Najaarsconferentie 2017: ‘Maken kerken het verschil?
Kerk in een stad vol breuklijnen’
Op vrijdag 3 november hield het BGS haar najaarsconferentie in de Jeruzalemkerk in Zwolle. Met
ruim 50 deelnemers dachten we na over het thema ‘sociale uitsluiting’ en de actualiteit daarvan in
onze eigen steden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) spreekt in dit verband over
‘breuklijnen’ in onze samenleving. Waar signaleren wij de breuklijnen? En maken kerken het
verschil? We willen graag oplossingen bieden, maar moeten we eerst ook niet bekijken hoe we
deel zijn van het probleem? Welke kansen biedt de stad om te zoeken naar meer verbondenheid
en samenhang tussen mensen? Wie zijn daarin onze bondgenoten? Wat kunnen we leren van
initiatieven die de afgelopen jaren in steden zijn ontwikkeld?
De openingslezing werd verzorgd door Rob van Waarde, studentenpastor in Leiden (zijn bijdrage
is hier te lezen). Hij promoveerde in november op een studie naar ‘de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context’. In zijn lezing liet hij zien hoe exposure (letterlijk: je
blootstellen) kan leiden tot een manier van kijken en een omgangsvorm waarmee je de waarde
op het spoor komt van mensen die vaak als waardeloos worden behandeld.
’s Middags interviewde ons bestuurslid Harm Dane de Zwollenaren Mariska van Beusichem
(stadspredikant), Gerdien Rots (fractievoorzitter ChristenUnie) en Wim van Ree (diaconaal
consulent). Zwolle is een stad waar net als overal de breuklijnen zichtbaar worden, maar waar
kerk en politiek elkaar weten te vinden, bijvoorbeeld in een initiatief als ‘Hart voor Zwolle’
(www.stichtinghartvoorzwolle.nl).
Zowel na de lezing van Rob van Waarde als na de interviewronde was er ruim om in groepen
ervaringen uit te wisselen. Dat leverde geanimeerde gesprekken op.
Erica Meijers, docent diaconaat aan de PThU, bood aan het eind van de dag een theologische
reflectie op het dagthema. Hoe kunnen we in de stad vol breuklijnen van God spreken? Waar
komen we God tegen? Haar lezing is hier te vinden.
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