
KERK-ZIJN IN DE 21-e EEUW 

Inleiding 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en ook de PKN-gemeente 

Hardenberg-Heemse, heeft te maken met een aantal problematische 

ontwikkelingen die om een antwoord vragen.  

Zo neemt in onze gemeente het aantal leden gestaag af (circa 1,5  tot 

2 % per jaar), lopen de inkomsten van de kerk terug en moeten 

daardoor de uitgaven beperkt worden. Dit alles heeft een substantiële 

omvang. Dat betreft de uitgaven voor personeel, maar ook die voor 

gebouwen.  

Op de vragen daaromtrent moeten antwoorden gevonden worden.  

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft daarom besluiten genomen rond 

de handhaving en het gebruik van de kerkelijke gebouwen. Dit zowel 

in Heemse, als in Hardenberg. Tegelijkertijd wordt elk jaar de inzet van 

de predikanten en kerkelijk werkers in Fte’s per wijk opnieuw bepaald 

op basis van aantallen eenheden en aantallen uitvaarten.  

Dit leidt steeds tot een situatie waarin met minder personele inzet het werk in de gemeente gedaan 

moet worden. 

 

Oorzaken en conclusies 

Bij het zoeken naar oplossingen voor de geschetste problemen, moet eerst gezocht worden naar 

enkele dieper liggende oorzaken. Daarna kunnen en moeten conclusies worden getrokken en 

gevolgen onder ogen worden gezien. 

Al meer dan twee generaties lang is te zien dat onze manier van kerkzijn nauwelijks is veranderd. 

Natuurlijk zijn in de loop der jaren allerlei nieuwe vormen zichtbaar geworden voor de zondagse 

eredienst, het pastoraat, het jeugdwerk en de catechese, maar de essentie ervan en de doelen daarbij 

zijn hetzelfde gebleven.  

In diezelfde periode is te zien dat een steeds groter aantal, vooral jonge mensen, in de kerk niet meer 

vindt wat hen boeit en bindt. Onze manier van kerkzijn sluit te weinig aan bij de vragen van de mensen 

anno 2022, waardoor ze letterlijk hun heil buiten de (PKN-)kerken zoeken. Dat betekent echter zeker 

niet dat mensen niet zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen. Hun zoektocht naar verbinding 

met het hogere, met de Eeuwige, leidt hen evenwel niet naar onze kerk. 

De vraag daarbij is ook: moet de kerk in de huidige maatschappij er alleen zijn voor de 

geloofsbeleving (op zondag), of moet op elke dag van de week zichtbaar worden dat de kerk concreet 

actief is in de samenleving? Bij het formuleren van een antwoord op die vraag blijkt telkens weer dat 

de kerk in veel gevallen toch erg naar binnen gericht werkt en zich te weinig richt op mensen met een 

andere oriëntatie. 

 

Vitaliteit van zingevingsvragen 

Grote aantallen mensen zoeken buiten de traditionele kerken, vormen van antwoorden op hun 

zingevingsvragen en vinden dat in meditatie, yoga, boeddhisme, mindfulness of andere vormen van 

spiritualiteit. Veel mensen zoeken verbinding met het hogere, het transcendente.  

De samenleving van onze tijd, met allerlei vormen van hardheid, onverdraagzaamheid en egoïsme, 

heeft meer dan ooit menselijke aandacht en warmte nodig. Vanuit de Bijbelse boodschap ligt daar bij 

uitstek een taak en rol van de kerk(elijke gemeente). 

Er is bij erg veel mensen behoefte aan verbinding en betekenis geven aan het leven van anderen en 

van zichzelf. Overal buiten de kerken bloeien initiatieven op waarbij mensen concreet iets voor 

anderen doen. Daar wordt zichtbaar wat een (Bijbelse) kernwaarde als ‘verantwoordelijkheid voor 

elkaar’ betekent in de praktijk. Dat zijn ook initiatieven waar jongeren zich bij aansluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werken vanuit de visie uit het beleidsplan van onze gemeente 

De missie en visie van het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 van de Algemene Kerkenraad (AK) bevat 

onder andere de volgende belangrijke, passage: 

De Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse is een kerkelijke gemeenschap, waar 

onderlinge verbondenheid, betrokkenheid, zorg voor elkaar en dienstbaarheid aan medemens 

en samenleving erg belangrijk is. 

De gemeente wil gastvrij zijn, stimuleert actief meedoen en is gericht op continuïteit en 

vernieuwing met het oog op een maatschappij die constant in beweging is. 

Dit deel van de missie en visie is bijzonder inspirerend in het kader van deze notitie en de opdracht 

voor het ontwikkelen van een Stadskerk. 

Ook de volgende zinsnede uit de paragraaf over oecumene spreekt zeer aan: 

De Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse wil volop deel uit maken van de plaatselijke 

samenleving. Dat betekent een open en constructieve relatie met verschillende (o.a. 

maatschappelijke) organisaties. Het is vanzelfsprekend dat contacten met andere 

kerkgenootschappen en religies daarin belangrijk zijn. 

 

Visie om mee verder te gaan 

De PKN-gemeente Hardenberg-Heemse wil over 25 jaar en daarna, nog een levende en actieve 

kerkelijke gemeente zijn. Doorgaan op de huidige weg, levert de ontwikkeling op die al jaren gaande 

is. Een ontwikkeling die doorbroken moet worden. Dat kan alleen als we, naast de huidige route, een 

tweede, vernieuwende, weg inslaan.  

Die route 2.0 is een route waardoor de kerk naar buiten treedt, aansluit bij de actuele vragen van deze 

tijd en ruimte geeft aan initiatieven die concreet maken wat de kernwaarden van de Bijbelse 

boodschap zijn: liefde, verdraagzaamheid, verbinding met elkaar en met de Eeuwige, 

rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de leefomgeving.  

Kortom: een kerkelijke gemeente die qua activiteiten en uitstraling aantrekkelijk is voor jonge mensen 

om antwoorden te vinden op zingevingsvragen en om concreet invulling te geven aan wat dit in de 

praktijk wil zeggen. Een kerkelijke gemeente die ruimte geeft aan culturele en maatschappelijke 

initiatieven die in het verlengde staan van deze kernwaarden. Een kerkelijke gemeente die letterlijk in 

woord, beeld, maar vooral ook in daad, midden in de samenleving staat. 

 

Inspiratie om vanuit de eigen visie en missie een kerk 2.0 te creëren 

Bovenstaande toekomstvisie, die mede gebaseerd is op het meerjarenbeleidsplan van de AK, biedt de 

mogelijkheid om een bedreiging, zoals teruglopende inkomsten en een kleiner wordend aantal leden, 

om te zetten in een kans. 

Vanwege de noodzaak tot bezuinigen heeft de AK besloten één van beide kerkgebouwen in het 

centrum van Hardenberg, de Stephanuskerk, te verhuren aan een ander kerkgenootschap.  

De Höftekerk en De Schakel dienen naar aanleiding van het rapport van Silas/Kerkelijk waardebeheer 

van december 2020, te worden ontwikkeld tot een Stadskerk. 

In deze Stadskerk zullen alle eigen kerkelijke activiteiten van onze PKN-gemeente dienen te kunnen 

plaatsvinden, maar het moet ook een multifunctioneel centrum zijn voor tal van andere 

maatschappelijke activiteiten op gebied van: 

- hulp aan mensen met een moeilijke positie in onze samenleving (eenzaamheid, stille 

armoede, dakloosheid, vluchtelingen, jongeren, mensen met een beperking, 

kansenongelijkheid en zo meer), maar ook  

- een plek waar cultuur kan bloeien en  

- waar andere maatschappelijk relevante zaken een plek kunnen krijgen. 

Daartoe moeten in het kerkgebouw activiteiten ontplooid worden die in het verlengde staan van het 

concreet vorm geven aan de waarden die ons vanuit de Bijbel als richtlijn voor het leven zijn 

meegegeven. Vanzelfsprekend moet daarbij aangesloten worden bij de specifieke behoeften van 

inwoners van Hardenberg. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een andere inrichting en noodzakelijke 

bouwkundige aanpassingen van beide gebouwen. 

Die bouwkundige aanpassing (verbouwing), maar vooral ook de exploitatie van de Stadskerk kost 

natuurlijk geld. Eenmalige kosten kunnen (deels) uit het vermogen van de kerkelijke gemeente worden 

betaald. De exploitatiekosten zullen echter moeten worden gedekt door eigen inkomsten via verhuur 

als congres- en vergadercentrum en een restaurantvoorziening. Uiteraard kunnen daar ook andere 

inkomsten bronnen bij komen, afhankelijk van mogelijkheden, kansen en ondernemingszin.  



Een nieuwe en vernieuwende vorm van kerkzijn en een stap naar kerkzijn 2.0; een kerk die ook in 

2050 nog vitaal is, omdat zij zich richt op de behoeften van mensen, op verbinding, zingeving, op 

invulling geven aan levensvragen en die aansluit bij de steeds sneller wisselende tijdsgeest. 

De deuren van het (kerk-)gebouw gaan open voor ieder die mee wil doen. 

 

Activiteiten voor sociaal-zwakkeren, voor ouderen, voor jongeren, voor mensen met een beperking en 

ruimte geven aan organisaties die zich inzetten voor kunst, cultuur en verbeteren van de leefsituatie 

van mensen dichtbij en ver weg. In dat kader wil ook de gemeente Hardenberg in zijn beleid zich 

richten op 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de Verenigde Naties hebben gesteld. We 

zien het als uitdaging om daar ons als een kerk, die zich op de toekomst van de mensheid wil richten, 

bij aan te sluiten. Dit om van daaruit de Bijbelse waarden concreet vorm te geven. 

 

De opdracht die we op basis van deze notitie namens de Algemene Kerkenraad (AK) zouden 

willen uitvoeren zien we daarom als volgt: 

1) Vorm een projectgroep van mensen die werkzaam zijn, c.q. deskundig zijn, in verschillende 

relevante maatschappelijke sectoren en op verschillende terreinen, maar ook van mensen die 

binnen de PKN-gemeente Hardenberg-Heemse actief zijn in wijkgemeente Centrum. 

2) Binnen deze projectgroep zal Wim van der Wel functioneren met als accent: inspirator en 

procesleider als het gaat om de drijfveren van waaruit de Stadskerk werkt. Als voorzitter, 

regievoerder, aanspreekpunt en verantwoordelijke op organisatorisch en bestuurlijke gebied 

zal Bart Jonkers optreden. 

3) Doe als projectgroep een voorstel voor de start en ontwikkeling van een Stadskerk naar het 

model zoals beschreven in het rapport van Silas van december 2020 en vanuit de in deze 

notitie beschreven inspiratie en doelstelling. Stel hiertoe een duidelijk projectplan op, zodat 

ieder in transparantie kan volgen wat doelen en resultaatverwachtingen zijn. 

4) Doe bij dit voorstel ook een onderbouwd voorstel voor de organisatie, juridische basis, kosten 

en exploitatie van de voorgestelde ontwikkeling. 

5) Maak bij het voorstel ook gebruik van inmiddels ontwikkelde Stadskerken in andere 

gemeenten (goede voorbeelden). 

6) Vorm een klankbordgroep van mensen uit verschillende wijkgemeenten binnen de PKN-

gemeente Hardenberg-Heemse en creëer en peil het draagvlak voor voorgestelde 

veranderingen en ontwikkelingen. 

7) Streef bij dit alles een stappenplan en tijdpad na dat kan leiden tot een afgerond voorstel 

uiterlijk in juli 2023. 

8) Rapporteer over de verschillende tussenstappen aan de AK. 

 

 

 

 

 

 


