
Gemeenteopbouw 

Gemeente van Spakenburg-Zuid, broeders en zusters in Christus,    

Sinds oktober 2016 werk ik als kerkelijk werker gemeenteopbouw in de gemeente. In de eerste 

maanden was het vooral ontdekken hoe de gemeente is. Wie, wat, hoe werkt alles en iedereen samen 

(of niet). Graag laat ik u delen in wat ik gemerkt heb. 

1. De gemeente is groot (bijna 2300 leden) en jong (50% is tussen 0-30 jaar). Er zijn actieve leden, 

maar er is ook een brede rand met niet-meelevende leden. Er wordt veel van ambtsdragers 

verwacht. In wijken en op vergaderingen moeten ze veel werk verzetten. Door de ontwikkelingen 

in de samenleving neemt dat werk steeds meer toe. 

2. Een deel van de gemeenteleden komt bij elkaar in kringen. Voor Bijbelstudie en ontmoeting. Een 

ander deel wil zich om verschillende redenen niet bij een kring aansluiten. Er is verschil in de 

manier waarop in de wijken ambtsdragers en wijkcoördinatoren samenwerken. Soms zijn er 

nauwe contacten, soms is er geen overleg tussen de partijen. Ook wat er in de wijken met elkaar 

gedaan wordt verschilt behoorlijk per wijk. 

3. Er zijn vele commissies met  enthousiaste mensen. Maar een duidelijke structuur is niet aanwezig. 

En daarom is er geen goed overzicht. De contacten met de kerkenraad zijn niet goed en duidelijk 

geregeld. En ook is niet voor de hele gemeente helder: ‘Wie doet wat waarom?’ 

4. De gemeente heeft geen duidelijk antwoord op de vraag: ‘Waar wil je als gemeente naar toe? Wat 

wil je bereiken? Hoe wil je zijn?’ Er is geen visie met daaraan gekoppeld beleid bij de kerkenraad 

vastgelegd. Maar ook onder de gemeenteleden is daar nauwelijks aandacht voor. Een deel wil 

graag en snel veranderingen, een ander deel vindt het allemaal al veel te snel gaan. Ook over welke 

veranderingen moeten komen, denken gemeenteleden verschillend. 

Veranderingen zijn nodig. Maar welke en hoe? In het beleidsdocument “SAMEN ONDERWEG” 
zijn een aantal voorstellen en aanbevelingen gedaan, http://www.spakenburg-zuid.nl 

 
a) Om veranderingen te bereiken zullen mensen moeten veranderen. Anders blijven veranderingen 

alleen aan de oppervlakte. Dan is alles na een paar jaar vergeten en zak je terug naar de oude 

patronen. Preken, Bijbelstudie, toerusting en geloofsgesprekken zijn goede instrumenten om aan 

veranderingen te werken. Er wordt daarom een jaarprogramma rond een jaarthema (Bijbellezen) 

gemaakt. Met een aantal preken en leesroosters kan de gemeente daar het jaar door mee aan de 

slag. Ook wordt een jaarprogramma met toerustings- en ontmoetingsactiviteiten gemaakt. 

b) De Geest geeft gaven aan íedereen, niet alleen aan ambtsdragers, om de gemeente op te bouwen. 

Deze gaven moeten ingezet worden. Om de druk weg te halen bij ambtsdragers en tegelijk 

gemeenteleden actief te maken, worden wijkteams gevormd. Er worden afspraken gemaakt over 

het samenwerken in de wijkteams. En het is belangrijk dat de gemeenteleden in de wijken het 

omzien naar elkaar handen en voeten geven. Er mag niemand buiten de boot vallen.  

Het is belangrijk om na te denken over een werkbare structuur voor de kerkenraad. De taken en 

verantwoordelijkheden moeten goed verdeeld worden. Wat hoort bij de taak van de ambtsdrager? 

Wat kunnen gemeenteleden doen, hoe kunnen ze hun gaven inzetten? 

c) Om een duidelijke structuur van de commissies  te krijgen, worden ze verdeeld over een aantal 

taakvelden. Het contact onderling en met kerkenraad kan dan beter zichtbaar worden.  

d) Het is belangrijk dat nagedacht wordt over wat je als gemeente wilt. Wat zijn waarden, die je wilt 

uitdragen? Wat voor soort gemeente wil je zijn? Als je dat weet, kun je ook een koers uitzetten 

richting de toekomst. 

Het is veel, dat besef ik heel goed. Graag wil ik er met u over spreken op de informatieavond op 08 juni 

as. U bent van harte welkom! 

Karin Koelewijn, kerkelijk werker gemeenteopbouw 

http://www.spakenburg-zuid.nl/

