OP HOOP VAN ZEGEN
ontwikkelingen, geleerde lessen en
uitdagingen na acht jaar pionieren
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Het pionieren vanuit de Protestantse Kerk krijgt vorm in samenwerking met vele partnerorganisaties.
Zij steunen het pionieren inhoudelijk, organisatorisch of financieel.

MEER INFORMATIE VIA WWW.LERENPIONIEREN.NL/OPHOOPVANZEGEN

Op hoop van zegen
Wat is er in acht jaar veel gebeurd! Nadat ds. Pieter Versloot
met geduld de start van de eerste pioniersplekken begeleidde,
lijkt de beweging van missionair pionieren nu in een
stroomversnelling te raken. Regelmatig tot onze eigen verbazing.
We ervaren het als de Geest die aan het werk is in de kerk.

Er zijn nu heel wat pioniersplekken. Deze beweging zal
de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is
inmiddels wel meer dan ‘een leuke hobby voor erbij’. Het is
reëel om te verwachten dat binnenkort tien procent van de
geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een
pioniersplek is. Hoe vinden deze netwerkachtige initiatieven
een goede bedding binnen onze institutionele kerk? Daar is nog
werk te verzetten.

De ontwikkelingen zijn bemoedigend. Vanaf 2013 zijn 84
pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding. Eerder
al gingen zeven plekken van start. Er zijn nu ruim tienduizend
mensen betrokken bij een pioniersplek (waarvan een kwart
intensief). Ruwweg de helft van deze mensen was recent niet
betrokken bij een kerk.

Bidt u mee voor de pioniersteams? En voor wijsheid op de weg
die voor ons ligt? Op hoop van zegen!

Pionieren roept een mix van blijdschap en zorg op. Ongeveer
het gevoel dat de gebroeders Wright ervaren moeten hebben
bij hun eerste vliegpogingen. Blijdschap, omdat we zien dat
mensen die niets (meer) met de kerk hadden worden geraakt
door Gods liefde. We zien, tegen de trend in, nieuwe kerken
ontstaan. Zorg ook, want hoe lang blijven deze ‘vliegtuigjes’
in de lucht? Is het duurzaam? Veel initiatieven zijn nog zo
fragiel.

Namens het landelijk team pionieren,
Martijn Vellekoop, coördinator
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De afgelopen jaren
Verschillende kerkgenootschappen gingen de Protestantse
Kerk voor in het pionieren. Sinds een jaar of acht ondersteunt
de Protestantse Kerk het pionieren ook. In de hoop dat meer
mensen de waarde van het evangelie ontdekken. En in de hoop
dat het pionieren werkt als frisse inspiratiebron voor bestaande
kerkelijke gemeenten.

“In een seculiere cultuur wordt de kerk uitgedaagd tot
een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het
gaat om geloof en het spreken over God. Terugverlangen
naar vroegere ‘christelijker’ tijden helpt niet.”
Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg

EERSTE GENERATIE PIONIERSPLEKKEN

De eerste generatie pioniersplekken startte in gebieden waar
geen kerk was, zoals in grote nieuwbouwwijken. Te denken valt
aan CrossPoint in Nieuw-Vennep, De Binnenwaai in Amsterdam
(IJburg) en Boei90 in Den Haag (Wateringseveld). Niet veel later
zijn ook Kerk op de Kop in Rotterdam, Nijkleaster in Jorwerd
en internetkerk MijnKerk.nl van start gegaan. In 2014 is er een
kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij vier pioniersplekken van de
eerste generatie, om lessen te leren voor de toekomst.

TWEEDE GENERATIE PIONIERSPLEKKEN

De synode gaf eind 2012 steun aan het plan nog eens honderd
pioniersplekken te laten ontstaan. Zo kwam er ruimte voor
een tweede generatie pioniersplekken. Over de mogelijkheden
voor steun zijn op 30 plaatsen in heel Nederland verkendagen
gehouden, van Goes tot Scheemda.
Nieuwe vormen van kerkzijn blijken meestal geen honderden
mensen te omvatten, maar tientallen. Elke pioniersplek een
eigen predikant ligt daarom meestal buiten bereik. Enthousiaste
vrijwilligers spelen een steeds grotere rol bij het pionieren. Zo
leren we in de loop van de jaren steeds meer.

Twee belangrijke conclusies uit dat onderzoek:
1. De zondagse vieringen nemen een belangrijke plaats in
bij deze pioniersplekken. Toch blijken zondagse vieringen
minder ‘missionair potentieel’ te hebben dan activiteiten door
de week. Voor (christelijke) vrijwilligers en randkerkelijke
mensen zijn de vieringen wel belangrijk.
2. Het is financieel en organisatorisch niet haalbaar om binnen drie
jaar een zelfstandige gemeente te laten groeien. Er is meer tijd
nodig. En er zijn nieuwe, lichte concepten van kerkzijn nodig.

Als we naar deze ontwikkelingen kijken, zien we - generaliserend
bekeken - een beweging van klassieke kerkplanting richting
contextuele en ‘lichtere’ werkwijzen.

EERSTE GENERATIE (VOOR 2013)

TWEEDE GENERATIE (VANAF 2013)

Waar nog geen kerk is (geografisch)

Voor wie niet naar de kerk gaan (sociologisch)

Veel initiatief bij de landelijke kerk

Landelijke kerk steunt lokaal initiatief

Met betaalde theologen

Nadruk op teams met vrijwilligers

Beperkte ondersteuning pioniers

Training en begeleiding voor teams

Snel starten met zondagse vieringen

Start met luisteren, liefhebben en dienen

Subsidies tot € 100.000 per jaar

Subsidies tot € 15.000 per jaar
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De Haven: voor alle mensen in de wijk
Een plek zijn waar alle mensen in de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Dat wil De Haven, pioniersplek in de wijk Kanaleneiland in
Utrecht waar driekwart van de bevolking van niet-westerse afkomst is.
Ds. Marius van Duijn is er deel van het pioniersteam. “We begonnen met wat meer traditionele samenkomsten, maar zijn al gauw
een traject aangegaan om te kijken wat echt past bij de wijk en wat typerend is voor De Haven. Elk lid van het pioniersteam kon
in dat traject zijn of haar zegje doen. De uitkomst was dat we wisten waar we met De Haven voor staan. En dat is niet de wijk in
de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Met als missie ‘Meer van Jezus op Kanaleneiland’ zoeken we naar nieuwe vormen om
christen te zijn in onze eigen omgeving. Vanuit gebed groeide het verlangen om open en gericht op de wijk te zijn. Sommigen van
ons helpen buren met boodschappen of geven taalcursussen.” Het team dat eerst uit blanke, hoogopgeleide christenen bestond,
kreeg langzamerhand letterlijk en figuurlijk steeds meer kleur.
Zelfde tijd, zelfde plaats
“Iedereen is welkom: christen, moslim, gelovig of niet, jong en oud”, zegt Wilma Wolswinkel, lid van het pioniersteam. “We zijn
elke zondagmiddag open vanaf half 4. Het eerste uur is er ‘koffiehuis’. Vanaf half 5 is er de eerste zondag van de maand een
maaltijd, de andere zondagen bijbellezen of je bijbelverhaal delen, en daarover in gesprek. We zijn een gemeenschap geworden
van allerlei soorten mensen die op het eerste gezicht helemaal niet bij elkaar passen. Maar we hebben het goed samen, en we
merken dat het aantrekkingskracht heeft op anderen.”
Pionieren is wel een zaak van lange adem, merkt ze op. “Belangrijk is ‘zelfde tijd, zelfde plaats’. Er is gewoon elke zondag om half 4
koffiehuis, dan weten mensen waar ze aan toe zijn.”
Harmen van der Kolk van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht ziet de uitstraling die De Haven heeft op
andere wijkgemeenten. “Ze willen graag weten wat De Haven doet en gaan zelf ook nadenken over vernieuwing.”
www.dehaven-kanaleneiland.nl
De Haven wordt ook
ondersteund door de IZB.

Een filmpje van deze en andere pioniersplekken is te zien op
www.protestantsekerk.nl/pionieren.
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De pioniersplekken
Het doel was om voor eind 2016 zo’n honderd nieuwe
pioniersplekken van start te laten gaan. Vanaf 2013 zijn
er 84 initiatieven van start gegaan of flink op weg met de
voorbereidingen. De aanloop naar een pioniersplek blijkt meer
tijd in beslag te nemen dan was voorzien.

Gestart voor 2013: 7
Gestart vanaf 2013: 63
In voorbereiding: 21

}

activiteiten. Van de plekken heeft 45% kunstzinnige of creatieve
activiteiten. En een derde heeft monastieke activiteiten (zoals
stiltemomenten of wandelingen).
MONASTIEK

De aandacht voor monastieke tradities is de afgelopen
jaren gegroeid, ook onder pioniers. Naar deze rijke traditie
is onderzoek gedaan door ds. Rosaliene Israël, dat is te
downloaden via www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen.
Niet elk monastiek getint initiatief is een pioniersplek, vooral
omdat pionieren zich primair richt op rand- en buitenkerkelijke
mensen; dat is niet bij alle monastieke initiatieven het geval.

84 plekken vanaf 2013

Veruit de meeste pioniersinitiatieven zijn in de afgelopen
twee jaar gestart. Daarom is het te vroeg om grote conclusies
te trekken. Naast deze initiatieven hebben zo’n tweehonderd
gemeenten en enthousiastelingen contact gezocht met de
landelijke kerk, om in gesprek te gaan over pionieren.

INTERKERKELIJK PIONIEREN

Een onvoorziene ontwikkeling was dat er vragen om steun
kwamen vanuit pioniersplekken die niet geheel onder de
verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk vallen. Dan
wordt samen met andere kerkgenootschappen opgetrokken.
Er zijn nu zes pioniersplekken met een interkerkelijk karakter.

In oktober 2016 is aan alle pioniersplekken een online enquête
verstuurd. De vragen zijn door 66 pioniersplekken beantwoord.
De resultaten op pagina 6, 7 en 8 zijn grotendeels hierop gebaseerd.

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn voor
mensen die niet naar een kerk gaan. Allerlei vormen kunnen
daarbij gebruikt worden. Afstemming op de context, werken
vanuit gedeeld geloof binnen het pioniersteam en duurzame
gemeenschapsvorming zijn daarbij belangrijk.

TYPE ACTIVITEITEN

Welke activiteiten zijn er op pioniersplekken? Per pioniersplek
waren meerdere antwoorden mogelijk. Zo’n 68% van de
pioniersplekken houdt vieringen. Bijna net zo veel plekken houden
ook maaltijden. De helft heeft diaconale of hulpverlenende
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De pioniersteams
OPLEIDING EN GESLACHT

ONDERSTEUNING

Het pioniersteam heeft het voortouw bij de groei van een
pioniersplek. Een gemiddeld pioniersteam bestaat uit zes mensen.
Van alle leden van pioniersteams is 54% vrouw. In de meeste
pioniersteams zitten vooral mensen die hoger zijn opgeleid
(HBO of WO).

Vanuit de landelijke kerk is bij elke pioniersplek een pionierbegeleider betrokken. Deze man of vrouw gaat regelmatig bij
het pioniersteam en bij betrokken kerkenraden langs. Voor
pioniersteams is er twee keer per jaar een meerdaagse training.
In totaal zijn er vijftien meerdaagse trainingen geweest.
Op www.lerenpionieren.nl vinden pioniersteams veel nuttige
informatie. Zo krijgt een leergemeenschap rond pionieren vorm.
BETAALDE KRACHT?

Bij 53% van de pioniersplekken is
iemand actief die meer dan twee dagen
per week voor zijn bijdrage betaald
wordt. Bij 29% iemand die minder
dan twee dagen betaald wordt. En
bij 18% van de teams wordt niemand
echt betaald (sommigen krijgen een
vrijwilligersvergoeding).

THEOLOGISCHE OPLEIDING

Bij 17% van de pioniersplekken is er niemand in het team met
een theologische opleiding. Dit percentage groeit. Bij ruim de
helft van de teams is iemand met een theologische opleiding
op universitair niveau betrokken en bij 30% iemand met een
theologische opleiding op HBO-niveau.

“Hoe leren we getuige te zijn dat geloof in God er
werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte, heil en
glans geeft? Dat zal hoog op de agenda van de kerk
moeten staan.”
Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg
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Wie doen er mee
AANTAL BETROKKENEN

MANNEN EN VROUWEN

Bij een gemiddelde pioniersplek zijn 44 mensen intensief
betrokken (maandelijks of vaker). Daarvan was 40% eerder niet
actief bij een kerk betrokken. Daarnaast zijn bij elke pioniersplek
gemiddeld nog eens 112 mensen incidenteel betrokken, naar
schatting was 50% van deze mensen eerder niet bij een kerk
betrokken. Totaal zijn ruim tienduizend mensen betrokken bij
een pioniersplek.

De vrouwen blijken in de meerderheid te zijn als gekeken wordt
naar de mensen die betrokken zijn bij een pioniersplek (63%).

LEEFTIJDEN

Bij ruim de helft van de pioniersplekken zijn veel mensen tussen
de 20 en 40 jaar betrokken. Pioniersplekken zijn op dit punt
aanvullend op bestaande gemeenten, want daar ontbreken
mensen uit deze leeftijdsgroep vaak.

“De kerk is een kerk die een zending heeft. Beter
gezegd: God heeft een zending. Die is begonnen met
de verkiezing van Israël en heeft als doel het aanbreken
van het koninkrijk van God in deze wereld. De kerk is
ingeschakeld in deze zending. We zijn als kerk geroepen
‘medewerkers van God’ te zijn.”
Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg
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Kloosterwelle: stilte als verademing
Geïnspireerd door de pioniersplek Nijkleaster in het Friese Jorwerd begon ds. Piter Goodijk in de zomer van 2014 met een wekelijks
getijdengebed op woensdagavond. Plaats van handeling: de Corneliuskerk in het Zeeuwse Noordwelle. Sinds december 2015 is
Kloosterwelle een officiële pioniersplek van de Protestantse Kerk. Het getijdengebed is nog steeds een van de kernactiviteiten. Het
hart ervan vormt de zeven minuten stilte. Een vaste kern van vijftien mensen woont de vesper wekelijks bij. Daaromheen is een
schil van losse bezoekers.
Na het getijdengebed is de maaltijd, klaargemaakt door een echtpaar dat vlak bij de kerk woont. Tijdens de maaltijd naderhand is
er tijd voor gesprek. Er ontstaat echt een band tussen mensen. Velen zeggen dat ze dit niet meer willen missen.
Retraitedagen
Naast dit wekelijkse aanbod zijn er op vier woensdagen in het jaar retraitedagen waar iedereen op kan intekenen. Daar komen ook
mensen van buiten Zeeland op af. Piter Goodijk: “Die dagen draaien om vieren, eten en wandelen. Via een geordende structuur
gaat het erom rust te ervaren en bezinning te stimuleren. Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden; de
vieringen staan vast op de tijden en het luiden van de eeuwenoude Salvatorkerk. Verder worden de dagen gevuld met wat zich
aandient tijdens de dag, tijdens de gesprekken met elkaar: wat roept dat op? We hangen er geen thema aan. Tijdens die dagen
is er ook een polderwandeling. Zo’n dag is een weldadige ervaring in de drukte van alledag. Even opladen om de wereld weer
vrijmoedig tegemoet te treden.”
Momenteel wordt nagedacht over retraitedagen-op-maat voor doelgroepen, zoals mantelzorggroepen of onderwijskrachten.
Verbreden
Mensen met heel verschillende achtergronden nemen deel; trouwe kerkgangers naast mensen aan de rand van of van buiten de kerk.
Terugkijkend op het afgelopen jaar concludeert Piter Goodijk dat er stabiliteit is, dat de retraitedagen lopen, dat ze goede evaluaties
krijgen, en dat er steeds nieuwe mensen naar de vespers komen. De deelname mag wat hem betreft nog wel groeien.
www.kloosterwelle.nl
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DRENTE
Emmen
Peize

Netwerk Twintigers
Zin In Peize

FLEVOLAND
Almere Poort
Emmeloord

De Schone Poort
Polderpioniers

FRIESLAND
Ameland
Drachten
Gaastmeer
Jorwerd

De Herberg
Yours!
Kladdertsjerke
Nijkleaster

GELDERLAND
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Arnhem
Eerbeek
Harderwijk
Harderwijk
Doetinchem
Hattem
Nijmegen
Zutphen

De Fontein
De Sleutel
De Verwondering
Thirsty
Spirit
….
Café De Liefde
Stadsdennen
Spoorzoeken in Slangenburg
De Hezenberg
ZIN
De Levensboom

GRONINGEN
Groningen

Stadsklooster

LIMBURG
Maastricht

The Innbetween

NOORD-HOLLAND
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Bussum
‘s-Graveland
Hilversum
Hilversum
Huizen
Muiderberg
Schagerbrug
Zaandam
Zuidoostbeemster

Betondorp Bloeit!
Citykerk Amsterdam
De Binnenwaai
Hebron
Heilig Vuur West
Kerk in Westerwijk
LOZ
Noorderkerk
Taizé
Waalse kerk
Zinnig Noord
Zuidoost
Living Stones
PioWij
Christelijk Spiritueel Centrum
Vitamine G
De Brug
Kerk aan Zee
Kerk Zijpe 2.0
Live
Z-INN

OVERIJSSEL
Deventer
Kampen
Lemelerveld
Zwolle
Zwolle

Vondst
…
Holdon
Het Plein
Moderne devotie

UTRECHT
Amersfoort
Bilthoven
Nieuwegein
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Veenendaal
Veenendaal
Woerden
Woerden
Wijk bij Duurstede
Zeist

De Amersfoortse Zwaan
LifeWireZ
Cross Culture
Choral Evensong & Pub Experience
De Haven
De Hoeftuin
Pioniersplek Utrecht-Oost
Stiltecentrum
De Poster
ICF Veenendaal
Het Baken
Twintigers Woerden
ZIN
Buurtvrij Kerkebosch

ZUID-HOLLAND
Delft
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Gouda
Gouda
’s-Gravenzande
Nieuw-Vennep
Noordwijk
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Spijkenisse
Zoetermeer
Zoetermeer
Zwijndrecht

Taste!
Boei90
Leven in Laak
MarcusConnect
ICF Gouda
Nieuwe Goudse
De Nieuwe Rank
CrossPoint
Windkracht 3pt0
De Boog
Feijenoord
Kerk op de Kop
LEEF!
Seinpost Slinge
De Bron
Refresh Campus
ZINterest
Halte 2717
Pelgrim
Het Badhuis

ZEELAND
Axel
Middelburg
Noordwelle
Oostburg
Vlissingen

Effe bijtanken
Simpelhuys
Kloosterwelle
JOTA-JONG
De Herberg

BOVENREGIONAAL WERKGEBIED
MijnKerk.nl (Utrecht)
Poptempel (Utrecht)
Centrum voor Geloof en Werk (Zwolle)
De Spil (Maarssen)
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Leden van pioniersteams tijdens een tweedaagse training.

Verbinding met de kerk
Naast bestaande kerkelijke gemeenten ontstaan pioniersplekken.
Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Zijn ze met elkaar verbonden?
Een pioniersplek kan niet van start gaan als de bestaande
plaatselijke gemeente daar geen akkoord aan geeft. We zien
steeds meer plaatselijke gemeenten die royaal ruimte bieden
aan pioniers. In Engeland gebruiken ze daarvoor de uitdrukking:
hold them lightly. Niet erbovenop zitten, maar ze ook niet
loslaten (‘zoek het maar uit’). Pioniers vervullen een rol als
verkenners in een veranderingsproces waar de héle kerk bij
betrokken is.

Wat leveren pioniersplekken op voor bestaande kerken? We
ontdekken steeds meer dat het niet draait om het kopiëren van
hippe vormen, al gebeurt dat ook wel eens. Veel wezenlijker is
dat door het pionieren wezenlijke vragen op tafel komen rond
de identiteit, het functioneren en de toekomst van de kerk.
Bestaande gemeenten en pioniersplekken scherpen zich aan
elkaar.
ROL VAN DE PREDIKANT

Niet iedere pioniersplek wordt geleid door een predikant.
Vrijwilligers geven dan de pioniersplek vorm. Dan vervult de
predikant meer de rol van toeruster dan van trekker, ook rond
zaken als doop en avondmaal. Daarnaast draagt de predikant bij
aan een klimaat waarin pionieren goed kan gedijen. Ook in de
bestaande kerk zien we de rol van de predikant in die richting
veranderen.

OVERLEG

Pioniersplekken kunnen – zeker in het begin – vaak niet
bestaan zonder steun van de kerk. Tussen de pioniersplek
en de bestaande gemeente is er overleg, bij de ene plek
vaker dan de andere. Ook daar gebeurt wat. De algemene
kerkenraad ondervroeg een pioniersplek over de plannen.
“Mooi wat jullie doen, maar hoe ziet jullie toekomst eruit? Hoe
denken jullie verder te bouwen, hoe is de situatie over drie
jaar? Hoeveel mensen zijn er dan bij betrokken?” De pioniers
probeerden zo goed en zo kwaad als het ging antwoorden te
zoeken en te geven. Plotseling draaide een van de bezoekers
van de pioniersplek de vraag om: “Hoe zit dat eigenlijk bij
jullie? Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Waar zijn
jullie over drie jaar? Lukt het jullie mensen buiten de kerk te
bereiken?”

“De kerk is dus niet een service-instituut waar
professionals een publiek bedienen. De kerk, dat is de
gemeenschap van de gelovigen, de volgelingen van
Jezus, die door Jezus zelf geroepen zijn en deel mogen
uitmaken van zijn lichaam.”
Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg
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Geleerde lessen
De Protestantse Kerk geeft nu acht jaar ruimte aan pionieren. Wat hebben we geleerd?

Pioniersteam als kiem van kerkzijn

Luisteren leidt tot relatie

Waar hangt het van af of een pioniersinitiatief
uitgroeit tot een geloofsgemeenschap? Er
zijn veel factoren, maar het pioniersteam
blijkt cruciaal. Als binnen dat team geen
warme relaties groeien, hoe kan dan een
warme gemeenschap ontstaan? Als binnen
het team niet over geloof gesproken wordt,
hoe kan geloof dan een rol spelen in de
pioniersplek? Een pioniersteam is méér dan een
activiteitencommissie. Het team vormt de kiem
voor de geloofsgemeenschap die mag gaan
groeien. Daarom geven we nu meer aandacht
aan de cultuur van startende teams.

Vaak zijn we te snel met het organiseren
van activiteiten. Bij de voorbereiding van
een pioniersplek stimuleren we teams ruim
de tijd te nemen om naar hun context te
luisteren. Dat klinkt passief, maar in de
praktijk is het actief. Er ontstaan zo nieuwe
relaties, het begin van een netwerk.
Luisteren krijgt onder andere vorm door
interviews, gesprekken en observaties.
Vaker dan verwacht blijkt er dan bij
mensen ook openheid te zijn om over het
christelijk geloof te praten.

Ruimte geven aan ondernemers

Meer tijd nodig dan gedacht

Een team is onmisbaar, maar in de eerste fase
van het pionieren komt het vaak ook aan op
iemand die het voortouw neemt. Iemand met
een visie, iemand die iets van een geestelijke
roeping ervaart en een ondernemende
mentaliteit heeft. Snelheid, risicobereidheid,
enthousiasme en flexibiliteit zetten de
toon. Als kerk zijn we vaak niet gewend om
ondernemende mensen veel ruimte te bieden.
Een gemeente realiseert dan niet zelf een plan,
maar ‘adopteert’ iemands plan. Pionieren is
steeds meer iets dat ‘van onderop’ komt, zonder
al te veel controle van bovenaf.

Het ontstaan van een pioniersplek kost
meer tijd dan eerst verwacht werd. Dat
begint al bij de voorbereiding. Aanvankelijk
werd gedacht die binnen zes maanden
af te ronden, maar vaak is één tot twee
jaar nodig (voor teamvorming, draagvlak
en luisteren). Vervolgens kost het heel
wat jaren om een geloofsgemeenschap
te laten groeien. De ervaring leert dat
pioniersplekken meestal vijf tot tien jaar
nodig hebben voordat ze enigszins op eigen
benen staan.

Elke van deze geleerde lessen is verder toegelicht en uitgewerkt. U kunt deze uitwerking downloaden via www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen.
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Yours!: tijd steken in elkaar
Er zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, met elkaar bidden en bijbellezen, en met elkaar lachen. Dat is het doel van
pioniersplek Yours! in Drachten, drie jaar geleden begonnen, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase en sinds juli 2016
een pioniersplek van de Protestantse Kerk. Het wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Want als je iets met tieners wilt, moet je
ook iets doen met de ouders, is de overtuiging van Jan-Willem ten Hove, een van de vijf vrijwilligers aan de basis van de pioniersplek.
“Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt.” Zoals in veel gemeenten haakte de leeftijdsgroep waar
Yours! zich op richt, twaalf tot vijftien jaar, af. “We zijn al eens begonnen met andere diensten, maar dat werkte niet. We gooien het
nu over een andere boeg. Als je tieners wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen.”
Aansluiten bij wat er is
Met de tieners zijn er regelmatig ontmoetingen en wordt bijvoorbeeld de EO-Jongerendag bezocht, met de ouders is het project gestart
om in één jaar de Bijbel te lezen, met daarbij een Whatsapp-groep om dingen te delen. Jan-Willem: “We kijken om ons heen naar wat
er al is en waarbij we kunnen aansluiten. Zo gaan we dit jaar met z’n allen naar The Passion in Leeuwarden. We willen niet te veel tijd
steken in het organiseren van activiteiten, we willen tijd steken in elkaar. Als we meebewegen op de onderdelen van het dagelijkse
leven, dingen die je toch al doet, kost dat geen extra tijd. Zo willen we regelmatig als gezinnen bij elkaar gaan eten, want eten moet je
toch. Na de maaltijd is er dan de mogelijkheid om mee te doen aan een stukje verdieping, de tieners apart van de ouders.”
Jan-Willem vindt het belangrijk dat mensen het verhaal van Jezus leren kennen. “Ik wil daarin zelf een voorbeeld zijn, en anderen
inspireren dat ook te zijn. Er is veel nood en leegte in de wereld. Het evangelie kan daar een antwoord op zijn.”
Jan-Willem is samen met Janneke Plantinga initiatiefnemer van Yours! Ze doen dit pionierswerk als vrijwilligers. Het traject met de
kerkenraad kende na een voortvarend begin een moeizame periode. Dat veranderde in november 2015 na een gezamenlijk bezoek van het
pioniersteam en de kerkenraad aan andere pioniersplekken. Er is nu
constructief en op regelmatige basis formeel en informeel overleg.
Yours! wordt ook ondersteund door
het Evangelisch Werkverband.

www.lovelearnlivelaugh.wordpress.com
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Onderzoekers over pionieren
Naar pionieren wordt heel wat onderzoek gedaan.
Enkele onderzoekers delen hier hun (voorlopige) conclusies.

Gemeenschap niet
vanzelfsprekend

“Ik heb een rondgang gemaakt langs veel pioniersplekken en focus nu op
een aantal plekken. Ik deed tot nu toe een aantal belangrijke inzichten op.
Als eerste is het niet vanzelfsprekend dat er gemeenschap ontstaat binnen
pioniersplekken. Deelnemers zien wel dat er iets van gemeenschap ontstaat binnen de pioniersplek,
maar zij hebben uiteenlopende ideeën over hun eigen betrokkenheid daarbij en willen soms expliciet
niet (langdurig) verbonden zijn aan die gemeenschap. Daarnaast zag ik dat pioniers het spannend
vinden om het over God te hebben, terwijl niet-kerkelijke mensen het meestal waarderen als God
expliciet ter sprake wordt gebracht.”
Marinka Verburg-Janssen doet promotieonderzoek naar pionieren en is verbonden aan de PThU.

Verbindingen
leggen
“Ik richt me op de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkvormen. Deze
relatie wordt ook wel aangeduid als mixed economy. Men bedoelt dan dat
verschillende vormen van kerkzijn naast elkaar bestaan, elkaar helpen en versterken,
om zo samen de missie van de kerk, het goede nieuws delen, te realiseren. Het valt me op dat dit
idee breed gedragen wordt, maar dat men het lastig vindt om daar in de praktijk gestalte aan te
geven. De manier waarop bestaande en nieuwe kerkvormen elkaar zien (framen) is volgens mij
van invloed hierop. Mogelijk is er een belangrijke rol weggelegd voor intermediairs, mensen die
de taal en werkelijkheid van zowel pioniers als van doorgewinterde kerkgangers kennen. Zij kunnen
helpen om verbindingen te leggen en beeldvorming doorbreken. Dat brengt de rijkdom van de eenheid in
verscheidenheid in Christus’ kerk dichterbij.”
Nadine van Hierden doet promotieonderzoek naar pionieren en is verbonden aan de PThU.

Luisterende
houding

“Ik zat om de tafel met negen vertegenwoordigers van kerkenraden,
om te onderzoeken welke factoren een rol spelen in hun besluitvorming
om wel of niet te gaan pionieren. In vrijwel alle gevallen was er angst
dat een pioniersplek de gemeente mensen gaat kosten die de gemeente zelf nodig heeft.
Een factor die bevorderlijk blijkt te zijn voor het starten van een pioniersplek, is een luisterende
houding van de begeleider vanuit de landelijke kerk. In alle gevallen is de praktijk complex en
vol verschillende overtuigingen en interpretaties. Begeleiding op maat is van groot belang.”
Rachel van der Veen doet een afstudeeronderzoek voor haar opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming.

Ook onderzoek doen? Neem contact op met Peter den Hoedt via p.den.hoedt@protestantsekerk.nl.
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Leden van pioniersteams tijdens een tweedaagse training.

Pionieren in de komende jaren
Als kerk hebben we nu zo’n acht jaar ervaring opgedaan
met pionieren. Hoe gaat dat de komende jaren verder? De
voornemens zijn helder: pionieren blijft een belangrijk deel van
het missionaire werk van de kerk. Vanuit de landelijke kerk is er
ruimte elk jaar zeker 25 nieuwe pioniersplekken te steunen.
Het initiatief voor de start van een pioniersplek ligt ook de
komende jaren op lokaal niveau. Steun vanuit een bestaande
gemeente of een classis blijft in de meeste gevallen een
randvoorwaarde voor steun van de landelijke kerk. Ook
interkerkelijke initiatieven kunnen op steun blijven rekenen.

andere contact met de bestaande gemeente(n) stimuleert.
Informatie en praktische tips zijn ook te vinden via
www.lerenpionieren.nl.
3. Financiële steun als een pioniersplek van start gaat
In samenwerking met de Maatschappij van Welstand zijn
er subsidies voor pioniersplekken, mits er ook een lokale
gemeente bijdraagt. Het gaat om bedragen van € 12.000 per
jaar in de eerste vier jaren en daarna bedragen die in twee
jaar aflopen tot € 4.000 per jaar.

STEUN

Vanuit de landelijke kerk stimuleren we de uitwisseling tussen
pioniersplekken binnen de leergemeenschap pionieren.
Resultaten hiervan worden ook gedeeld met de bredere kerk.

Voor gemeenten, classes en enthousiastelingen is er op drie
manieren steun:
1. Steun bij de voorbereiding
Bij de start van een pioniersplek ondersteunt de landelijke
kerk de ontwikkeling van een plan, een luisterende
houding en een goede teamcultuur. Ook stimuleert de
kerk verbinding tussen bestaande gemeenten en nieuwe
initiatieven.

Een verkennend gesprek om te ontdekken of pionieren wat is
voor u of uw gemeente? Neem contact op met Erik Verwoerd via
e.verwoerd@protestantsekerk.nl
“Met name als het gaat om pioniersplekken moet ervoor
gewaakt worden om deze op te zadelen met regels die
niet passen in een nieuwe situatie. Het leven gaat voor
de regels, ook al helpen regels om dat leven verder vorm
en inhoud te geven.”

2. Inhoudelijke steun na de start
Als een pioniersteam van start is gegaan, wordt het
onderdeel van de leergemeenschap pionieren. Daarbinnen
vindt uitwisseling plaats tussen pioniersteams, onder
andere tijdens tweedaagse trainingen. Elke pioniersplek
wordt ook gesteund door een pionierbegeleider, die onder

Kerk2025: Waar een Woord is, is een weg
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MarcusConnect: kerkzijn rond een tuin
Midden in de Haagse Moerwijk zet Bettelies Westerbeek zich in voor pioniersplek MarcusConnect dat een plek wil zijn voor en
door Moerwijkers. Het beschikt over een huis en een tuin waar buurtbewoners in de zon zitten, een praatje maken, helpen met
het onderhoud, en waar kinderen spelen.
Wat betekent het om kerk te zijn in een wijk als Moerwijk? Dat was de vraag die Bettelies zich stelde toen ze drie jaar geleden
begon als missionair pionier bij MarcusConnect. “We zijn eerst maar eens begonnen met om ons heen kijken, met het leren
kennen van de buurt en de mensen.” Want dat kerkzijn betekent dat je volop onderdeel bent van je omgeving en dienstbaar
bent aan die omgeving, staat voor Bettelies als een paal boven water. “Zo is kerk volgens mij bedoeld. Niet als een eilandje met
gelijkgestemden, maar als onderdeel van de buurt en voor alle buurtbewoners.”
Met weinig beginnen
Moerwijk is een erg arme wijk. 70 procent van de mensen leeft op of onder de armoedegrens. Er zijn veel verschillende
nationaliteiten maar er is nauwelijks enige binding tussen mensen. Daar springt MarcusConnect op in. “De kerk is een plek waar
mensen God ontmoeten. Dat gebeurt hier dan ook.” In en om het Marcushuis zijn regelmatig activiteiten. “Sport, bijbelstudie,
wandelingen, en elke maand een buurtmaaltijd waar zo’n zestig mensen op af komen. Mensen delen hier het leven met elkaar.”
Kerkdiensten zijn er niet. “We willen luisteren, netwerken, dienen. Er zijn veel gebroken gezinnen, en mensen met schulden.
Voor hen willen we er zijn door veilige, gezellige plekken te creëren.”
Het is best een grote taak, zo’n pioniersplek, geeft Bettelies toe. “We willen het dragen met mensen uit de wijk. We zoeken actief
de samenwerking met actieve buurtbewoners en andere instanties. De uitdaging is om een kern te vormen waarbij anderen aanhaken.
Er zijn steeds meer mensen betrokken, het netwerk wordt steeds groter. Hoe het precies een gemeenschap moet worden is nog zoeken.
Pionieren betekent met weinig beginnen. Ik word er enthousiast van, en leer afhankelijk
te zijn van God. Het is mooi om te zien wat God kan doen in het leven van mensen.”
MarcusConnect wordt ook
ondersteund door de IZB.

www.marcuskerk-denhaag.nl
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Uitdagingen voor de toekomst
Rond pionieren voorziet het landelijk team ten minste drie grote uitdagingen in de komende jaren.

Bestendiging van pioniersplekken
Bij pioniersplekken én bij de kerk ligt de uitdaging te werken aan de duurzaamheid van het pionieren.
Hoe zorgen we dat pioniersplekken langer meegaan dan de zes jaar waarin steun beschikbaar is?
Er is bestendiging nodig op verschillende vlakken: qua financiën, qua organisatie en leiderschap,
in het omgaan met geloofsissues, enz. Per pioniersplek zijn er andere uitdagingen. Hoe versterken
we leiderschap als vrijwilligers het voortouw hebben? Hoe wordt een plek financieel duurzaam?
Welk minimum aan organisatie is nodig? Nu er zoveel pioniersplekken van start zijn gegaan,
wordt bestendiging belangrijker.

Passende organisatiestructuur
Bij de start vallen de meeste pioniersplekken onder de verantwoordelijkheid van een lokale kerkenraad.
Maar wat doen we als na jaren een volwassen geloofsgemeenschap is ontstaan? Dan kan een
eigenstandige plek in het geheel van de kerk op z’n plaats zijn. Welke eisen moeten er gesteld worden?
En op welke manier is er contact met andere kerken? Hoe wordt de stem van pioniers gehoord in
classes en synode? De meeste pioniersplekken kennen een lage organisatiegraad en functioneren als
een netwerk. Valt dat in te passen? We stuiten zo op een vraag die ook vakbonden, politieke partijen
en omroepen raakt: hoe laten we institutionele structuren aansluiten bij de netwerksamenleving?
Ecclesiologische doordenking is nodig. Doen we dat niet, dan lopen we het risico om - met een bijbels
gezegde - jonge wijn in oude zakken te gieten.

Onderzoek en theologische reflectie
Pionieren is in onze kerk een nieuwe tak van sport. We hebben veel te leren. Vanuit de praktijk komen
ook theologische vragen op, vragen die ons terugbrengen naar de basics van kerkzijn. Welke invulling
krijgt het ambt bij het pionieren? Wat is het heil dat mensen ervaren als ze het christelijk geloof
ontdekken? Kan een kerk functioneren zonder betaalde krachten? In hoeverre kunnen sacramenten als
doop en avondmaal een contextuele invulling krijgen? Is lidmaatschap de beste vorm om verbinding uit
te drukken? Rond deze en andere vragen is onderzoek en theologische reflectie hard nodig.

Elk van deze uitdagingen is verder uitgewerkt. U kunt deze uitwerkingen downloaden via www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen.
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Kerkvormen die passen bij de tijd
Pionieren is een bekend begrip geworden binnen de Protestantse
Kerk. Er is waarschijnlijk geen (wijk)gemeente die nog nooit van
pionieren heeft gehoord.
Deze constatering is bijzonder. In de tweede visienota van de
Protestantse Kerk, De hartslag van het leven (2012), valt voor
het eerst het woord ‘pioniersplekken’. In het beleidsplan 20132016 van de dienstenorganisatie, Met hart en ziel, is het een
van de speerpunten van beleid. De ambitie is groot: gestreefd
wordt naar honderd pioniersplekken in 2016.

Nu staat deze ontwikkeling niet op zichzelf. Ook de samenleving
verandert fors. Deskundigen typeren onze huidige tijd en
cultuur wel als ‘overgangsfase’. Oude instituten voldoen niet
meer, terwijl nieuwe nog niet zijn uitgekristalliseerd.
Deze ontwikkeling zien we ook in de kerk. Oude en beproefde
vormen van kerkzijn voldoen lang niet meer altijd in elke
situatie. Vele brokkelen af, terwijl nieuwe minder formeel en
meer fluïde pionierende vormen aarzelend ontstaan.
Een kleine eeuw geleden merkte de markante theoloog
dr. O. Noordmans op dat de Geest kerkvormen schept die
passen bij de tijd. Zijn de als paddenstoelen uit de grond
schietende pioniersposten geen illustratie van deze stelling?
Een kerk, geboren uit het feest van de
Geest, is een dynamisch instituut.
De beweging zit in haar botten
doordat de heilige Geest haar
betrekt in Gods zending en richt
op mensen van nu.

Nu, tegen het einde van deze beleidsperiode, is pionieren niet
meer weg te denken uit de Protestantse Kerk. En: het aantal
pioniersplekken nadert de honderd! Deze ontwikkeling is des
te opmerkelijker omdat ze plaatsvindt in een tijd van kerkelijke
krimp. De conclusie is dan ook helder: de kerk is in beweging.
Ze wordt kleiner, concentreert zich op de kern (Kerk 2025), en er
ontstaan kleine nieuwe vormen van kerkzijn.

dr. René de Reuver, scriba van de
Protestantse Kerk in Nederland

Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland. Aan deze uitgave werkten mee:
Janet van Dijk, Peter den Hoedt en Martijn Vellekoop (inhoud en tekst), Laura van der Linden (onderzoek), Bram Dijkstra-Geuze
(infographics), Dio van Maaren en Ruben van Herpen (foto’s), Saskia Zwerver (vormgeving).
LANDELIJK TEAM PIONIEREN

Het landelijk team pionieren steunt pioniersplekken door heel Nederland en ontwikkelt beleid. Tenzij anders vermeld werken
deze mensen voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dit team is per 1 januari 2017 onderdeel van de afdeling
Ondersteuning Gemeenten en bestond eind 2016 uit ds. Peter Bakker (Den Haag in Beweging voor Jezus Christus), Jonna van den
Berge-Bakker (JOP), Henk Boerman (IZB), ds. Wim den Braber, Jan Willem van Dijk (HGJB), ds. Nynke Dijkstra, ds. Bas van der
Graaf (Protestantse Kerk Amsterdam), Peter den Hoedt (secretaris), Berthe van Soest (Op Goed Gerucht), Ronald van der Molen
(Evangelisch Werkverband), Martijn Vellekoop (voorzitter/coördinator), Erik Verwoerd en Ronnie Zuidam (JOP).
STUURGROEP PIONIEREN

De stuurgroep pionieren functioneert binnen de Dienstenorganisatie en neemt besluiten over het strategisch beleid rond
pionieren. De stuurgroep bestond eind 2016 uit ds. Hans van Ark (voorzitter), Peter den Hoedt (secretaris), ds. Sjaak van ’t Kruis,
Marja Meerburg, Vincenza La Porta, ds. Fred Tjeerdsma, Martijn Vellekoop en Carla van der Vlist (Kerk in Actie).
MISSIONAIR BERAAD

Het missionair beraad is samengesteld uit de breedte van de Protestantse Kerk en adviseert rond missionair werk en pionieren.
Het beraad bestaat uit: ds. Arjan Berensen (Confessioneel Gereformeerd Beraad), ds. Hans van Dalen (Confessionele Vereniging),
ds. Marien Kollenstaart (Evangelisch Werkverband), ds. Stephan de Jong (Op Goed Gerucht), ds. Marco Batenburg (IZB),
ds. Hester Smits (Op Goed Gerucht) en ds. Barend Weegink (Confessionele Vereniging).
januari 2017
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CONTACTGEGEVENS

Website: www.protestantsekerk.nl/pionieren
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Telefoon: (030) 880 18 80
Adres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht

