
Het nieuwe kerken
Draagvlak en vrijwilligers



Dorpskerkenbeweging PKN
Nieuwe wegen op oude gronden (‘voorbij de rouw…’)

Van leegte naar ruimte

Schoonheid kerken / kerkgemeenschappen present stellen

Verbinding kerk en dorp 

Perspectiefwisseling ‘binnen’ en ‘buiten’



Voorstelrondje
Naam

Plaats

Plek van kerk in dorp of stad

Functie (evt)



Dorpskerken zijn in beweging 
Ee

Eenrum, Den Andel
Westernieland



Wie draagt de kerk?
Dorpskerk van Ee

Protestantse gemeente is eigenaar en beheerder
Deur is dicht
1 keer per twee weken kerkdienst
Hechte kerkgemeenschap
Samenwerking school, en andere instanties dorp
Aangename verstandhouding kerkelijk niet-kerkelijk

Kerkelijke gemeente open naar dorpsgemeenschap maar kerk 
beheert en bepaalt

Protestantse gemeente draagt de kerk

Dorpskerken Eenrum, Den Andel, Westernieland

Stichting oude Groninger kerken is eigenaar
Protestantse gemeente is beheerder
Deur is in de zomer open
1 keer per 3 maanden kerkdienst
Kerkgemeenschap is minimaal maar trouw
Culturele commissies maken vrij gebruik van kerken

kerkelijke gemeente beheert en maakt gebruik van kerk, maar geeft 
ook alle ruimte voor initiatief uit het dorp 
en bij voorkeur verbinding tussen beide.

Protestantse gemeente, Stichting oude Groninger 
Kerk en dorp dragen de kerk



Mooi voorbeeldproject van samen gedragen kerk
Monnikenwerk

Kunstenaars werken 6 woensdagen in de 
kerken 

Bezoekers zijn welkom in de avonduren

De kunstwerken maken deel uit van de 
kerkdienst op zondagmorgen

Kerken worden beschikbaar gesteld

Stichting Oude Groninger Kerken 
subsidieert mee

Die oude woorden vonden opnieuw betekenis, in bezoekers, in mij.



Door wie wordt ‘uw’ kerk gedragen?
Kerkelijke gemeente?

Stichting Oud Hollandse Kerken?

Lokale stichting?

Privé?

Anders?

of een combinatie?



Wie zijn de vrijwilligers achter de schermen?
Eigenaarschap

Wie is gast en wie is gastheer / gastvrouw?

Wie voelt zich betrokken bij de kerk?

‘Wie mag de afwas doen?’



Deuren open
Van buiten naar binnen Van binnen naar buiten



Van buiten naar binnen
Kerken openstellen voor andersoortig gebruik 

Cultuur

Natuur

Muziek

Kunst

Dorpshuis



Van binnen naar buiten
Kerkelijke gemeenten zijn ongemerkt vaak heel gesloten
Een  kleine, hechte groep mensen

Maar waar men mee bezig is heeft alles met de samenleving te maken
- pastoraat: omzien naar elkaar / ‘zorg voor de ziel’ 
- diaconaat: omzien naar minderbedeelden / zorg voor eerste levensbehoeften 
- rentmeesterschap:  omzien naar de leefomgeving / zorg voor de schepping

Zoek samenwerking met groepen in het dorp of stad die met dezelfde thematiek bezig zijn

Stijn Fens: ‘Buiten heeft men geen idee wat daar binnen gebeurt.’
(Trouw 7 sep 2019)



Kerk: binnenste buiten - buitenste binnen
Welke voorbeelden zijn te noemen?

Wat zijn belangrijke factoren?

menskracht

financiën

afspraken

vrijmoedigheid

…?
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