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De Vereniging Beraad Grote Steden streeft naar uitwisseling van kennis en naar
samenwerking tussen de bij dit Beraad aangesloten leden. We organiseren jaarlijks
conferenties en expert meetings en de Algemene Ledenvergadering. Daaraan wordt nu een
nieuw ontmoetingsmedium toegevoegd met de titel : ‘de PKN stedentrip’. De stedentrip
bestaat uit twee documenten. Het eerste is een korte inleiding op de ‘PKN stedentrip’ Naast
de inleiding biedt dit deel korte snapshots van wat er in de stadsrapporten aan de orde komt.
Het tweede document bevat alle stadsrapporten. Voor een korte oriëntatie kan men
volstaan met dit document. Wil men meer weten dan kan men in het stadsrapport zoeken
naar de stad waar men denkt meer informatie te kunnen vinden. Ook de stadsrapporten zijn
summier. Daarin treft U verwijzingen middels hyperlinks waar U zich nader kunt informeren.
Telefonische interviews
De Nieuwsbrief is tot stand gekomen door telefonische interviews met lidsteden door twee
bestuursleden, te weten Wietse Klukhuhn en Jan Scheurer. Samen met Eveline Bersma
vormen zij de redactie van deze Nieuwsbrief.
Even wennen
De eerste Nieuwsbrief is even wennen. De een vertelt meer dan de ander. De een noemt
andere onderwerpen dan de ander. Er is niet naar gestreefd om elke inbrenger iets te laten
zeggen over een vastgesteld aantal onderwerpen. Dat wordt goeddeels overgelaten aan de
lidstad zelf. Wel is gevraagd naar onderwerpen die voor anderen leerzaam kunnen zijn.
Als het ene rapportje veel korter is dan het andere betekent dat niet dat de stad met het korte
rapportje minder doet dan die met het lange rapport. Dat zou een geweldig misverstand zijn.
De stad met het korte rapport kan op vele terreinen heel vruchtbaar en actief bezig zijn. Maar
men is wat selectief geweest in het noemen van activiteiten die voor anderen leerzaam
kunnen zijn. Ook kan het zijn dat er wel lessen te trekken zijn uit ervaringen van lidsteden,
maar dat die nog niet vastliggen en niet middels de website bereikbaar zijn.
Nog niet allemaal
Hoewel alle lidsteden benaderd zijn heeft niet elke stad nu al een inbreng willen of kunnen
leveren. Soms is men verwikkeld in een proces waarover beter later iets kan worden gezegd.
Zo hebben bijvoorbeeld Haarlem en Amstelveen (nog) geen inbreng voor dit nummer
geleverd. Apeldoorn trad recent tot de Vereniging toe en is nog niet in deze inventarisatie
meegenomen.
Herstructurering
Zoals te verwachten was wordt veel gezegd en gemeld over herstructureringsprocessen en
de communicatie daarover. De aanpak van die herstructurering is verschillend. Zo heeft
bijvoorbeeld Amsterdam van meet aan het begrip versoberen verbonden met verbeteren en
vernieuwen. Ook in andere plaatsen (we denken aan bijvoorbeeld Amersfoort en Groningen)
heeft de AK gemeenten gestimuleerd om een profiel te kiezen en een identiteit te
ontwikkelen die de mens van deze tijd aanspreekt. Het is de moeite waard om die verschillen
in aanpak van verschillende steden te bestuderen en na te gaan of men in de eigen stad
daar iets mee kan doen. Via de aangegeven weblinks kan de lezer meer informatie vinden.
Mocht op sommige computers de genoemde weblink geen aansluiting bieden dan kan men
het beste de informatie zoeken op de website van de protestantse gemeente van de stad
(vermeld aan de kop van elk stadsrapport)

AK weg ?
Het is opmerkelijk dat in vrij veel steden de AK verdwijnt of gaat verdwijnen. We noemen
Enschede, Arnhem, Nijmegen, Alkmaar, Deventer. Men zoekt naar een eenvoudiger
bestuursstructuur mede vanwege het afnemend aantal wijkgemeenten en kerkgebouwen. In
de herstructurering zelf speelt de bestaande AK natuurlijk wel een belangrijke rol.
Missionaire gemeenten
In meerdere gemeenten wordt geprobeerd een missionaire uitstraling te ontwikkelen. Den
Haag heeft een onderzoek laten doen onder leiding van professor Henk de Roest naar de
mate waarin wijkgemeenten zich missionair opstellen. Verwezen wordt naar een
lezenswaardig en leerzaam rapport daarover. Ook in Amsterdam wordt gewerkt aan
kerkplanting en interactie van kerk en buurt.
Beleidsplannen en Toekomstscenario’s
Bijna alle geïnterviewde steden hebben interessante beleidsplannen gemaakt die de moeite
van het lezen waard zijn. Het is zeker de moeite waard om er eens voor te gaan zitten om ze
door te lezen. Juist op dat gebied van visie- en beleidsontwikkeling kunnen steden van
elkaar leren. Van belang is ook om in de komende tijd inzicht te krijgen in de mate waarin die
beleidsplannen daadwerkelijk behulpzaam waren bij het gewenste veranderingsproces dat
kerken in steden meemaken. Hier en daar wordt reeds aan zo’n evaluatie gewerkt.
In sommige beleidsplannen zijn interessante toekomstscenario’s uitgewerkt ondermeer in
Tilburg en Leiden. In veel steden wordt nagedacht over de profilering van wijkgemeenten.
Er wordt al samengewerkt
Het is goed om vast te mogen stellen dat mede dankzij de uitwisselingsmeetings van het
Beraad Grote Steden hier en daar steden reeds bij elkaar te rade gaan. Zo inventariseerde
Arnhem de herstructureringservaringen van collega steden. Ook het onderzoek dat Utrecht
deed naar ouderenpastoraat is door anderen gebruikt als gangmaker voor een eigen beleid.
Diaconaat
Over diaconaat is in deze “Stedentrip” nog niet zoveel gezegd. Sommige steden
beschouwden dat als “business as usual” waar iedereen op een min of meer vergelijkbare
wijze mee bezig is (inloophuizen, schuldhulpmaatjes, voedselbank) en waarover al reeds
veel kennis verspreid is en gedeeld wordt. In Enschede combineert het diaconaat met
pastoraat door inloopplekken in de wijken op te richten.
Ouderenpastoraat
Utrecht en Amersfoort hebben specifiek ouderenbeleid ontwikkeld, een aantal andere steden
zijn hiermee bezig.
Pasen
Den Haag organiseert voor de derde keer de Nacht van de Hoop op Paaszaterdag. Een
project dat zich richt op 20-40 jarigen.
Kerkgebouwen
Veel steden zullen de komende jaren kerkgebouwen gaan afstoten en staan hierin voor
ingewikkelde keuzes waaronder Den Haag. Andere steden hebben dit proces achter de rug
en zijn bereid hun ervaringen hierover te delen.
Delen van kennis en ervaring
En zo is er meer. Wij hopen dat de PKN stedentrip aanleiding mag zijn om over de eigen
schutting heen te kijken, om eens bij elkaar te gaan buurten en misschien wel samen te

werken. Graag houdt de redactie zich aanbevolen voor suggesties voor verbetering. We
hopen dat we mede hierdoor beseffen dat we als kerken allemaal gedreven worden om
zichtbaar te maken waartoe Christus ons heeft geroepen.
Eveline Bersma
Wietse Klukhuhn
Jan Scheurer
Maart 2012
www.verenigingberaadgrotesteden.nl

