
‘Lente in de kerk’ ofwel de kerk in beweging: Alleen God kan groei en bloei geven 

 

Ter inspiratie een citaat van Tomáš Halík om mee te nemen in de brainstorm: 

"Als de kerk niet door een diepe hervorming heen gaat, zullen de kerken binnen één 

generatie gesloten zijn. De hervorming die ik voor me zie, zou levende centra van meditatie 

en overdenking moeten creëren. Net zoals de Middeleeuwse universiteiten, die geen 

fabrieken van diplomaten waren, maar gemeenschappen waarin mensen de waarheid 

zochten door middel van discussie en debat. Dat soort nieuwe centra, waarin samen 

gebeden en geleefd wordt, is het begin van de hervorming." 

1. Inhoud: In de kerk moet ‘het wel ergens over gaan’. Daarbij is vooral de 

geloofsinhoud van belang: de centrale rol van Jezus Christus, een goede uitleg van 

de bijbel die de praktijk van het leven raakt, inspiratie, uitdaging en verdieping. 

2. Ruime: Jonge, maar ook oudere mensen zoeken ruimte om hun eigen weg te 

kunnen vinden, bijvoorbeeld in hun levensstijl en de keuzes die zij maken. Ook moet 

er ruimte zijn in de liturgie voor nieuwe vormen van muziek. 

3. Gekend zijn: Je moet je eigen plek kunnen vinden, een netwerk kunnen opbouwen, 

mensen vinden van je eigen leeftijd, met hen op kunnen trekken en je kunnen 

inzetten op een manier die past bij jouw gaven en talenten. 

4 Sfeer: De vraag is van groot belang of jij je welkom voelt, of er mensen zijn die een 

praatje beginnen, of er een sfeer is van liefde en hartelijkheid. Aan ruzies, 

afstandelijkheid en het gevoel dat je de maat genomen wordt hebben mensen een 

grote hekel. 

5 Inzet voor de omgeving: Een kerk die naar binnen gekeerd is en waar de leden 

alleen bezig zijn met zichzelf, heeft weinig aantrekkingskracht. Een kerk moet de 

liefde van God laten zien, dat voelt iedereen aan, ook mensen die zelf niet de tijd of 

gelegenheid hebben om zich in te zetten voor activiteiten die de kerk organiseert ten 

behoeve van de gemeente. 

 

1. Zie jij de kerk als een plek van rust, bezinning, verdieping en gebed? 

2. Hoe zou je willen dat de gemeente van Gees er over 10 jaar uitziet (denk ‘out-of the 

box’)? Wat denk jij van het belang van het gebouw, inhoud, publiciteit, communicatie? 

(voorkom verwaarlozing van deze facetten) 

3. Hoe denken we als kerkenraad / gemeente die toekomstige situatie te bereiken? Wat 

is daarvoor nodig? 

4. Wat zou voor dit jaar een eerste stap kunnen zijn richting die toekomstige situatie? 

5. Welke bijdrage kun jij daaraan leveren?  

 


