemeente van Jezus Christus in een samenleving waar 
geloven zich steeds meer terugtrekt in de belevingswereld van het individu 
en zich steeds meer terugtrekt uit de publieke ruimte?  Wie zijn we als het 
instituut kerk in ons land sterk in verval is en kerk voor de meeste mensen 
een instituut is dat ze verlaten hebben of waarvan ze zich bevrijd hebben? 
Wie zijn we te midden van dit alles? Kinderen van God zult u misschien 
zeggen. Zeker. Maar wat zeg je daar dan mee? Woorden zijn schaars 
geworden als het om geloven gaat. Oude woorden lijken hun 
zeggingskracht verloren te hebben en nieuwe zijn er vaak nog niet. En dus 
wordt het vaak stil als het over geloven gaat.”   

Voorkomende opvattingen van de laatste 50 jaar: 
 

− van de Bijbel van kaft tot kaft (historische lezing) naar 
heilsgeschiedenis met meer oog voor het ontstaan en de bedoeling 
van de verhalen; 

− van woorden en nog eens woorden naar ook ruimte voor rituelen, 
stilte en gemeenschap; 

− van woorden die allerlei zekerheden verwoorden (vaak dogma’s) 
naar woorden die de hoop op visioenen levend houden; 

− naar zoektocht met ruimte voor twijfel; 
− van nadruk op de vergeldende en almachtige God naar de God van 

het verbond, die niet loslaat wat Hij begonnen is en met je 
meegaat en meelijdt overeenkomstig de betekenis van zijn naam; 

− van schuldbelijdenis, vergeving en wet naar kyrie en gloria; 
− geloven meer dan alleen gericht zijn op persoonlijk heil, maar ook 

op het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid; 
− het leven vanuit de liefde van God heeft een sterker accent 

gekregen dan het moeten voldoen aan allerlei regels voordat je bij 
God zou kunnen horen; 

− van sterke nadruk op bijna alleen maar de leer van de verzoening: 
zondelast en zoenoffer, naar ook ruimte voor het inspirerende van 
Jezus’ leven als mens zoals door God bedoeld; 

− Jezus als bondgenoot tegen alles wat maar on-, ont- of wan- kan 
zijn en zo een beroep op ons doet om inzet voor de machtelozen, 
stemlozen, minderen. 
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Ontwikkeling van de laatste jaren:  
 

De Protestantse Gemeente Doetinchem wil een platform zijn waar mensen 
via verschillende toegangswegen zich kunnen laten inspireren door de 
Bron, onderlinge betrokkenheid kunnen vormgeven en betrokkenheid op 
de wereld dichtbij of veraf handen en voeten kunnen geven. Dit wordt 
zichtbaar doordat er geen bijeenkomst of activiteit is waar heel de 
gemeente samenkomt, ook de kerkdienst is dat niet (meer). Mensen 
komen bij elkaar in allerlei bijeenkomsten en activiteiten. Al de activiteiten 
en bijeenkomsten samen laten een bonte veelkleurigheid zien van de 
proeftuin.  
 
De vragen voor de dialoogtafels: 
 
Concreet hebben de vragen betrekking op de Protestantse Gemeente 
Doetinchem (PGD) als geloofsgemeenschap, waarbij ook het perspectief 
gekozen mag worden van de vierplek waarbij u het meest betrokken bent. 
Voor het thema gemeenschap vragen we u in elk geval om een aantal 
vragen vanuit de eigen vierplek te bekijken en te bespreken en daarnaast 
een aantal vragen waarbij u denkt aan de hele Protestantse Gemeente 
Doetinchem. Inleidend bij de vragen rond dit thema wordt dit aangegeven. 
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Thema ‘geloven’ 
 
Inleiding 
 
Het citaat uit ‘Motieven uit een tuin vol verhalen’ op de bladzijden 2 en 3  
vormt een goede inleiding op het thema geloof.  Vragenderwijs geeft het in 
het kort weer de positie waarin wij ons bevinden en waarin de kerk zich 
bevindt. 
De gemeente als proeftuin is een beeld dat tussen de hof van Eden staat en 
het koninkrijk van God dat is gekomen en komt. Enerzijds vieren we in de 
gemeente dat in Christus dood en duisternis zijn overwonnen en dat we 
leven van liefde en genade, in de hoop van het koninkrijk dat komt. 
Anderzijds leven we in een wereld waar vaak nog weinig zichtbaar is van 
Gods nieuwe wereld. In de proeftuin vieren we Pasen en leven we in de 
verwachting van Gods nieuwe wereld. We proberen het uit om in die 
spanning te leven, we mogen ontdekken wat het betekent om te leven als 
kinderen van het licht, we mogen falen. Het is een proeftuin. Al zoekend en 
gelovend hopen we een plaats te zijn waar de grote Tuinman plezier kan 
hebben in de ontwikkeling van deze tuin.  
 

1. Hoe waardeert u de verschuiving in accenten in de afgelopen 
       vijftig jaar? 
 (inleidende vraag, niet om lang bij stil te staan) 

 

2. Helpen kerkdiensten of andere activiteiten u om de liefde van God 
te ervaren? 
 

3. Lukt het om de bijbel met het dagelijks leven te verbinden? 
 

4. Zijn de verhalen van God in de bijbel, die omziet naar mensen, voor 
u een belangrijke bron voor het geloof. Heeft u het idee dat deze 
bron ook stroomt? 
 

5. Wordt u gevoed in het geloof, zodat het u inspireert en zo van 
betekenis voor anderen kunt zijn? 
 

6. Ervaart u in de gemeente een verlangen dat we op zoek zijn naar 
wat God van ons vraagt in deze plaats en in deze tijd? 
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7. Voelt u zich vrij om in gesprekken over uw geloof te spreken en 
vindt u het belangrijk dat we op zoek zijn naar nieuwe woorden 
passend bij onze tijd? 
 

8. Wat heeft u nodig om uw geloof te voeden? 
 
 

Thema ‘gemeenschap’ 
 
Inleiding 
De gemeente als proeftuin is een beeld dat wil vertellen dat in de 
gemeente uitgeprobeerd mag worden hoe het is om te leven als kinderen 
van het licht, die leven van genade. God is een God van relatie en laat zich 
kennen als iemand die ons bij name kent. Daarom zijn persoonlijke 
contacten in de gemeente van belang en vormen kennen, je laten kennen 
en gekend worden belangrijke begrippen. De gemeenschap is een plaats 
waar mensen hun gaven mogen uitproberen en ontwikkelen. Het is een 
gemeenschap waarin mensen leren hoe het is om lief te hebben en om 
geliefd te worden. In de gemeenschap zijn de mensen als broeders en 
zusters aan elkaar gegeven, ongeacht of mensen elkaar leuk vinden. De 
gemeenschap, of mensen in de gemeenschap zullen elkaar vroeger of later 
tegenvallen. Dan is het moment daar dat er veel geleerd kan worden in de 
proeftuin over elkaar en over Gods genade. In de proeftuin mogen we 
vallen en opstaan. 
  
Voor het thema gemeenschap verzoeken we u om: 
 

− de vragen 1 t/m 4 te bespreken en te beantwoorden waarbij u 
denkt aan de vierplek waar u bij hoort;  

− de vragen 5 en 6 denkend aan de hele Protestantse Gemeente 
Doetinchem; 

− en vraag 7 twee keer n.l. één keer denkend aan de vierplek waar u 
bij hoort en één keer denkend aan de hele Protestantse Gemeente 
Doetinchem. 
   

1. Ervaart u de vierplek als een veilige plek, een plek om uw vreugde, 
pijn, twijfel, vrees te delen en je zo te laten kennen? 
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2. Is de vierplek een plek waar u mensen kunt (leren) kennen en waar 

u zich kunt/durft te laten kennen.  
 

3. In hoeverre ervaart u de vierplek als een plek waar u zich erkend 
en gewaardeerd voelt om wie u bent? 

 
4. Ervaart u de vierplek als een plek die open en gastvrij is en waarin 

verschillen in achtergrond en afkomst een verrijking vormen? 
 

5. In hoeverre ervaart u de Protestantse Gemeente Doetinchem als 
een gemeenschap waar ruimte is voor verschillen, in het 
vertrouwen dat God met eenieder zijn eigen weg gaat? 
 

6. Ervaart u de Protestantse Gemeente Doetinchem als een plek, 
waar mensen die dat willen, hun gaven kunnen inzetten en ze 
ontwikkelen. 
 

7. Welke aspecten zijn volgens u nodig om de gemeenschap (vierplek 
en hele Protestantse Gemeente Doetinchem) gestalte te blijven 
geven in de toekomst? 
 

 
Thema ‘handelen’ 
 
Inleiding 
 
In de proeftuin, geïnspireerd door Gods nieuwe wereld die komt, geven we 
dit komen alvast vorm door van harte betrokken te zijn op heel de 
schepping, de wereld dichtbij en veraf. In de Maaltijd van de Heer krijgt het 
koninkrijk dat is gekomen en komt vorm. Christus deelt zichzelf met zijn 
leerlingen en met hem is Gods nieuwe wereld aangebroken. Tegelijkertijd 
is de Maaltijd van de Heer ook een vieren van de toekomst die komt, 
waarin iedereen deelt in Gods overvloed, iedereen gelijk is en Gods vrede 
en gerechtigheid overal is. Die maaltijd vormt het hart van de gemeente en 
is de bron van de gemeente om in Christus’ naam te blijven breken en 
delen, om te mogen ontvangen en weer door te geven.  
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Een kerkelijke gemeenschap is een gemeenschap die vanuit het geloof 
betrokken is op en bij de wereld dichtbij en veraf, van harte en bewogen. 
Vanuit de gemeenschap is de diaconie hierin de voortrekker.   

1. Ervaart u vrede, gerechtigheid en duurzaamheid als kernwoorden 
vanuit het christelijk geloof en wat betekent dat dan volgens u?  
 

2. Vindt u dat de PGD betrokken is op de wereld dichtbij en ver weg 
en heeft dat invloed op de manier waarop we met elkaar 
gemeente zijn?    

3. Ervaart u verbondenheid met het werk van de diaconie en hoe is 
dat zichtbaar?   

4. Wat hebben wij de maatschappij te bieden vanuit onze 
geloofsgemeenschap?   

5. Zouden we ons nadrukkelijker kunnen verbinden met de 
plaatselijke gemeenschap, geloofsgemeenschappen, niet-kerkelijke 
groepen en hoe zou dat volgens u kunnen? 

6. Worden we als gemeenteleden door wat er in de kerk gebeurt 
geholpen om ons geloof in praktijk te brengen in het dagelijks 
leven en niet alleen maar in de kerkelijke activiteiten?   

7     Kunt u uit de preken en de voorbeden in de zondagse eredienst  
       opmaken op welke wijze onze gemeente zichzelf ziet in relatie tot 
       de wereld rondom? 
 

8. Wat zou Doetinchem en omgeving missen als de kerk er niet meer 
zou zijn? 

 
 
25 maart 2019 
 
 





een visie zonder opdracht blijft een droom
een opdracht zonder visie is geestdodend
een visie en een opdracht samen
geven de wereld hoop

Henri Nouwen

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde 


