
Eindverslag gemeentebreed beraad

Protestantse Gemeente Doetinchem

Regiegroep

augustus 2020





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

Voorwoord

De regiegroep biedt hierbij het eindverslag aan van het gemeentebreed 
beraad zoals dat in het afgelopen seizoen heeft plaatsgevonden in de 
Protestantse Gemeente Doetinchem en ook deels daarbuiten. 
Ze hoopt hiermee voldaan te hebben aan de meegekregen opdracht. 

Een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het beraad en 
de totstandkoming van dit verslag. Die dank geldt zeker alle gemeenteleden 
die zich gebogen hebben over een hele reeks van vragen. Dank ook aan de 
predikanten die in de aanloop actief hebben meegedacht om tot een goede 
opzet te komen.

De regiegroep bestond uit de volgende gemeenteleden: Cor Bruggink 
(voorzitter), Anneke van der Haar en Henkjan Kok (die afwisselend voor de 
notulen hebben gezorgd) en Frans Westra. Laatstgenoemde heeft de plaats 
ingenomen van Dik Kamphuis.

Doetinchem, augustus 2020
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Terugblik op het proces

Hoe willen we gemeente zijn over tien jaar? Dat was de centrale vraag 
waarmee de regiegroep aan de slag is gegaan bij het organiseren van het 
gemeentebreed beraad van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD). 
Naar aanleiding van de bijeenkomst met de algemene kerkenraad en het 
overleg met de predikanten heeft de regiegroep de opdracht aangevuld en 
tevens een doelstelling geformuleerd: De doelstelling van het gemeentebreed 
beraad is gericht op het leggen van een basis voor een toekomstbestendige 
Protestantse Gemeente Doetinchem.

De aanleiding was concreet, het antwoord nog in nevelen gehuld. Het heeft 
de regiegroep dan ook enige tijd en hoofdbrekens gekost om een werkwijze 
te vinden die recht zou doen aan de term gemeentebreed beraad. Eén ding 
stond vanaf het begin vast: er moesten zoveel mogelijk gemeenteleden aan 
deel kunnen nemen. Later in het proces ontstond ook de overtuiging dat het 
belangrijk zou zijn om mensen van ‘buiten’ erbij te betrekken.

Al vrij gauw werden we het eens over de wijze waarop we te werk zouden 
gaan: tafelkleedsessies aan de hand van stellingen en een enquête. Naar 
aanleiding van een try-out hebben we het pad van de stellingen verlaten. 
Deze aanpak leverde onvoldoende richtinggevende uitspraken op voor de 
toekomst. Vervolgens werden we geattendeerd op het Handboek gezonde 
gemeente, kerkvernieuwing in de praktijk van Robert Warren. Vanuit die bron 
kozen we voor drie kernwoorden: Geloven, Gemeenschap en Handelen. 
Aan de hand van die drie thema’s hebben we vragen opgesteld, maar het 
formuleren daarvan was een opgave op zich. Door de verbinding met de Tuin 
vol verhalen ontstond wederzijdse samenhang. De predikanten hebben kans 
gezien om de Tuin vol verhalen en het gemeentebreed beraad als een rode 
draad in de vieringen naar voren te laten komen.

Gedurende het proces is de Protestantse Gemeente Wehl deel gaan 
uitmaken van de PGD. Bij het samengaan zijn afspraken gemaakt over het 
voortbestaan van deze vierplek. In de totaalscores zijn de scores van Wehl 
meegenomen, in de verslaglegging van de tafelkleedsessies kon dat 
onderscheid onvoldoende gemaakt worden.
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Een aantal verrassende aspecten met betrekking tot het proces verdienen het 
om op deze plaats genoemd te worden:

In het rapport worden de resultaten weergegeven en voorzien van algemene 
en deelconclusies, geordend rond de kernwoorden Geloven, Gemeenschap 
en Handelen. In het gemeentebreed beraad is zichtbaar geworden dat de 
deelnemers zich uitspreken voor versterking van gemeenschap en handelen 
als uiting van geloven. Een kerkgemeenschap die deze drie elementen 
in gelijkwaardigheid vormgeeft, heeft toekomst! Deze drie bouwstenen van 
een geloofsgemeenschap hebben elkaar nodig, ze kunnen elkaar versterken 
en kunnen dan ook niet bestaan zonder elkaar.  

Over hoe dat zou moeten, spreekt de regiegroep zich niet uit. Wel hebben wij 
in het rapport een aantal algemene en specifieke aanbevelingen opgenomen. 
De bedoeling daarvan is dat de kerkenraad deze aanbevelingen meeneemt in 
de besluitvorming over de uitkomsten van het beraad: de volgende stap op 
weg naar een toekomstbestendige Protestantse Gemeente Doetinchem.
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Grote betrokkenheid bij het moderamen, de gespreksleiders en de 
deelnemers aan de dialoogtafels.
Veel waardering voor de gekozen werkvorm (dialoogtafels) bij de 
gespreksleiders en de deelnemers.
In grote openhartigheid en wederzijds respect hebben de deelnemers met      
elkaar gesproken aan de dialoogtafels.
Het proces van het gemeentebreed beraad heeft ertoe geleid dat
gemeenteleden die elkaar tot dan toe nauwelijks kenden, elkaar echt 
hebben ontmoet en openhartig met elkaar in gesprek zijn gegaan.

• 

•  

•  

•  



Aanleiding, opdracht en doelstelling

Inleiding/aanleiding
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van december 2017 besloten om te 
komen tot een gemeentebreed beraad over de toekomst van de gemeente. 
De directe aanleiding vormde hetgeen gemeenteleden naar voren brachten 
op een gemeenteavond in november 2017. Een belangrijk agendapunt op die 
avond was de opvolging van ds. Klaas Bakker als predikant van de vierplek Ca-
tharinakerk. Het ging vooral om de mogelijkheden qua aard, tijdelijk of vast, 
en omvang van de benoeming van een nieuwe predikant. Dit met het oog op 
de inkomsten en de voorziene terugloop van het aantal leden in de komende 
jaren.

Opdracht
Het organiseren van een gemeentebreed beraad over de toekomst van de 
PGD, met als centrale vraag hoe we gemeente willen zijn over tien jaar.

Vanuit de kerkenraad zijn begin 2018 aan deze opdracht de volgende twee 
belangrijke aanvullingen toegevoegd:
1.  Probeer 200 gemeenteleden te bereiken.
2.  Neem een aantal richtinggevende beleidsstukken van de afgelopen jaren 
     mee in het hele proces. De belangrijkste zijn:
            

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 en doelstelling: Daaraan voorafgaande moeten we ons de 
vraag stellen naar het waarom van ons kerkzijn.

Doelstelling
De doelstelling van het gemeentebreed beraad is gericht op het leggen van 
een basis voor een toekomstbestendige Protestantse Gemeente Doetinchem.
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pastoraal beleid: van verzorgings- naar participatiekerk met als 
kernwoorden kennen, gekend worden en je laten kennen;
de ruimte voor ontwikkeling van vierplekken met een eigen kleur;    
de Protestantse Gemeente Doetinchem: een proeftuin van vieren, 
omzien en verbinden.



Verantwoording van tijdpad, plan van aanpak en werkwijze

Dialoogtafel als format voor het gesprek
Van meet af aan heeft de regiegroep gekozen voor de dialoogtafel als format 
voor het horen van zoveel mogelijk gemeenteleden. Het grote voordeel van 
het werken met dialoogtafels is de gelijkwaardigheid van de gesprekken en 
dat in de verschillende groepen eenzelfde werkwijze is gehanteerd. 
Zie bijlage 1 voor nadere uitleg van de uitgangspunten en de vorm van de 
dialoogtafel.

Startfase: werken met stellingen en evaluatie
De regiegroep is begin 2018 na een korte oriëntatiefase van start gegaan met 
het bedenken van stellingen bij zeven thema’s:
   - pastoraat    - vieren    
   - diaconaat   - missionaire gemeente en pionieren
   - leren    - kerk: instituut versus beweging
   - jeugd en jongeren

In de kerkenraadsvergadering van 15 mei 2018 heeft een try-out plaats-
gevonden. De evaluatie bracht duidelijk naar voren dat de manier van werken 
met dialoogtafels als prettig en goed werd ervaren. In het licht van de op-
dracht waren de opbrengsten echter onvoldoende om op deze weg verder te 
gaan. Kernpunten daarbij waren:

Vervolgfase: werken met Handboek gezonde gemeente
Ds. Ina Veldhuizen attendeerde de regiegroep in aansluiting op deze 
evaluatie op het Handboek gezonde gemeente, kerkvernieuwing in de prak-
tijk van Robert Warren. Dit boek is het resultaat van jarenlange ervaring met 
kerkvernieuwing in de kerk van Groot-Brittannië. De basis van het boek vormt 
de vraag waarom het sommige gemeenten, tegen de trend van achteruit-
gang in, toch lukt om te bloeien. Door in gesprek te gaan met die gemeenten 
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De vraag naar het waarom van gemeente zijn kwam onvoldoende aan bod. 
De antwoorden/reacties behelsden met name de vraag naar het hoe. 
De vraag naar het waarom moet daaraan voorafgaan om een verdiepings-
slag te kunnen maken.
Te veel een herhaling van al eerder gedane zetten door het noemen van 
concrete zaken/activiteiten die deels al gebeuren.
Te weinig aansluiting bij het richtinggevende nieuwe beleid dat in de 
afgelopen jaren al tot stand was gekomen; zie vorige hoofdstuk opdracht 
punt 2.

• 

•  

•  



kwam men overeenkomsten op het spoor. Opvallend was dat geen enkele 
gemeente bewust streefde naar getalsmatige groei, maar wel probeerden ze 
allemaal ‘steeds beter kerk te zijn’. Robert Warren ontdekte een patroon in 
wat deze bloeiende kerken deden en hoe ze gemeente waren.

Samengevat was de uitkomst dat de gemeenten die het beter doen dan 
andere, zich focussen op de kern waar het in de kerk ten diepste om gaat: 
kerk is geloven en gemeenschap en handelen. En dus niet, zoals het vanuit de 
traditie veelal gedefinieerd en gepraktiseerd wordt, dat het gaat om een 
gebouw, een predikant en dienst op zondag. Warren heeft deze bevindingen 
uitgewerkt in zeven thema’s en daar vragen bij gemaakt. In verschillende 
gemeenten is dit daarna opgepakt als start voor een vernieuwingsproces.

De regiegroep heeft ervoor gekozen om als het ware de verkorte route die in 
het boek wordt aangegeven te volgen, namelijk focussen op de drie 
kernelementen geloof, gemeenschap en handelen. Bij die drie kernelementen 
zijn vervolgens zeven à acht vragen bedacht. Hierbij zijn de predikanten actief 
betrokken geweest. Overigens is dit een heel proces van opstellen, bijslijpen 
en aanpassen geweest, omdat het bedenken van goede vragen niet 
gemakkelijk is. Deels konden we gebruikmaken van de vragen die in het 
handboek al gegeven worden bij de zeven thema’s. Dit proces heeft zich 
afgespeeld in het tweede deel van 2018 en geleid tot de brochure gemeente-
breed beraad, die is uitgedeeld aan het begin van het seizoen 2019-2020. 
Zie bijlage 2 voor de brochure gemeentebreed beraad.
Hoewel het Handboek gezonde gemeente suggesties geeft voor het 
vastleggen van de uitkomsten, heeft de regiegroep ervoor gekozen een 
enquête te ontwikkelen die meteen ingevuld kan worden nadat een vraag of 
een aantal vragen aan de orde is geweest. Deze enquête is nodig om 
duidelijkheid te krijgen over de meningen van de gemeenteleden en zo 
conclusies te kunnen trekken. De vragen van de enquête sluiten exact aan 
bij die van het gemeentebreed beraad. De keuze kent steeds drie mogelijk-
heden: ja, deels of nee.
Zie bijlage 3 voor een overzicht van de enquêtevragen per thema.

Uitvoeringsfase
Het was mogelijk geweest om met het gemeentebreed beraad van start te 
gaan begin 2019, dus lopende het seizoen 2018-2019. Dit leek de regiegroep 
in het belang van het beraad niet optimaal. In praktische zin, maar vooral ook 
om het beraad qua aandacht een goede start te geven. De wens leefde sterk 
om dit aan het begin van het seizoen te doen en het dan ook in te passen in 
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de Tuin vol verhalen waarmee de gemeente al een heel aantal jaren 
vertrouwd is. In goed overleg met de predikanten is dit gelukt.

In september 2019 is het gemeentebreed beraad van start gegaan, tegelijk 
met het begin van een nieuw seizoen Tuin vol verhalen seizoen 5, verhalen 
over geloven, gemeenschap en handelen. De gemeenteleden zijn via 
meerdere kanalen op de hoogte gesteld van deze ‘gezamenlijke’ start.

De regiegroep heeft ervoor gekozen om raden, commissies en groepen te 
benaderen om deel te nemen aan het beraad, van kerkenraad tot en met 
gespreksgroepen, cantorijen, enz. Van het begin af aan was het duidelijk dat 
het niet alle groepen zou lukken om daarvoor meermalen bij elkaar te komen 
om alle drie thema’s en bijbehorende vragen te bespreken, incl. het invullen 
van de enquêtevragen. Daarom heeft de regiegroep er alsnog voor gekozen 
om de in haar ogen belangrijkste vragen dikgedrukt weer te geven met 
daarbij het verzoek om die in elk geval te bespreken.

Enkele groepen zijn in de herfst van 2019 al begonnen met het bespreken van 
de thema’s. Dit betrof vooral de groepen die alle vragen besproken hebben 
in meerdere bijeenkomsten. In januari 2020 waren de meeste bijeenkomsten 
en moest er een fiks beroep gedaan worden op de gespreksleiders. In februari 
hebben we al min of meer afgesloten, met de mogelijkheid op alle 
vierplekken om na de dienst op zondag rond de tafel te gaan. Op de 
afsluitende gemeenteavond begin maart om alsnog een mogelijkheid te 
bieden, meldde zich niemand meer.

Als afronding kan gemeld worden dat in totaal 238 gemeenteleden 
meegedaan hebben. Daarvan hebben 79 gemeenteleden zich over alle drie 
thema’s en bijbehorende vragen gebogen. Een mooi resultaat, met daarbij 
de opmerking dat velen te kennen hebben gegeven dat de manier van het 
werken met dialoogtafels als prettig ervaren is.

Gelukkig kon het gemeentebreed beraad nog net afgerond worden voor de 
coronacrisis uitbrak. Was die een aantal weken eerder ontstaan, dan had het 
hele proces vertraging opgelopen.

Publiciteit
Om de gemeenteleden zoveel mogelijk op de hoogte te houden en te mo-
tiveren deel te nemen aan het proces, heeft de regiegroep veel aandacht 
besteed aan communicatie en publiciteit. Bijna maandelijks is er gezorgd voor 
een stukje in Ontmoeting. Daarnaast hebben de gemeenteleden in septem-
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ber 2019, aansluitend aan een kerkdienst, informatie ontvangen over opzet 
en werkvorm van het gemeentebreed beraad. Daarbij is vooral ook nadruk 
gelegd op de mogelijkheid van gelijkwaardige deelname door iedereen. 

Flankerende activiteiten
De regiegroep heeft nog twee andere activiteiten ontwikkeld die van belang 
zijn en waarvan de uitkomsten ook meegenomen zijn in de samenvatting en 
de eindconclusie.
Mede door de ervaringen van ds. Henk Makkinga in zijn voormalige gemeente 
Driebergen heeft de regiegroep in de loop van 2019 besloten om ook mensen 
uit de Doetinchemse gemeenschap te benaderen en te vragen naar hun 
mening over de betekenis van de Protestantse Gemeente Doetinchem in en 
voor de plaatselijke samenleving of wat die volgens hen zou moeten zijn. 
Op twee manieren is hier uitvoering aan gegeven:
1. Met hulp van jongeren van World Servants Doetinchem zijn in december 
    2019 op een zaterdagmiddag interviews gehouden met willekeurige 
    voorbijgangers die bereid waren hieraan mee te werken. Zie bijlage 4 blz. 1  
    voor een weergave van het gebruikte vragenformulier.
2. De leden van de regiegroep hebben interviews gehouden met 
    sleutelfiguren uit de Doetinchemse samenleving. Helaas kon dit niet 
    helemaal afgerond worden door de uitbraak van de coronacrisis. Zie bijlage
    4 blz. 2 voor een weergave van het gebruikte vragenformulier.

Verwerkingsfase
Vanaf half maart 2020 heeft de regiegroep zich gericht op het verwerken en 
in beeld brengen van alle gegevens:
1.  uitkomsten van de enquêtevragen
2.  antwoorden op de open vragen in de enquête
3.  opmerkingen op de tafellakens
4.  uitkomsten interviews willekeurige voorbijgangers
5.  uitkomsten interviews sleutelfiguren.

ad 1. De uitkomsten van de enquête zijn allemaal ingebracht in een speciaal 
ontworpen Excel-programma, zodat een overzicht van de gegeven antwoor-
den per vraag snel afgelezen kon worden. Naast een totaaloverzicht is er ook 
een aflezen van de uitkomsten mogelijk naar vierplek en leeftijdscategorieën. 
Om in de brij van cijfers nog een duidelijker inzicht te krijgen en verantwoord 
en onderbouwd conclusies te kunnen trekken, heeft de regiegroep de uitkom-
sten omgerekend naar percentages. Zie bijlagen 7a t/m 7c voor de conclusies 
per thema: geloven, gemeenschap en handelen.
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ad 2. Elk thema eindigt met een open vraag. In totaal dus drie open vragen. 
Deze zijn door een vrijwilliger in beeld gebracht en door de regiegroep van 
conclusies voorzien. Zie bijlage 8a t/m 8c.

ad 3. De regiegroep heeft de tijd genomen om de gemaakte opmerkingen 
van alle tafellakens per thema te noteren om een globaal beeld te krijgen als 
aanvulling op de uitkomsten van de enquête. De opmerkingen zijn niet inte-
graal toegevoegd als bijlage. De regiegroep heeft uiteraard de essenties wel 
meegenomen bij het trekken van conclusies.

ad 4. De uitkomsten van de 68 enquêtes die zijn gehouden onder willekeurige 
voorbijgangers zijn bijeengebracht in een overzicht. Zie bijlage 5 voor de uit-
komsten en conclusies van de enquête.

ad 5. De gemaakte verslagen van de zes interviews met sleutelfiguren zijn 
samengevoegd in één overzicht. Zie bijlage 6a; voor de conclusies bijlage 6b.
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Deelname gemeentebreed beraad in cijfers

Bij het gemeentebreed beraad zijn naast de antwoorden op de vragen de 
volgende zaken geregistreerd:
   •  totaal aantal deelnemers
   •  aantal deelnemers per vierplek
   •  een bepaalde indeling naar leeftijd
   •  voor welk deel men heeft meegedaan aan het beraad.
Het invullen van de vierplek en de leeftijd was vrijwillig. Indien dit niet was 
ingevuld, heeft de regiegroep deze gemeenteleden ingedeeld in de categorie 
overig. Dan nu de cijfers.

In totaal hebben 238 gemeenteleden meegedaan aan het beraad, als volgt 
verdeeld over de vierplekken en leeftijden:

Bij het trekken van conclusies en de omrekening naar procenten zijn de 
leeftijdsgroepen 60-80 en > 80 samengevoegd. Dit om overzicht te houden in 
de hoeveelheid van gegevens en vooral omdat al snel duidelijk was dat er 
nauwelijks een verschil te zien was in de beantwoording van de enquête-
vragen. Voor welk deel men heeft deelgenomen kent een onderverdeling in 
drie categorieën:

De uitkomsten zijn als volgt:
   •  volledig    79
   •  voor 2/3 deel    44
   •  voor 1/3 deel  115
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   •  De Wingerd     92
   •  Slangenburg       50
   •  Catharinakerk      59
   •  Wehl      11
   •  overig      26

   •    0 - 20      5
   •  20 - 40          4
   •  40 - 60      42
   •  60 - 80   113
   •  > 80      37
   •  overig      37

Volledig betreft de gemeenteleden die alle drie thema’s behandeld en alle
enquêtevragen beantwoord hebben. Dit zijn vooral groepen die daarvoor 
ook drie keer bij elkaar zijn geweest.
De gemeenteleden die twee thema’s besproken hebben, al of niet in 
meerdere bijeenkomsten. Dit is de groep 2/3 deel.
De groep 1/3 deel. Dit betreft de gemeenteleden die één thema 
behandeld hebben. Hier vallen ook onder de gemeenteleden die b.v. van 
twee thema’s alleen de dikgedrukte vragen hebben behandeld en 
ingevuld. 

1.  

2.  

3.  



Conclusies kwalitatief onderzoek

Algemene conclusies vanuit de drie thema’s
Op grond van de uitkomsten van de enquête en de inventarisatie van de 
gemaakte opmerkingen op de tafellakens en bij de open vragen zijn 
onderstaande algemene conclusies getrokken. 

1. De geloofsbeleving is heel divers. Naast de gemeenteleden die aangeven
    dat de kerkdienst en de uitleg voor hen heel belangrijk zijn, noemen 
    anderen zaken als muziek en zang, stilte, meditatie en de natuur. Een 
    redelijk aantal gemeenteleden geeft daarnaast aan dat voor hun geloofs-
    beleving juist de ontmoeting met anderen en het gesprek en gespreks-
    groepen heel belangrijk zijn. Voor weer anderen staat het handelen voorop     
    als het gaat om het voeden van en uiting geven aan hun geloofsbeleving.
    Kortom: een veelkleurige gemeente.

2. Er is duidelijk een beweging van nadruk op de ratio en het woord naar 
    meer nadruk op het gevoel en het beleven.

3. Er is openheid en tolerantie naar elkaar toe als het gaat om de 
    verschillende geloofsbelevingen. Nergens kom je daarover oordelen tegen 
    in de gemaakte opmerkingen. Een veelkleurige gemeente dus met 
    wederzijds begrip en luisteren naar elkaar. Of het eigen gezicht en de kleur
    van de vierplekken hierin ook een rol spelen, valt niet precies te zeggen. 
    Dit komt enkele keren naar voren. Daarnaast wordt de pioniersplek 
    genoemd.

4. Kenmerkend is dat veel gemeenteleden het geloof als een zoektocht
    ervaren. Het woord twijfel wordt in dit verband ook nogal eens genoemd. 

5. De uitkomsten sluiten goed aan bij wat een aantal jaren geleden al 
    verwoord is als ‘de gemeente als proeftuin van vieren, omzien en 
    verbinden’.

6. Er zijn heel wat activiteiten gericht op verschillende vormen van geloofs-
    beleving waarbij mensen betrokken zijn die geen lid zijn van de gemeente. 
    Dit zijn Top 2000-dienst, Passietocht, contact Doetinchem-Dresden, 
    Spoorzoeken pioniersplek, Andacht en interactieve viering. De betekenis 
    hiervan zal verder besproken moeten worden. De wens van veel 
    gemeenteleden om een open kerk te zijn, sluit hierop aan.
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7. Uit de gesprekken rond de vragen en opmerkingen op de tafellakens is   
    ook duidelijk geworden dat nogal eens suggesties voor nieuwe activiteiten
    worden gedaan die al gebeuren of al uitgeprobeerd zijn. Enerzijds 
    blijkbaar een zaak van minder goed lezen o.a. van Ontmoeting, anderzijds 
    onvoldoende en herhaalde publiciteit.

Specifieke conclusies bij open vraag thema geloven

Wat heeft u nodig om uw geloof te voeden?

Kerkdiensten blijven belangrijk. De bijbelverhalen en de uitleg ervan vormen 
een belangrijk onderdeel. Velen geven evenwel ook andere liturgische ele-
menten uit de dienst aan als voor hen het belangrijkste element in de viering.

Er is een blijvende behoefte aan uitleg en vertaling van de Bijbel, ook naar 
deze tijd.

Zeer velen vinden de ontmoeting en het gesprek met anderen het 
belangrijkst voor hun geloofsleven.

Kijkend naar inspiratie en spiritualiteit valt met name op dat rust/stilte en 
daarnaast muziek vrij vaak genoemd worden als belangrijk voor het 
geloofsleven.

Voor een niet gering aantal gemeenteleden komen op de eerste plaats de 
activiteiten van de gemeente in de vorm van samen doen en de handen uit 
de mouwen steken.

Specifieke conclusies bij open vraag thema gemeenschap

Welke aspecten zijn volgens u nodig om de gemeenschap (vierplek en hele 
gemeente) gestalte te blijven geven in de toekomst?

Kijkend naar de toekomst noemen de leden van de verschillende vierplekken 
veelal dezelfde zaken die van belang zijn om de gemeenschap gestalte te 
blijven geven. Dit ondanks de eigen kleur die de vierplekken de laatste jaren 
duidelijk ontwikkeld hebben.

Binnen alle vierplekken klinkt de wens om nog meer open kerk te zijn en zo 
midden in de samenleving te staan. Letterlijk de deuren nog meer open, met 
behoud van de vele goede activiteiten die er nu al zijn zoals Open tafel, 
Andacht, Spoorzoeken en daarnaast nieuwe activiteiten. De kracht van 
muziek en zang wordt daarbij meerdere keren genoemd.
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Uitdragen waar we voor staan op grond van ons geloof moet de basis vormen 
voor onze activiteiten naar buiten toe, met als kernwoord verbinden.

Omzien naar elkaar, onderlinge betrokkenheid en een luisterend oor worden 
als heel belangrijk gezien om de gemeenschap in stand te houden en vorm 
te blijven geven. Mogelijk effect daarvan is groepsvorming. Het is goed om 
attent te zijn op het voorkomen hiervan. 

Ruimte voor stilte en meditatie wordt door velen genoemd.

De wens om te proberen jongeren meer te betrekken wordt herhaaldelijk 
genoemd met veelal de vermelding dat dit heel moeilijk zal zijn. Opvallend 
hierbij is wel dat men daarbij geen enkele keer noemt wat er op dat gebied 
met name rond De Wingerd gebeurt voor de hele gemeente.

Specifieke conclusies bij open vraag thema handelen

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

Gezien het thema handelen niet verwonderlijk dat velen de diaconale functie 
van de kerk hier, in verschillende bewoordingen, als eerste noemen. 
Dit sluit ook aan bij enkele uitkomsten van de enquête onder willekeurige 
voorbijgangers en de interviews met sleutelfiguren uit de Doetinchemse 
samenleving.

Aansluitend op de diaconale functie van de kerk wordt vaak genoemd het 
grote aantal vrijwilligers dat zich al dan niet vanuit de kerk inzet voor de 
verbinding in de samenleving en voor de zwakkeren en behoeftigen. Toch 
pleiten heel wat gemeenteleden voor een kerk die nog meer open staat naar 
de samenleving en zo ook inspeelt op de actualiteit en activiteiten in die 
richting ontplooit.

Velen benadrukken de functie van de kerk in de samenleving als plaats van 
samenkomst en gemeenschap om de bijbelse boodschap te laten klinken in 
diverse vormen.

Het belang van de kerk als plek voor spiritualiteit in de vorm van bezinning, 
zingeving, inspiratie en rust wordt door velen benadrukt.
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Conclusies enquête willekeurige mensen

1. Er wordt minder negatief tegen de kerk aangekeken dan we in de kerk 
    denken en we zouden verwachten op grond van de geringe kerkelijke 
    betrokkenheid.
2. Er wordt van de kerk een actieve rol verwacht op maatschappelijk gebied, 
    met name als het gaat om de opvang van kansarmen.
3. Er wordt de kerk wel een rol toegedicht op het terrein van zingeving, maar
    die is minder eenduidig dan de maatschappelijke rol.

Conclusies vragen aan sleutelfiguren buiten de PGD

Men karakteriseert de Doetinchemse samenleving als een dorp met stadse 
trekken in positieve zin. Geen dwingende sociale controle, maar ook niet 
de onverschilligheid van de grote stad. Nog redelijke onderlinge verbanden. 
Bijzonder is dat de meeste van de geïnterviewde personen aangeven onvol-
doende of niet op de hoogte te zijn van de kerk/PGD en de activiteiten van de 
kerk.

Conclusies

1. De kerk zou een verbindende schakel kunnen/moeten zijn met name in het
    verbinden van de kwetsbare mensen met de overige burgers en zo mensen
    in hun kracht zetten.

2. De kerk zou zingeving gestalte moeten geven door te kiezen voor het 
    uitdragen en in de praktijk brengen van een aantal kernwaarden: samen, 
    respect voor elkaar, verbinden en warmte met als basis de naastenliefde. 
    Bewust opzoeken van kansarme en eenzame mensen met oog voor het
    groeiend verschil tussen rijk en arm.

3. Publiciteit is belangrijk om de gekozen kernwaarden en daaraan 
    gekoppelde activiteiten luid klinkend en blijvend uit te dragen.
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Conclusies kwantitatief onderzoek

Specifieke conclusies bij het thema geloven

De uitkomsten ondersteunen de algemene conclusies nummer 1 (diverse 
geloofsbeleving) en 4 (zoektocht en twijfel).

Inhoudelijke opvattingen en verkondiging liggen in lijn met die van de  
gemeenteleden. Geen reden tot beleidsaanpassing. Zie ook algemene  
conclusie nummer 5 m.b.t. de PGD als proeftuin van vieren, omzien en 
verbinden.

Het verbinden van de Bijbel met het dagelijkse leven is voor velen moeilijk
en verdient zeker nadere aandacht. Zie ook algemene conclusie nummer 4
met zoektocht en twijfel als rode draad in de geloofsbeleving.

De vraag of we in de gemeente een verlangen ervaren dat we op zoek zijn 
naar wat God van ons vraagt in deze plaats en deze tijd, wordt vrij 
ontkennend beantwoord.
Duiding: Mogelijkerwijs heeft dit te maken met de betekenis van het woord 
verlangen als ‘iets heel aantrekkelijks’. Lastig als je geen duidelijk 
beeld hebt van de gemeente. Waar moet je dan naar verlangen? Zie ook 
algemene conclusie nummer 4 met als kernwoorden zoektocht en twijfel.
De vraag sluit in zekere zin ook aan bij de vorige alinea met als kern de 
vertaling naar de huidige tijd. De uitkomsten van deze vraag verdienen 
nadere aandacht.

Hoe jonger hoe gemakkelijker men zich vrij voelt om over het geloof te 
spreken.

Hoe jonger hoe groter de behoefte aan nieuwe woorden.

Specifieke conclusies bij het thema gemeenschap

De meeste gemeenteleden ervaren de eigen vierplek als een veilige plaats, 
waar je veel met elkaar deelt. Waar ruimte is om je te laten kennen. Waar
ook ruimte is om dat niet te doen. Verdriet en zorgen deel je niet met 
iedereen. Wel met God. Gemeenschap ervaar je ook in het samen zingen 
en vieren en in gespreksgroepen.

Belangrijk is een klik voelen, openstaan voor de ander, initiatief nemen, 
ruimte ervaren om een eigen mening te geven. Koffiedrinken met elkaar.
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De meeste mensen voelen zich in de gemeenschap opgenomen en 
gewaardeerd.

De gemeenschap wordt vooral ervaren op de eigen vierplek, soms bij 
meerdere vierplekken. Verschillen in achtergrond en afkomst horen erbij, 
maar worden vaak niet als zodanig ervaren. Waken voor te veel 
groepsvorming.

De ruimte in de gemeente wordt erg gewaardeerd. Verschillen in vorm en
sfeer zijn er, maar ook acceptatie en verbondenheid. Fijn om een vierplek 
te vinden met een sfeer die bij je past. 

In de gemeente kunnen mensen die dat willen, hun gaven inzetten en 
ontwikkelen. Niet iedereen is bekend met de mogelijkheden.

Specifieke conclusies bij het thema handelen

De betrokkenheid van de PGD op de wereld veraf en dichtbij wordt als 
positief beleefd, met als basis de woorden vrede, gerechtigheid en 
duurzaamheid.

Vrij veel gemeenteleden ervaren te weinig verbondenheid met het werk van 
de diaconie, omdat die onvoldoende zichtbaar is.

Een heel groot deel van de gemeenteleden is van mening dat wij de 
maatschappij iets te bieden hebben vanuit onze geloofsgemeenschap. 
Tegelijkertijd is bijna de helft terughoudend als het gaat om ons als PGD 
nadrukkelijker te verbinden met de plaatselijke gemeenschap, 
geloofsgemeenschappen en niet-kerkelijke groepen.

De verbinding tussen geloven en handelen wordt door een deel van de 
gemeente als moeilijk ervaren. Het gaat hierbij vooral om de verbinding 
tussen preken en voorbeden in de eredienst in relatie tot de wereld rondom.
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Aanbevelingen

Aanbevelingen op grond van algemene conclusies vanuit de drie thema’s

1.  Blijvende aandacht voor de diverse geloofsbeleving van de gemeenteleden
     en dientengevolge een breed aanbod van activiteiten blijven bieden. 
     Activiteiten die inhoud geven aan de drie pijlers: Geloven, Gemeenschap 
     en Handelen zoals deze jaarlijks ook concreet inhoud krijgen in de Tuin vol
     verhalen. In het verlengde daarvan de uitgangspunten blijven hanteren 
     zoals die verwoord zijn in De Protestantse Gemeente Doetinchem: een 
     proeftuin van vieren, omzien en verbinden.

2.  De deelname van mensen die geen lid zijn van de gemeente aan 
     verschillende activiteiten moet besproken worden rond een aantal vragen
     zoals:
     - Wat betekent dit voor de PGD nu en in de toekomst?
     - Past dit bij de roep om nog meer open kerk te zijn en zo ja streven wij er  
        actief naar om dit verder uit te breiden?

3.  Het punt publiciteit verdient bijzondere aandacht o.a. om de volgende 
     redenen:
     - Hoe bereiken we nog beter de gemeenteleden? Ons onderzoek wijst uit  
       dat die vaak slecht op de hoogte zijn van de activiteiten.
     - Het advies zoals dat met name verwoord is door sleutelfiguren uit de 
       Doetinchemse samenleving om een aantal kernwaarden te kiezen waar
       de PGD voor staat en die luid en duidelijk uit te dragen.

Aanbevelingen op grond van specifieke conclusies thema geloven

Twee conclusies verdienen beslist extra aandacht in de vorm van nader 
onderzoek, bespreking en overleg met de gemeenteleden:

1.  Aandacht voor bijbeluitleg, cursussen, boekbesprekingen. Dit heeft een 
     link met het uitdragen van kernwaarden zoals genoemd door sleutelfiguren 
     uit de samenleving. Het gaat om het verbinden van de Bijbel met het 
     dagelijks leven en het ervaren van verlangen in de gemeente dat we op 
     zoek zijn naar wat God van ons vraagt in deze plaats en deze tijd.

2.  Het zoeken naar nieuwe woorden voortzetten, zoals dat in de afgelopen 
      jaren al gebeurt rond de Tuin vol verhalen en de PGD als proeftuin.
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Aanbevelingen op grond van specifieke conclusies thema gemeenschap

1.  Het beleid dat een aantal jaren geleden ingezet is om de vierplekken de 
     ruimte te geven een eigen gezicht en kleur te laten ontwikkelen, in stand 
     houden. Voornaamste reden daarvoor is dat zich zo krachtige 
     gemeenschappen hebben ontwikkeld waar de mensen zich thuis voelen. 

2.  De vierplek als gemeenschap in stand houden, ook als het gebouw waarin
     ze samenkomt en viert niet meer passend zou zijn. Een ander gebouw als 
     plaats van samenkomst zoeken is dan zeker te verkiezen boven het 
     opheffen van de gemeenschap. Het laatste zal los van de pijn alleen maar 
     leiden tot een versneld verlies van leden.

3.  Blijvende aandacht binnen de vierplekken voor het open functioneren en 
     gastvrij zijn om die waarden van de gemeenschap in stand te houden.  
     Daarbij oog hebben voor groepsvorming.

Aanbevelingen op grond van specifieke conclusies thema handelen

1.  In overleg met de diaconie bekijken hoe het werk van de diaconie nog 
     beter voor het voetlicht gebracht kan worden. Daardoor kan er meer 
     verbondenheid met de gemeente ontstaan en draagvlak.

2.  Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten richting de Doetinchemse 
     samenleving. Daarvoor is draagkracht gezien alle suggesties. We moeten 
     wel kritisch zijn op het aangaan van allerlei nieuwe verbindingen, mede 
     vanwege de menskracht. Het betrekken van expertise van niet-kerkelijke 
     personen en organisaties is hierbij aan te bevelen.

3.  De verbinding tussen geloven en handelen dient op meerdere 
     manieren besproken te worden. Gedacht kan worden aan de zondagse 
     eredienst, gespreksgroepen en boekbesprekingen. Mede omdat dit ook al 
     aan de orde kwam bij het thema geloven bij de vraag naar het verbinden 
     van de Bijbel met het dagelijks leven. Mogelijk zelfs als jaarthema in het 
     kader van Tuin vol verhalen.

Aanbevelingen op grond van specifieke conclusie bij open vraag thema 
geloven 

Geen aparte aanbevelingen omdat de conclusies tezamen de algemene 
conclusie ondersteunen m.b.t. de diverse geloofsbeleving. Dit is al vertaald in 
een aanbeveling. Zie hiervoor aanbeveling nummer 1 op grond van algemene 
conclusies vanuit de drie thema’s.
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Aanbevelingen op grond van specifieke conclusies open vraag thema 
gemeenschap

1.  Blijvende aandacht voor het pastoraat in velerlei vorm, met als kern het 
     omzien naar elkaar als basis om de gemeenschap in stand te houden en zo 
     ook blijvende draagkracht te scheppen voor allerlei activiteiten.
2.  Met behoud van de goede activiteiten die er al zijn en met vermelding 
     van onze inspiratiebron zoeken naar nieuwe activiteiten gericht op het 
     open kerk zijn midden in de samenleving. Dit sluit ook aan bij de 
     maatschappelijke en zingevende functie die de samenleving aan de kerk 
     toekent. Zie ook de uitkomsten van de enquête onder willekeurige 
     voorbijgangers en de adviezen van een aantal sleutelfiguren uit de 
     Doetinchemse samenleving.

Aanbeveling op grond van specifieke conclusies open vraag thema handelen

Het is aan te bevelen de functie van de PGD in de Doetinchemse 
samenleving in het geheel te bezien. De diaconale functie lijkt voor iedereen 
voorop te staan. De andere gebieden waarop de kerk actief is, zijn zichtbaar 
maar worden onvoldoende herkend. Het gesprek hierover moet plaatsvinden 
om die zichtbaarheid in de samenleving te vergroten.
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   -  De Protestantse Gemeente Doetinchem: een proeftuin van vieren, 
      omzien en verbinden.
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Bijlage 4:   Vragenlijsten enquête willekeurige mensen en sleutelfiguren
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