8. Verdieping kerkenraadswerk
Vergaderingen
Kerkenraden hebben vaak lange vergaderagenda’s. Daar staan
onderwerpen op van uiteenlopende aard. Uit onderzoek blijkt, dat veel
aandacht gaat naar praktische, interne zaken zoals daar zijn:
ingekomen en uitgegane stukken, de inrichting van het liturgische
centrum, de werking van de geluidsinstallatie, de invulling van
vacatures, verbouwplannen, een nieuwjaarsbijeenkomst, de
benoeming van een redactielid van het kerkblad enzovoort. Wanneer is
er tijd om te praten over visie op kerk-zijn, op wat onze roeping is, op
wat God van ons vraagt? Hoe raken en blijven we zelf geïnspireerd?
Geloofsverdieping
Een voorbeeld: Toen ik zelf ouderling was, begonnen wij de
kerkenraadsvergadering met een 20 minuten durende bespreking in
kleine groepjes van een Bijbelgedeelte. Daarna deelden wij met de hele
groep wat ons aangesproken had. De vergadering duurde daarna nog 2
uur. Op een gegeven moment vonden wij echter, dat we gezien de
lange agenda geen tijd hadden voor die bezinning vooraf. We
begonnen gelijk de agenda af te werken. Vreemd genoeg duurde de
vergadering daardoor niet korter, maar juist langer! Van toen af aan
duurde de vergadering 3 uur. Kennelijk werkte het delen van iets wat
ons inspireerde uit de bijbel zo uit, dat we de punten op de agenda
sneller konden afhandelen.
Verdieping van visie
Onlangs werd mij gevraagd om een dag met een kerkenraad voor te
bereiden en te leiden. Tijdens het voorgesprek met die kerkenraad
werd de wens geuit om allerlei heikele punten te bespreken waar de
kerkenraad maar niet uit kwam. Men hoopte in zo’n ‘heisessie’ meer
tijd te besteden aan deze punten en zo tot besluiten te komen. Terwijl
wij er over doorspraken bleek onder andere dat de leden heel
verschillend dachten over de prioriteiten die de kerkenraad zou
moeten stellen. Moest de inrichting van het gebouw nodig worden
aangepakt? Of moest er geïnvesteerd worden in missionaire
activiteiten? Of moest juist extra aandacht besteed worden aan
pastoraat? Of aan jeugdwerk? Hieronder lag de vraag: Wat is kerk-zijn
voor ons?
Geloof en visie op de kerk
Ik stelde voor om de heikele onderwerpen tijdens de kerkenraaddag
even te laten rusten en om met elkaar tijd te nemen om uit te wisselen
wat ieder lid belangrijk vindt in zijn of haar geloof en wat ieder drijft
om zich in te zetten voor de kerk en de kerkenraad. Als er meer begrip
is voor elkaars achtergrond en geloofsidealen, is de kans groot dat er
ook meer gemeenschappelijkheid ontstaat over keuzes, prioriteiten en

visie op de eigen gemeente. Om te beginnen kunnen we dan
ontdekken waarin we overeenstemmen. En dat is gelijk weer een goed
uitgangspunt om te bekijken hoe we vruchtbaar omgaan met waar we
in verschillen.
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