
Synode denkt over de toekomst van een Kerkgebouw . 
 
Op 17 september presenteerde een projectgroep van de synode, het 
leidinggevend orgaan van onze protestantse kerk, een brochure: 
Speelruimte gezocht, protestantse visie op kerkgebouwen. 
 
Een onderwerp waar het in onze gemeente ook over gaat, dus juist op dit 
moment belangrijk voor ons. 
De prettig leesbare brochure belicht allerlei kanten van de vragen rond 
kerkgebouwen. 
 
In de inleiding staat te lezen: 

“Binnen de Protestantse Kerk is het besef gegroeid dat bij het 
ontwikkelen van een toekomstvisie op kerkgebouwen de focus niet zozeer 
moet liggen op het afstoten van kerkgebouwen maar veeleer op zinvol 
gebruik en hergebruik. 
Zo is er een toenemende aandacht voor de betekenis van dorpskerken, 
de waarde van monumentale stadskerken en voor het gezamenlijk 
gebruik van kerken met andere (verwante) organisaties”. 
 
Ook de overheid is geïnteresseerd in de kerkgebouwen en gemeenten 
ontwikkelen ook een kerkenvisie. 
Zo’n twee jaar geleden hebben wij ook een gesprek hierover gehad, 
waarin we onze plannen hebben verteld. 
Voor zover wij weten is er in De Ronde Venen nog geen kerkenvisie. 
 
Je kunt op veel manieren naar een kerkgebouw kijken. 
De projectgroep noemt er drie. 
De theologische invalshoek helpt om te bepalen: hoe kijken we als 
gelovigen aan tegen de betekenis van ons kerkgebouw? 
De kerkelijke invalshoek helpt om te bepalen: hoe kijken we aan tegen 

een kerkgebouw als ‘middel’ om de doelstellingen van onze gemeente te 
verwezenlijken? 
De maatschappelijke invalshoek helpt om te bepalen: welke betekenis 
heeft ons kerkgebouw voor ons dorp, onze buurt of onze stad?  
Welke verantwoordelijkheid hebben wij (daarom) voor het beheren en 
bewaren van dit erfgoed? 
Maar ook: welke kansen geeft dit voor gezamenlijk gebruik, het maken 
van verbinding tussen kerk en omgeving, en het delen van  
verantwoordelijkheid? 
 
Enige opmerkingen uit het rapport over deze invalshoeken:  
Onze kerkgebouwen zullen altijd iets profetisch hebben. 
Ze mogen op geheel eigen wijze een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van het goede leven voor Gods aangezicht. 



* De kerk als instituut heeft mogelijk voor velen al afgedaan, 
maar het gebouw heeft nog wel een warm plekje in het hart. 

* Door er als kerkenraad bewust voor te kiezen om van de kerk een 
ontmoetingsplek te maken voor dorp of buurt, verlaag je de 
drempel voor activiteiten. 

* Waar werkt de Geest eigenlijk allemaal en wat zien we ervan?  
Dat zou wel eens een heel belangrijke vraag kunnen zijn bij de 
voortgaande bezinning op onze kerkgebouwen. 

* Het is een troostrijke gedachte dat wanneer God de ene vorm van 
heiligdom liet ophouden er dankzij de Geest weer een nieuwe vorm 
ontwikkeld werd. 

* Naar welke werkelijkheid verwijzen kerkgebouwen eigenlijk? 

In ieder geval kun je stellen dat ze de verkondiging van Gods 
Koninkrijk mogelijk maken. 
Als zodanig belichamen ze een bepaalde visie op het leven.  

* In welke mate is het kerkgebouw geschikt om de doelstellingen 
van de gemeente te bereiken?  

* Het onderhoud van kerkgebouwen kan als een molensteen om de 
nek van de kerkrentmeesters hangen. 

* Het kerkgebouw is een erfenis van vorige generaties 
geloofsgenoten, een erfenis waar zuinig mee omgesprongen moet 
worden. 

* De essentie is dat de kerk zich met al haar beschikbare middelen 
ten dienste stelt van de verkondiging van Gods Koninkrijk, dus ook 
met haar gebouwen. 
 

Kortom een brochure die veel aspecten aan de orde stelt en de moeite 
waard is om te lezen:  
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/generale-synode-ga-in-gesprek-
over-de-speelruimte-van-het-kerkgebouw/ 
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