
 

 
 

 

INTERKERKELIJK PIONIEREN 
Omdat de Geest niet stopt aan de rand van de Protestantse Kerk 

Versie 17 augustus 2017 

Regelmatig zijn er vragen om ondersteuning van pioniersinitiatieven die niet (of niet helemaal) 

onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk vallen. Vaak gaat het om interkerkelijke 

initiatieven. De vraag gaat soms om geld, soms om erkenning en soms om trainingen. 

 

Bij de vraag hoe we interkerkelijke initiatieven steunen, laveren we tussen twee uitersten: 

▪ Het ene uiterste is dat de Protestantse Kerk functioneert als een subsidiefonds. Iedereen die 

financiële steun nodig heeft, kan dan aankloppen en wordt geholpen. Los van het feit dat 

hiervoor geen budget is, doet dat ook geen recht aan wat de Protestantse Kerk is. Want 

kerkzijn draait om verbondenheid; om samen belijden en getuigen van het heil van Christus, 

in dit geval vanuit de protestantse traditie. 

▪ Het andere uiterste is dat we alleen initiatieven steunen die volledig onder de Protestantse 

Kerk vallen. Maar dat is te smal. We merken bij het pionieren dat de grenzen soms vaag zijn 

en dat er regelmatig interkerkelijke samenwerking ontstaat. De Geest stopt gelukkig niet aan 

de rand van de Protestantse Kerk. Dat willen we ondersteunen. 

POSITIEF OVER SAMENWERKING 
Juist bij missionaire activiteiten is samenwerking waardevol, of dat nu is vanwege Jezus’ gebed in 

Johannes 17 of omdat dat de praktijk erom vraagt. De Protestantse Kerk staat daarom principieel 

open voor samenwerking met andere kerken. Dat blijkt ook uit onze kerkorde, in artikel XVI staat: 

In de missionaire arbeid, in Nederland en in de wereld, vervult de kerk haar zendings-

opdracht, samen met kerken en gemeenten ter plaatse, in ondersteuning van elkaar. 

In ordinantie 14 is dit uitgewerkt met deze tekst: 

De kerk vervult haar zendingsopdracht in de missionaire arbeid in Nederland en 

daarbuiten. De kerk is daarin getuigend betrokken op hen die het Evangelie niet kennen 

of ervan vervreemd zijn. De kerk verricht haar missionaire arbeid zo mogelijk in 

samenspraak en samenwerking met ter plaatse aanwezige kerken en gemeenten. 

ALLERLEI STEUN IS MOGELIJK 
Als een missionair pioniersinitiatief steun vraagt,  dan staan we daar positief tegenover. Die steun 

kan verschillende zaken omvatten. Hier zetten we enkele mogelijkheden op een rij. 
 

▪ Deelname aan de leergemeenschap: pionieren kan eenzaam en  

weerbarstig zijn, daarom bieden we pioniers het  

nodige qua inspiratie, verbondenheid en  
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inhoudelijke ondersteuning. Pionieren is continu leren. De leergemeenschap bestaat uit 

verschillende onderdelen, waaronder elk jaar tweedaagse pionierstrainingen, een online 

leerplatform (www.lerenpionieren.nl), een besloten Facebookgroep voor pioniers en meer.  

▪ Begeleiding ter plekke: vanuit de landelijke kerk is er op lokaal niveau begeleiding voor 

pioniers. Deze begeleiding bestaat uit gesprekken met het pioniersteam en met de 

voortrekker van het pioniersteam. Daarbij is er onder andere aandacht voor de relatie met 

bestaande kerken in de buurt. De pionierbegeleider stimuleert verbinding en kruisbestuiving. 

▪ Financiële steun: voor interkerkelijke pioniersplekken is financiële steun mogelijk, al is dat 

minder dan voor reguliere pioniersplekken. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal 

€ 4.000 per jaar, om te beginnen voor drie jaar. Een voorwaarde daarbij is dat een nabije 

gemeente van de Protestantse Kerk ook minimaal 10% van de gegeven steun bijdraagt. 

▪ Erkenning en zegen: een interkerkelijk pioniersinitiatief verdient erkenning en kan gezegend 

worden door nabije kerken. Van harte stimuleren we dit. Daarbij is het aan de lokale 

protestantse gemeenten om te bepalen of en hoe ze hier vorm aan willen geven. 

VOORWAARDEN VOOR STEUN 
Zoals genoemd is de Protestantse Kerk geen open subsidiefonds; we gaan voor verbinding. Daarbij 

zoeken we naar een balans tussen wat de Protestantse Kerk investeert in verbinding en wat een 

interkerkelijke pioniersplek in verbinding investeert. Dat wordt hieronder uitgewerkt. Daarbij zetten 

we ook andere voorwaarden op een rij. Er is ruimte voor maatwerk als daar goede redenen voor zijn. 
 

▪ Het initiatief heeft de kenmerken van een pioniersplek zoals beschreven in de brochure over 

pionieren vanuit de Protestantse Kerk.  

▪ Middels aanbevelingsbrieven blijkt dat één of meer lokale protestantse gemeenten in de 

nabijheid er positief tegenover staan. Ook is er regelmatig contact met deze gemeenten. 

▪ Het initiatief neemt deel aan de jaarlijkse pionierstrainingen voor pioniersteam en staat open 

voor lokale begeleiding door een pionierbegeleider van de Protestantse Kerk. 

▪ In het geval van financiële steun draagt een lokale gemeente van de Protestantse Kerk 

minimaal 10% van de landelijke bijdrage bij. 

▪ Het initiatief stuurt vooraf ter goedkeuring een beknopt pioniersplan toe en legt achteraf 

verantwoording af, zodat duidelijk is wat er gesteund wordt. 

▪ Er is een rechtspersoon waarbij de verantwoordelijkheden transparant geregeld zijn. Want 

eventuele financiële steun wordt niet overgemaakt naar privépersonen. 

STAPPEN RICHTING SAMENWERKING 
Het proces om tot samenwerking te komen – van de eerste kennismaking tot een handtekening 

onder een samenwerkingsovereenkomst – duurt vaak een half jaar. Dit zijn ruwweg de stappen: 
 

1. Lees dit artikel over interkerkelijke samenwerking en het artikel over de begeleiding van 

pioniersplekken. Bespreek deze artikelen ook in het team dat leiding geeft aan jouw 

pioniersplek. Wordt het team hier enthousiast van? Wat spreekt hen aan en wat niet? 

2. Als er in het team van jouw pioniersplek draagvlak is voor verbinding, ga dan in gesprek met 

iemand van het landelijk team pionieren. Je kunt dan bespreken 1) of wat je 

doet als pioniersplek gezien wordt, 2) op welke manier de verbinding met  

lokale gemeenten vorm krijgt en 3) welke steun vanuit 

de Protestantse Kerk mogelijk is. 

http://www.lerenpionieren.nl/
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3. Ga vervolgens in gesprek met één of meer gemeenten in de buurt die bij de Protestantse 

Kerk horen. Bouw eerst aan een relatie (als die er nog niet is) en probeer daarna concrete 

afspraken te maken over regelmatig contact en over steun vanuit die gemeente(n). 

4. Als je zo de mogelijkheden hebt verkend, kan het formele proces van start gaan. Vul 

daarvoor het sjabloon in voor het pioniersplan (inclusief begroting) en bespreek dat met je 

eigen pioniersteam en met iemand van het landelijk team pionieren. 

5. Zorg voor brieven of overeenkomsten waaruit de samenwerking met de lokale protestantse 

gemeente(n) blijkt, met daarin ook hoe het contact en de steun concreet vorm krijgen. 

6. Stuur daarna aan je contactpersoon binnen het landelijk projectteam pionieren een brief met 

het verzoek tot samenwerking rond pionieren en subsidie toe, met als bijlagen het 

pioniersplan en de overeenkomsten met de lokale protestantse gemeente(n). 

7. Als de betrokkenen akkoord gaan, dan maken we een samenwerkingsovereenkomst, waarin 

we de afspraken qua begeleiding, steun en verantwoording gezamenlijk vastleggen. 

8. Daarna gaat een pioniersbegeleider met jou en je team in gesprek, allereerst voor een 

kennismaking, om te kijken of het klikt. Als het niet klikt, is er iemand anders beschikbaar. 

9. Als we daarna de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, wordt de subsidie binnen 

zes weken overgemaakt en gaat de begeleiding van start. 

VERDER IN GESPREK 
Wil je verder in gesprek over de mogelijkheden voor samenwerking? Schroom dan niet om contact 

op te nemen met iemand van het landelijk team pionieren. En kijk op de website voor meer 

informatie over pionieren en praktische tips: 
 

 

 

 

 

 

www.lerenpionieren.nl 
 

Landelijk team pionieren 

  info@protestantsekerk.nl 

    030 880 1892 

http://www.lerenpionieren.nl/
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