De Voorhof de toekomst in - durf keuzes te maken
Onder die titel willen we als het hopelijk straks allemaal weer mag enkele gemeenteavonden in
maart 2022 houden. Ter voorbereiding daarop hierbij alvast een eerste aanzet.
De Voorhofgemeente blijft zich oriënteren op de wijze waarop zij in beweging kan blijven en
evenwicht kan vinden in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. In dat opzicht is het
boekje Herkerken, de toekomst van en geloofsgemeenschap, Remmelt Meijer en Peter
Wieringa, Vuurbaak, 2020 gelezen binnen de taakgroepen en zijn hier al een aantal
brainstormsessies binnen de kerkenraad en taakgroepen over gehouden.
Nu ds. Henriëtte Bouwman aan het werk is in onze gemeente willen we met haar en ook met
jullie als gemeenteleden verder nadenken over hoe de toekomst van de Voorhofgemeente eruit
moet gaan zien. Dit zal gebeuren in een aantal gemeenteavonden waarin we jullie vragen om
actief mee te denken welke wegen de Voorhofgemeente in zal moeten slaan.
Het boek 'Herkerken’ geeft hierin interessante invalshoeken en nieuwe blikrichtingen om kritisch
te kijken naar de eigen gemeente. Die invalshoeken en blikrichtingen kunnen we gebruiken om
op onze eigen situatie toe te passen.
Het boek, geschreven in coronatijd, zet in met het feit dat de coronacrisis een diepere crisis in
de kerken heeft uitvergroot. Namelijk een al langer proces van losheid, individualisme en gebrek
aan verbondenheid. We zien al langere tijd dat verschillende groepen een andere
verbondenheid voelen met de kerkelijke gemeente, die zich niet meer uit in een regelmatig
bezoek aan de zondagse kerkdienst, zeker als het gaat om de doelgroep van jongere gezinnen.
In de afgelopen anderhalf jaar is dat meer en meer versneld.
Niet alleen in dit boekje, maar ook op de website van PKN zien we tal van artikelen verschijnen
over hoe gemeenten zoeken om weer op te starten na de crisis en dat dit misschien om een
nieuwe tijd en aanpak vraagt omdat structuren die we in kerken gebruiken passen bij een ander
tijdsbeeld.
Blijf niet staan bij wat vroeger was, denk niet terug aan het verleden.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Jesaja 43:18-19
Deze tekst kwam op bij de voorbereidingsgroep. Niet om alles wat het plaatje ‘vroeger’ krijgt,
weg te doen, maar juist om de zin ‘zie, Ik ga iets nieuws beginnen, het ontkiemt al, merk je het?
In de kerk gaat het om dat goede nieuws van God. Dat goede nieuws is er al en hangt niet van
ons af. Maar wel of het ruimte krijgt om te ontkiemen en uit te groeien tot een nieuwe manier
van gemeente zijn waar elke kiem tot bloei kan komen.
Dat vergt wel moed, want dan zullen er ook keuzes moeten worden gemaakt. En keuzes maken
zal altijd wat pijn doen. Soms zul je samen moeten beslissen dat sommige activiteiten of dat wat
je aanbiedt moet worden stopgezet, zeker als het meer energie vraagt dan het oplevert. Vaak
zie je dat als iets stopt er ook weer ruimte komt voor iets anders, iets dat weer kan gaan
groeien.
Afgelopen jaar hebben de taakgroepen in een brainstormsessie al een aantal speerpunten
genoemd. Om de discussie enigszins overzichtelijk te houden zijn toen vier invalshoeken
gebruikt, die elk hun eigenheid hebben maar niet los staan van elkaar, te weten:
• Kerk-zijn
• Kerkdienst
• Kerk en Wereld
• Kerkgebouw

Bij deze invalshoeken hebben de taakgroepen hun visie gegeven over het hier en nu van de
Voorhofgemeente, wat onze gemeente waardevol maakt. En daarnaast hoe we die waarden
kunnen meenemen naar de toekomst met andere invalshoeken en blikrichtingen om ons zo
toekomstbestendig te maken.
Zo is er een begin gemaakt om na te denken over de toekomst van de Voorhofgemeente. Niet
als ‘zo moet het worden’, maar als ideeën en inspiratie om verder over na te denken. En dat
willen we met jullie als gemeenteleden gaan doen op de gemeenteavonden of bijeenkomsten in
maart. In de volgende twee edities van Rondom de Voorhof zullen we verder ingaan op de vier
genoemde invalshoeken om jullie zo mee te nemen in het denkproces en jullie uit te dagen om
met jullie blik gericht op de toekomst jullie ideeën en gedachten mee te geven..
Hoe deze bijeenkomsten eruit gaan zien, weten we nog niet precies, hangt ook af van de dan
geldende maatregelen rondom de pandemie.
De voorbereidingscommissie is altijd bereid om al in gesprek te gaan. Bel of mail gerust met
één van ons of loop op woensdag of donderdagochtend de Voorhof in om met Henriëtte in
gesprek te gaan.
We zijn benieuwd welke ideeën jullie meegeven.
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