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Toekomstvisie PG Velp – definitief 
 
21 april 2021 
Opgesteld door: Petra Zuijderwijk, Eise Lensink, Hendrika Jager, Ed Hustinx, Gerie Mensink, 
Rob van de Wetering  
 
 

Jezus als bron 
Wij zijn een gemeenschap die in Jezus Christus haar levende bron heeft. We leven uit zijn 
liefde en laten ons inspireren door wie hij is en door wat hij ons te zeggen heeft. Jezus Chris-
tus zette pakweg 2000 jaar geleden een groep mensen in beweging om hem te volgen en wij 
verlangen ernaar om datzelfde spoor te volgen. We staan in een eeuwenoude traditie en 
tegelijk staan we midden in de wereld van nu.  
 
We willen in deze wereld en in deze tijd een gemeenschap zijn die hecht en saamhorig is. We 
houden onze ogen gericht op de hele wereld en strekken onze handen uit naar een ieder die 
op ons pad komt. Wij staan niet los van, maar maken deel uit van de wereld waarvan wij 
geloven dat het Gods schepping is. Wij voelen ons geroepen om te zorgen voor heel de 
schepping, voor de mens en voor de natuur. 
 
Wij willen een open gemeenschap zijn van jong tot oud. We willen ons geloof in Jezus Chris-
tus uitdragen en samenwerken met iedereen die, al of niet vanuit het geloof, ook zorgdraagt 
voor de schepping. 
 

Missie-statement 
Met hart, hoofd en handen delen wij de liefde van God met elkaar, met jong en oud, en met 
de wereld waarin wij onze plaats hebben gekregen. Wij zijn een gemeenschap die ruimte 
voor rust en bezinning creëert, die het evangelie deelt en die samen met anderen zorgt voor 
de schepping.  
 

Gemeenteopbouw 
Om van toegevoegde waarde te blijven voor de gehele gemeenschap, moeten we aan de 
vertrouwde activiteiten nieuwe toevoegen. We hopen dat we daarmee mensen kunnen 
prikkelen om zich bij ons te voegen, terwijl de huidige gemeenteleden zich thuis blijven voe-
len in ons midden. 
 
Als we bedenken dat 27% van de mensen binnen de burgerlijke gemeente Velp 65 jaar of 
ouder is en dat 61 % (!) binnen de PG Velp 65 jaar of ouder is, dan weten we dat dit een be-
langrijke groep is en zal blijven binnen onze gemeente. Momenteel zit de aanwas dan ook 
voornamelijk binnen deze leeftijdsgroep. Deze groep lijkt betrekkelijk tevreden te zijn met 
het functioneren van de kerk. Zij zijn vertegenwoordigd binnen de huidige activiteiten (be-
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zoek van de erediensten en deelname aan aanbod voor vorming en toerusting). Dit willen we 
graag zo houden. Wat fijn dat dit goed gaat! 
 
 
Voor jongeren is het vooral van belang om het contact te stimuleren, zowel onderling als 
met anderen. Dit kan bijvoorbeeld door hen actief te betrekken bij activiteiten, zoals in het 
Multimedia-team. Geloofsgesprekken en evangelisatie onder jongeren spreekt sommigen 
aan, maar kan ook averechts werken. Jongeren (zeker onder de 15) bereik je meestal slechts 
via hun ouders die in de midden-generatie zitten. Echter, de midden-generatie is relatief 
klein in onze gemeente en de vertrouwde elementen van de kerk blijken, gezien de krimp, 
niet voldoende om de midden-generatie (25-65 jaar) vast te houden. De focus voor deze 
notitie ligt daarom op de brede midden-generatie. 
 

Vernieuwing 
Welke elementen kunnen we toevoegen om aan te sluiten op de behoefte van de midden-
generatie? Wij als denktank zijn niet dé midden-generatie, maar we behoren er allemaal wel 
toe. Op grond van onze eigen visie en op grond van wat beelden uit onze eigen kring, kwa-
men wij tot drie bouwstenen voor de kerk van de toekomst. 
 
 

 
 
 

1. Kerkdiensten, pastoraat en kerkelijke activiteiten – De kerkdiensten moeten aan-

trekkelijk zijn voor alle generaties. Veel ouderen lijken tevreden te zijn met de huidi-

ge kerkdiensten, het pastoraat, etc. Ook de huidige activiteiten voor kinderen zijn 

goed. Echter, niet iedereen in de midden-generatie vindt de eredienst even aantrek-

kelijk. Het is nodig om na te denken over liturgische vernieuwing (thematiek, muzika-
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le invulling, etc.). Er zal een goed evenwicht gezocht moeten worden tussen het ver-

trouwde en vernieuwing, zodat jong en oud zich aangesproken weet. 

2. Doelgroepgerichte bijeenkomsten – Naast de traditionele kerkdiensten, willen we 

voor de midden-generatie aparte bijeenkomsten organiseren. Hierbij gaat het vooral 

om het contact met leeftijdgenoten, bijvoorbeeld rond thema’s als opvoeding, duur-

zaamheid, geloven op je werk, etc. Dit kunnen inspirerende en verdiepende ge-

spreksbijeenkomsten zijn, maar ook meer ervaringsgerichte bijeenkomsten als medi-

taties of stiltewandelingen. Deze bijeenkomsten vinden frequent plaats, gaan door 

ongeacht het aantal aanwezigen, en kunnen worden gecombineerd met een borrel. 

Een aandachtspunt is dat de bijeenkomsten praktisch haalbaar moeten zijn voor 

mensen die werken en/of een gezin hebben met (kleine) kinderen. Ook valt te den-

ken aan het vormgeven van rituelen, binnen of buiten de muren van de kerk, om ge-

beurtenissen met elkaar en met de Velpse gemeenschap te overdenken, te vieren of 

betekenis te geven. 

3. Projecten gericht op zorg voor de schepping – We denken dat mensen zich sneller bij 
de kerk laten betrekken als dit op projectmatige basis gebeurt. Een project heeft een 
duidelijk doel en is afgebakend. Mensen hoeven zich dan niet langdurig te committe-
ren. Projecten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere instellingen, 
verenigingen, bedrijven, kerken, etc. De kerk heeft een faciliterende rol en stelt men-
sen en faciliteiten ter beschikking. De projecten zijn gericht op zorg voor de schep-
ping. Dit omvat duurzaamheid en gerechtigheid en is daarmee direct gelieerd aan 
Groene Kerk en aan de diaconie. Zorg voor de schepping is het basiscriterium en elke 
concreet voorstel wordt hieraan getoetst, gemonitord en geëvalueerd. 

 

De juiste toon 
Om mensen in de midden-generatie te bereiken en te enthousiasmeren is het nodig om 
goed aan te sluiten bij hun belevingswereld. We hebben hiervoor enkele randvoorwaarden 
benoemd, die van toepassing (kunnen) zijn op elk van de drie genoemde bouwstenen: 

1. Actueel en maatschappelijk (of persoonlijk) relevant – Je moet aansluiten op actuele 
thema’s met een maatschappelijke of persoonlijke relevantie. Duurzaamheid, ar-
moede en eenzaamheid sluiten wel aan, een studie over een Bijbelboek of over reli-
gieuze kunst spreekt veel minder aan. 

2. Balans tussen profileren en ruimte laten – Je mag duidelijk je (christelijke) normen- 
en waardenkader laten blijken, maar presenteer dit niet als de enige, absolute waar-
heid. Er moet ruimte zijn voor twijfels en andere standpunten. Het moet vooral gaan 
om het onderlinge gesprek en om een gezamenlijke doordenking, waarbij ruimte en 
respect is voor diversiteit in standpunten. 

 

Een ontspannen houding 
We vinden het belangrijk om een ontspannen houding aan te nemen. Dus niet ‘Hoe krijgen 
we meer vaste leden en hoe stoppen we de krimp?’, maar ‘Wat willen wij als kerk bieden en 
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wie doet daar (nu) aan mee?’ We vermoeden dat dit voor mensen van buiten de gemeente 
drempelverlagend werkt en dat dit aansluit bij hun houding: ‘Ik doe hieraan mee omdat ik 
dit nu boeiend, inspirerend en/of belangrijk vind, maar ik wil mij nergens toe verplichten.’ 
 
Het geeft mensen binnen en buiten de gemeente ontspanning, als we ons in vertrouwen 
richten op de inhoud van ons geloofsleven met hoofd, hart en handen (‘Van U is de toe-
komst, kome wat komt’). Onze focus moet niet het in stand houden van een instituut zijn. 
 
Bovendien mogen we vertrouwen hebben in Gods aanwezigheid in van alles en nog wat, ook 
wat al buiten (!) de kerk gebeurt. Vaak hoeven we niet zelf iets te initiëren, maar kunnen en 
mogen we aansluiten. ‘Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begon-
nen, zie je het niet? (Jesaja 43:19)  
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Samenwerking 
We hebben besproken dat we kansen voor samenwerking zien met: 

- Andere kerken binnen Velp en omgeving, ook de rooms-katholieke kerk. Vooralsnog 
hebben we weinig zicht op wat daar gebeurt: Wat doen andere kerken? Zijn zij ook 
bezig met ‘denktankachtige’ initiatieven? Kunnen we samen projecten of samenkom-
sten organiseren? 

- Groene kerken.nl, Voedselbos Biljoen en Hogeschool Van Hall Larenstein 
- Jansen & De Feijter, voor lezingen ed. Vooral bij onderwerpen waarbij geloof en cul-

tuur of kunst elkaar raken, kun je ook niet-kerkelijke mensen enthousiasmeren, zo 
leert de ervaring!  

 
Voor ons is samenwerking met anderen de kern van de bouwsteen ‘Projecten gericht op 
zorg voor de schepping. Het is lastig om hier nu concreter in te worden, omdat dit sterk af-
hangt van het doel van het project. 
 

Hoe bereiken we mensen? 
De (digitale) communicatie van onze kerk is nu behoorlijk goed: website, Facebook, Lef! en 
nieuwsbrief. Wel zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van de reguliere media om ook 
mensen buiten de kerk gemakkelijker te bereiken (denk aan: huis-aan-huisbladen als Regio-
bode en Arnhemse Koerier en nieuwssites als rheden.nieuws.nl). Ook de (papieren) flyer 
blijft effectief. 
 
Echter, onze ervaring is dat persoonlijke benadering van mensen vaak de meest effectieve 
manier is om mensen ‘mee te krijgen’. We moeten mensen, zowel binnen de gemeente als 
daarbuiten, direct enthousiasmeren en betrekken bij activiteiten.  
 
Een idee is om aan het begin van een schooljaar, of als we een project willen lanceren, te 
vragen of we op verschillende basisscholen ‘podium’ mogen krijgen. We willen zo mensen 
enthousiasmeren die vervolgens elkaar ook weer kunnen meetrekken. Je benadert zo ouders 
die elkaar al kennen, waardoor je meteen een klein groepje aanspreekt en betrekt. 
 
Verder zijn projecten waar ook mensen van buiten de kerk aan deelnemen een belangrijke 
manier om nieuwe contacten op te bouwen. Wanneer mensen ervaren dat het goed is om 
met de kerk samen te werken, kunnen ze ook gestimuleerd worden andere bijeenkomsten 
te bezoeken. 
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Enkele voorstellen 
 
Hier beschrijven we enkele voorstellen, waarvan we inschatten dat deze de midden-
generatie zullen aanspreken. 
 

Kerkdiensten, pastoraat en kerkelijke activiteiten 
 

Wat Kerkdiensten, concerten 

Toelichting Bestaande activiteiten zijn voor veel doelgroepen geschikt, maar soms 
is een speciaal karakter of accent nodig om het aantrekkelijker te ma-
ken voor (bijvoorbeeld) de midden-generatie. Denk aan orgelconcerten 
en diensten met uitsluitend muziek (zoals de Muzikale Potpourri), 
waarbij ook achtergronden van de muziekstukken worden gegeven. 
 
Musici (naast de organisten) vragen om een bijdrage in de kerkdien-
sten. Denk ook aan kinderen die een instrument bespelen.1  

Frequentie enkele keren per jaar 

Organisatie Voorgangers, commissie Eredienst, organisten 

Communicatie • Via reguliere kanalen (Nieuwsbrief, Lef!, Facebook) 

• Huis-aan-huisbladen en nieuwssites 

 
In aanvulling op de bestaande filmavonden (zie boekje Vorming en Toerusting): hiervoor kun 
je ook mensen van buiten de gemeente uitnodigen. Dit is goed te combineren met samen 
eten of drinken en een nabespreking. Denk aan de serie: ’Story of God’ van Morgan Free-
man. Omdat het in deze serie ook over geloofsvragen uit andere culturen en religies gaat, is 
het mogelijk laagdrempeliger voor niet-kerkelijken en voor mensen uit andere culturen of 
met andere religies. 
 

Doelgroepgerichte bijeenkomsten 
 

Wat Gezinsactiviteit 

Toelichting Denk aan: 

• Picknick 

• Speeltuin 

• Spelletjes/sport 

• Speurtocht 

Frequentie 3 à 4 keer per jaar 

Organisatie 2 coördinatoren 

Communicatie • Via app-groep of mailing list met mensen die geïnteresseerd zijn 

 
1 Je zou de kerk en het Rondeel beschikbaar kunnen stellen (of verhuren) voor buurt- en dorpsactiviteiten, zoals 
muziekles. Je kunt hen vervolgens vragen een bijdrage te leveren aan een dienst. 
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in dergelijke activiteiten 

• Via reguliere kanalen (Nieuwsbrief, Lef!, Facebook) 
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Wat Thema-avond 

Toelichting Denk aan: 

• Christen zijn op je werk 

• Opvoeden van kinderen 

• Politiek 

• Boodschappen doen met oog voor het milieu 
Kan eventueel met inzet van externe sprekers, zoals lokale politici, filo-
sofen, schrijvers, voorgangers waaronder imam of rabbijn.  

Frequentie 1 keer per maand, later eventueel hogere frequentie 

Organisatie 2 coördinatoren voor organisatorische kant, inclusief communicatie. 
Predikant en/of pastoraal werker kan bijdragen voor de inhoud. 

Communicatie • Via app-groep of mailing list met mensen die geïnteresseerd zijn 
in dergelijke activiteiten 

• Via reguliere kanalen (Nieuwsbrief, Lef!, Facebook) 

• Huis-aan-huisbladen en nieuwssites 

 

Wat Boekbesprekingen 

Toelichting Te denken valt aan: Karel Eykman: ‘Wat geloof jij eigenlijk’ (voor kin-
deren en hun ouders)  en Rutger Bregman: ‘De meeste mensen deugen’ 

Frequentie enkele keren per jaar 

Organisatie 2 coördinatoren voor organisatorische kant, inclusief communicatie. 
In samenwerking met Jansen & De Feijter. 

Communicatie • Via app-groep of mailing list met mensen die geïnteresseerd zijn 
in dergelijke activiteiten 

• Via reguliere kanalen (Nieuwsbrief, Lef!, Facebook) 

• Huis-aan-huisbladen en nieuwssites 

 
 
Verder kan worden gedacht aan: 

1. Bijeenkomsten voor singles 
2. Bijeenkomsten voor LHBT-gemeenschap (via Inge Butterman) 
3. Kliederkerk (https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ ) 
4. Kunst in de kerk: Kunstenaars (professioneel of amateur) uitnodigen een kunstwerk 

te maken a.d.h.v. een thema (bijv. Pasen of Kerst) en hen laten exposeren in de kerk 
(en evt. toelichten). 

5. Bazaar. In het verleden is er regelmatig een bazaar georganiseerd. Er klinkt een roep 
om deze samenbindende activiteit te continueren. 
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Projecten 
 

Wat Project voor de buurt 

Toelichting Enkele mogelijkheden 
1. Inzet via diaconie (bijdrage aan DIANA2, Stichting Strak3, etc.). 

Denk hierbij aan inzet voor het buurthuis. 
2. Inzet via Stichting Present4. Zie in het bijzonder: 

https://stichtingpresent.nl/meedoen-als/meedoen-als-kerk/  
3. Inzet via Umoja.5 
4. Inzet via NL Doet (deelnemen als groep gemeenteleden). 

 

Frequentie 2 projecten per jaar 

Organisatie 2 coördinatoren: fungeren als aanspreekpunt, genereren nieuwe idee-
en, bijeenbrengen projectdeelnemers, etc. 

Communicatie • Via app-groep of mailing list met mensen die geïnteresseerd zijn 
in dergelijke activiteiten 

• Via reguliere kanalen (Nieuwsbrief, Lef!, Facebook) 

 

Wat Projectkoren 

Toelichting 1. Kinderprojectkoor 
2. Volwassenenprojectkoor 

 
Hierbij kun je er voor kiezen om eenmaal per jaar een klassieke muziek-
richting te kiezen en eenmaal een wat lichtere (Gospel) richting. 
De projectkoren kunnen een eredienst muzikaal invullen, maar kunnen 
ook een eigen uitvoering invullen (dus buiten de eredienst) 

Frequentie 4 uitvoeringen per jaar (2 voor kinderen resp. voor volwassen). 

Organisatie 2 musici (minimaal) die begeleiding van de projectkoren kan invullen. 

Communicatie • Via app-groep of mailing list met mensen die geïnteresseerd zijn 
in dergelijke activiteiten 

• Via reguliere kanalen (Nieuwsbrief, Lef!, Facebook) 

 
  

 
2 DIAconaal Netwerk Armoedebestrijding in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Zie: http://rvkvero.nl/diana/  
3 Stichting Strak is een hulp organisatie voor mensen die moeten leven van een minimum inkomen 

in de gemeente Rheden en de gemeente Rozendaal. Zie: https://www.stichtingstrak.nl/  
4Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen 
worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen 
woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een soci-
aal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd. https://stichtingpresent.nl/  
5 Umoja helpt kerken met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich 
te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. https://umojanederland.nl/  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Wat Concerten en theatervoorstellingen 

Toelichting • Christelijke theatervoorstellingen / kerktheater 

• Concerten (bijvoorbeeld Sela, Matthijn Buwalda, Talitha Nawijn, 
Martin Brand) 

Frequentie 4 uitvoeringen per jaar (2 voor kinderen resp. voor volwassen). 

Organisatie 2 musici (minimaal) die begeleiding van de projectkoren kan invullen. 

Communicatie • Via app-groep of mailing list met mensen die geïnteresseerd zijn 
in dergelijke activiteiten 

• Via reguliere kanalen (Nieuwsbrief, Lef!, Facebook) 

• Huis-aan-huisbladen en nieuwssites 

 
 
Enkele andere mogelijke projecten: 

1. Bijdrage aan Voedselbos 
2. Paasontbijtjes maken en langsbrengen (gratis, tegen onkostenvergoeding of voor 

goed doel). 
3. Kinderopvang: Auke Walda meldt in de Kerkenraad dat er een groot gebrek is aan 

kinderopvang in Velp. Kan de kerk hierin vraag en aanbod bij elkaar brengen? 
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Beeld Suzan Hijink 


