
 

 

 
 
Betreft:  Uitwerking enquête ‘Bezinning ambtswerk in Rehobothkerk GKv Ermelo’ 
Datum:  20 februari 2020 
 
 
 
Geachte kerkenraad, geliefd gemeentelid, 
 
 
Voor u ligt de complete uitwerking van de enquête die we tussen 12 en 31 januari 2020 hebben 
gehouden. Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête. 
 
De resultaten zijn zo objectief mogelijk geanalyseerd en ingedeeld in 5 onderdelen. Dit document 
bevat tevens de door ons geïnterpreteerde conclusies en de daarbij passende aanbevelingen. 
 
Buiten de samenvattende presentatie voor de gemeenteavond van 20 februari 2020 is dit het enige 
document met uitwerking van de enquête. De kerkenraad ontvangt hetzelfde document als alle 
gemeenteleden voor optimale transparantie. 
 
We hebben als team met plezier aan deze opdracht gewerkt en hopen met de uitwerking de 
gemeente te dienen. Indien nodig kunnen we hier een vervolg aan geven. 
 
Eén van de belangrijkste conclusies uit deze enquête is dat veel gemeenteleden zich willen inspannen 
voor de gemeente van Christus in Ermelo. Het is onze overtuiging dat met hulp van de Geest het 
nieuwe elan ook daadwerkelijk merkbaar wordt. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Nieuw Élan, 
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Inleiding 
 
Vooruitlopend op één van de resultaten die gaat over de leeftijd van ambtsdragers is het goed om 
een beeld te krijgen binnen welke leeftijdscategorieën de enquête is ingevuld. Dit is ook een 
belangrijk onderdeel voor de representativiteit van de enquête. Een hoog percentage aan deelname 
verhoogt namelijk de representativiteit, wat belangrijk is voor de impact van de antwoorden die 
verzameld zijn en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden. 
 
 

 
 
De response op de enquête is 54% (225/419*)) en gelijkmatig verdeeld over de aanwezige 
leeftijdscategorieën. Dit is een representatieve respons. De respons is hoger als ook rekening 
gehouden wordt met ‘slapende’ leden.  
 
Bij de beantwoording van sommige vragen is het relevant om de leeftijd en het geslacht van de 
respondent mee te laten wegen in de aanbeveling, dit is ook toegepast waar nodig. 
 
De verdeling m/v is 52% vrouw en 48% man. 
 
*) Aantal leden vanaf 18+ zonder adressen wijk 1. 
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Deel I Ambtsdragers 
 

Vraag 1 Wat verwacht jij van ambtsdragers binnen de Rehobothkerk? 
 
Deze open vraag leverde 411 uiteenlopende verwachtingen op. Er is geen markant verschil 
geconstateerd tussen mannen en vrouwen of de verschillende leeftijdsgroepen. 
 

 
 

 
 
Opvallende quotes: 

• “Dat zij zich gedragen naar 1 Timotheüs 3 en Titus 1.” 
• “Dat deze zich vooral bezighouden met de zorg en het omzien naar elkaar in de gemeente. En kan zich de vraag 

stellen of de huidige structuur nog wel van deze tijd is. Waarom zou ik bijvoorbeeld mijn hele hebben en houwen 
delen met iemand die ik één keer per jaar zie? Waar ik negen van de tien keer geen klik mee heb? Over een thema 
dat door de kerkenraad is opgelegd? De vraag: voel jij je thuis deze gemeente? Is volgens mij veel relevanter.” 

• “Dat ze inspelen op de behoefte van de, vooral jonge, gemeente leden. Zodat de kerk hier in Ermelo niet dezelfde 
kleur krijgt als de haren van veel leden. Nl. Grijs! frisse gemeente met frisse jonge predikanten of voorgangers. 
Niet alleen ds. die met emeritaat zijn.” 

 
  

Vraag 2 Wat vind je van het idee om onderscheid aan te brengen in pastorale en bestuurlijke ouderlingen? 
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Het antwoord laat een duidelijke voorkeur van de gemeente zien voor het splitsen van de taken van 
de ouderling (pastoraal versus bestuurlijk). Als we de neutrale antwoorden buiten beschouwing laten 
dan scoort ‘voor’ 3x zo hoog als ‘tegen’. Desalniettemin is 12,8% het er in het geheel mee oneens. De 
voorstanders hebben bij andere open vragen argumenten gegeven voor hun ‘voor’-stem, zoals “laat 
ieder zijn talenten gebruiken”; “de ene heeft gaven om te besturen en de ander om te bezoeken”. De 
argumentatie van tegenstanders is niet gegeven. 
 

 
 
 

Vraag 3 Welk ambtswerk zou opengesteld mogen worden voor vrouwen volgens jou? 
 
De enquête was niet bedoeld als een “M/V in het ambt”-enquête, maar de reacties op dit thema 
waren overweldigend. En alhoewel de tegenstellingen onoverbrugbaar lijken dient deze knoop 
binnenkort te worden doorgehakt. Bij andere vragen wordt regelmatig opgeroepen om (eindelijk 
eens) slagvaardig besluiten te nemen. 
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Bij deze vraag mocht men meerdere antwoorden geven. De 9 gemeenteleden die “Geen van alle” 
kozen hebben maar één antwoord gegeven. 
 
Om wat verder in te zoomen welke combinaties het meest geantwoord zijn is een wat complexere 
grafiek toegevoegd. 
 

 
 
De meeste reacties betreft dus het aankruisen van alle opties. Op de tweede plaats is alleen de 
predikant buiten beschouwing gelaten. 
 
Opvallend is hierbij dat men soms juist het lerende ambt uitsluit en soms juist het leidende ambt. 
De beantwoording van deze vraag leverde geen opvallende verschillen tussen leeftijdscategorieën of 
geslacht. Desondanks viel wel op dat de 9 “Geen van alle”-stemmers een gemiddelde leeftijd hebben 
van 70 en voornamelijk man zijn. 
 
 

Vraag 4 Is het voor jou transparant genoeg wat er tijdens de kerkenraadsvergaderingen wordt besproken? 
 
Bij deze vraag is de uitslag duidelijk. De transparantie laat te wensen over. Er zijn relatief weinig 
verschillen tussen mannen en vrouwen, behalve voor de categorie ‘weinig transparant’. Daarvoor 
hebben 40 vrouwen gestemd en 30 mannen. Qua leeftijd hebben de gemeenteleden tussen de 60 en 
70 jaar een oververtegenwoordiging bij de negatieve antwoorden. 
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Vraag 5 Welke ambtelijke taak/taken zou jij op je kunnen én willen nemen? 

 
Nu wordt het interessant! Het lijkt op het eerste gezicht dat we met groot gemak alle mogelijk 
ambten binnenkort kunnen invullen. 
 
De beantwoording valt in 2 delen uiteen: gemeenteleden die aangeven geen taken te willen hebben 
(gewoon niet; ik zou wel willen, maar kan het niet; ik heb al een taak) en gemeenteleden die wel een 
taak willen hebben. De verhouding tussen deze 2 groepen is 58% geen taak en 42% wel een taak. 
Bij mannen ligt deze verhouding op 66% om 34% terwijl het bij vrouwen 52% om 48% is. Dit komt 
voornamelijk omdat de mannelijke gemeenteleden aangeven al een taak te hebben. De conclusie is 
dus niet dat men het niet wil. 
 
Als we de 3 categorieën ‘geen taak’ uitschakelen blijven de volgende ambten over, waarbij de meest 
favoriete taak ‘pastoraal bezoeker’ is. Overall bekeken lijkt een talstelling geen probleem meer. 
 

 
 
Bij vrouwen is de pastoraal werker nog meer favoriet, terwijl bij mannen de categorieën bestuurlijk 
ouderling en bestuurlijk diaken het hoogst scoren. Toch moeten we hier een spade dieper 
onderzoeken door alvast een combinatie te maken met de beantwoording van vraag 6 
(belemmeringen). 
 

 
 
De gebruikte werkwijze is dat de gemeenteleden worden geselecteerd die aangeven één bepaald 
ambt te willen vervullen. Vervolgens wordt van deze groep bekeken óf en welke belemmeringen er 
zijn. 
 
Dus van de 18 ‘aanmeldingen’ voor bestuurlijk ouderling blijven er na de opgegeven belemmeringen 
door dezelfde gemeenteleden maar 7 kandidaten over. Nog steeds voldoende voor een talstelling, 
maar wel een afvalpercentage van 61%. 
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De belemmeringen voor de pastoraal bezoeker zijn wellicht minder relevant omdat vraag 6 over ‘het 
ambt’ gaat. Tevens hangt de belemmering ‘ik ben een vrouw’ samen met de beslissing of vrouwen in 
het ambt worden toegestaan. Het is niet duidelijk of men ‘ik ben een vrouw’ heeft ingevuld omdat 
men tegen de vrouw in het ambt is of omdat hier nog geen besluit over is genomen. 
 
Een ander aandachtspunt is dat de gemeenteleden zichzelf geschikt achten. Doorgaans vullen 
kerkenraadsleden dit oordeel in voor een gemeentelid bij het behandelen van de zgn. groslijst en 
wijkt dit oordeel misschien wel af. 
 
 

Vraag 6 Is er en zo ja: wat is voor jou een belemmering om 'een ambt te aanvaarden'? 
 
Alhoewel de conclusie van vraag 6 al getrokken is bij de behandeling van vraag 5 zijn er toch nog 
interessante dingen over te zeggen. De grootste groep, dit betreft voornamelijk oudere 
gemeenteleden, valt zowel bij de mannen als de vrouwen in de categorie ‘leeftijd/gezondheid’. 
Desondanks hebben 2 van deze gemeenteleden bij vraag 7 ingevuld dat de leeftijdsgrenzen moeten 
worden aangepast. Alvorens een keuze te maken voor het ambt willen vrouwen eerst nadere uitleg 
of een cursus. Daarnaast zien vrouwen het ambt meer als ‘zwaar’ dan mannen. 
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Mannen hebben meer ‘andere bezigheden’ en meer moeite met het imago van de kerkenraad en/of 
de GKv. Eén persoon vond ‘de gemeente van de GKv in Ermelo’ de belemmering om een ambt te 
aanvaarden. 
 
Opvallende quotes: 

• “Ik heb het idee dat er hoge verwachtingen worden gesteld van de ambtsdragers. De ambtsdragers lijken vaak 
'veraf' (boven) te staan van de gemeente. Ze zouden veel meer onderdeel van de gemeente kunnen zijn. En ik denk 
dat de gemeente ook veel meer zelf zou kunnen doen. Hoe harder een kerkenraad gaat lopen, hoe meer een 
gemeente achterover kan gaan zitten. Je krijgt dan het effect 'beste stuurlui staan aan wal'.” 

• “Ik mis de info over de te vervullen ambten. Hoe staan we op dit moment in de GKv Nederland als kerk van Ermelo, 
hoe willen we kerk zijn en dat uitdragen in Ermelo. Ik mis veel info over hoe de kerkenraad de afgelopen 5 jaar 
heeft gewerkt en wat er als gemeente is besloten. MISCOMMUNICATIE” 

• “Vrouw zijn, ben op hoge leeftijd, ik vond mijzelf wel geschikt als diaken” 

 
 

Vraag 7 Op welke wijze denk jij dat de bemensing van de kerkenraad/ diaconie gemakkelijker gaat? 
 
Deze vraag is veel vaker door vrouwen beantwoord dan door mannen (148 vs. 110). Opvallend is dat 
vooral de vrouwen van tussen de 30 en 40 jaar zich hebben laten gelden.  
 
De vrouwelijke stemmen zijn vooral (meer dan mannen) gegaan naar: 

• Vrouw in het ambt 
• Splitsen van bestuurlijk en pastoraal 
• Vernieuwen 
• Meer PR voor de KR 
• Minder vergaderen 
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Opvallende quotes: 

• “Een (gedrags)verandering kan vastlopen op drie aspecten: motivatie, vaardigheid en gelegenheid 
(achtergrondinfo: Triademodel van Poiesz). Ik denk dat op alle drie die aspecten iets te winnen valt: dat het 
makkelijker zal zijn wanneer mensen zich toegerust en bekwaam voelen om bijv. geloofsgesprekken aan te gaan, 
zij ook gemakkelijker zullen denken over de uitvoering van het ambt. Dat het makkelijker zal zijn wanneer mensen 
vanuit een persoonlijke geloofsidentiteit graag willen bijdragen aan de kerk, zij ook meer verlangen hebben om 
met Gods mensen zijn werk in deze wereld willen vormgeven. 

• Dat het makkelijker zal zijn wanneer we onszelf als kerk minder serieus nemen we God wat meer serieus nemen en 
we daarmee meer ruimte zien voor de richting van het werk van de kr/ diaconie” 

• “Een gemeente die verdraagzamer is naar elkaar.  Mijn ervaring is dat Ermelo (al 30 jaar)  een doorgeslagen 
kritische gemeente is. Ik kan dit niet rijmen met het christelijk geloof. Ik vind het moeilijk om daar mee om te gaan. 
Dat doet mij emotioneel te veel en wil daarom geen ambt.” 

• “Vanwege het wegvallen van ervaren ambtsdragers zal de jeugd in trouw het stokje moeten gaan overnemen. De 
gemeente zal de jongeren daarvoor moeten enthousiasmeren, stimuleren en motiveren. Anders zal menselijkerwijs 
het licht in het kerkgebouw 'Rehoboth' over vijf jaar moeten worden uitgedaan. Trouw in het bijwonen van de 
diensten(voorbeeldfunctie) is daarvoor van wezenlijk belang. Anders is de zgn. 'verbondenheid' een aanfluiting te 
noemen.” 

• “Deze enquête. Vrouwen toelaten tot een aantal ambten” 
• “Vrouwen toestaan in een functie en die functie ook 'body' geven. Het is en blijft vrijwilligerswerk, beloon dat dan 

ook. De wet geeft ons de ruimte om bv. een vrijwilligersvergoeding te geven. Laten we in ieder geval eens het 
onderwerp vergoedingen bespreekbaar maken. Een predikant die een preek komt lezen, krijgt een vergoeding, een 
ouderling of diaken die meermaals per dag, per maand zich inzet voor de gemeente krijgt niets.” 
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Vraag 8 Wat vind je een passende zitplaats voor ambtsdragers tijdens de dienst? 
 
Deze vraag was opgenomen omdat voorafgaand aan de enquête en met name vanuit de jeugd hier 
opmerkingen over waren geplaatst. De uitslag geeft een ander beeld. Een net-niet-meerderheid kiest 
voor de huidige plaats. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.  
 
De jeugd kiest eveneens voor de huidige plaats, terwijl juist de dertigers (zowel man als vrouw) 
afwijkend kiezen, namelijk in de gemeente. De optie ‘op de voorste rij’ wordt hooguit door een kleine 
minderheid (12,6%) gezien als een goede plaats. 
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Deel II  Huisbezoek 

 
Vraag 9 Het is gebruikelijk dat ouderlingen eenmaal per jaar een huisbezoek afleggen. Vind jij dit zinvol? 
 

Als eerste zijn de 5 standaardantwoorden bekeken. Hieronder is te zien hoe vaak er gekozen is voor 
de standaard antwoorden. 

 
 

De 5 keuzes zijn teruggebracht naar 2 hoofdonderwerpen: ‘Huisbezoek 1x per jaar is prima/zo 
houden’ en ‘andere frequentie/invulling’. In deze resultaten is het verschil duidelijk tussen de 
leeftijdscategorieën. Jongere gemeenteleden willen het huisbezoek over het algemeen liever in een 
andere vorm. Vanaf een jaar of 60/70 begint een omslag te komen en gemeenteleden boven deze 
leeftijd vinden het huisbezoek over het algemeen zinvol. 
 

 
 

In tweede instantie zijn ook alle open antwoorden meegenomen en ook hier zijn de open 
antwoorden teruggebracht naar de 2 opties: ‘1x per jaar is prima/zo houden’ en ‘frequentie/invulling 
veranderen’. De lijn van de uitkomsten is ongeveer hetzelfde (20- is veranderd omdat er maar 3 
antwoorden zijn in die categorie). En nog steeds ligt het omslagpunt rond de leeftijd van 60-70 jaar.  
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Uit de open antwoorden blijkt dat er veel behoefte is aan het hebben van een band met de ouderling 
(of diaken) en daardoor ook behoefte aan een bepaalde vorm van contact. Sommigen willen daarom 
vaker een huisbezoek, maar veel anderen willen liever een band opbouwen door korte spontane 
gesprekken. Verder is er vaak genoemd dat de wens voor de vorm van het huisbezoek per persoon of 
gezin verschillend kan zijn en dat dit door de ouderling geïnventariseerd zou kunnen worden. Er zijn 
ook meerdere opmerkingen gemaakt waarin in verschillende bewoordingen werd gezegd dat het 
huisbezoek nu te formeel of gespannen is.  
 

 
 
CONCLUSIE 
Hoe ouder het gemeentelid, hoe belangrijker het huidige huisbezoek wordt gevonden. Het 
huisbezoek zou volgens de uitkomsten in een andere vorm gehouden kunnen worden en er kan een 
'officieel huisbezoek' worden gehouden bij gemeenteleden die dit liever hebben. Al met al moet het 
contact met de ouderling (of diaken) meer op de persoonlijke wens van het gemeentelid worden 
afgestemd. Ook zijn er verschillende wensen voor de invulling en de onderwerpen die besproken 
worden. Dit zou ook per gemeentelid afgestemd kunnen worden. 
 

Vraag 10 Wat vind je van het idee als ouderling en diaken samen op (huis)bezoek gaan? 
 
Gemeenteleden zijn bij de beantwoording van deze vraag neutraal. Gemiddelde score bij elke 
leeftijdscategorie is ongeveer 3 (neutraal). Gemeenteleden hebben iets vaker voor 1 en 2 (geen of 
minder goed plan) gekozen dan voor 4 en 5 (goed of uitstekend plan), maar het gros van de 
gemeenteleden heeft hier neutraal gekozen. Uit de antwoorden over het huisbezoek komt de wens 
van ouderling en diaken samen op bezoek niet naar voren. Ook wanneer je het bekijkt op 
leeftijdscategorie zijn hier niet echt verschillen in te zien.  
 
CONCLUSIE: 
De meningen verschillen hierover in de gemeente. Er is niet gevraagd waarom iemand hier wel of 
niet voor is. Hier zouden we nog extra onderzoek naar kunnen doen, wanneer hier behoefte aan is. 
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Deel III Mini-wijken 
Vraag 11 Diverse gemeentes wijzigen de wijkindeling in een mini-wijken structuur, zou dat voor Ermelo kunnen
 werken? De huidige wijken en WATeams worden dan opgeheven. 
Vraag 12 Wil je dit toelichten, wat is jouw beeld bij een mini-wijk? 

 
 

 
 
Categorie 1 en 2 scoren gezamenlijk 32%; leeftijd varieert van 18 - 87 jaar. 
Categorie 3 scoort 41,8%; leeftijd varieert van 19 - 96 jaar. 
Categorie 4 en 5 scoren 25,8%; leeftijd varieert van 23 - 83 jaar. 
 
 
Toelichting bij stemmers van 1 en 2. 
In algemene zin geven de gemeenteleden uit categorie 1 en 2 aan geen heil te zien in mini-wijken. 
Het overgrote deel van de redenen is: 

• Ik wil het gemeente breed houden; raakt zicht kwijt; leidt tot fragmentatie. 
• Verplicht ingedeeld kan benauwend werken. 
• Hebben het geprobeerd, werkte niet; geen meerwaarde; zou WAT missen. 
• Hoe meer georganiseerd, des te meer afgeleid van het gemeente zijn. 
• Sommige komen nooit, niet iedereen wil betrokken zijn. 
• Er is (nu) geen veilige basis; verplicht karakter werkt averecht (wel enkele keren iets 

gezamenlijks doen - maaltijd of Present activiteit. 
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• Geen beeld bij. 
 
Maar ook bij de beantwoording met een 1 of 2 klinkt: een mini-wijk is een groep van 7 adressen die 
met elkaar omgaan, zorg voor elkaar dragen of: samen iets doen maar niet ter vervanging van een 
ouderling. Mini-wijk perfect maar werkt niet in onze wijk. Of juist: we hebben een prettige wijk en 
het werkt voor mij goed. 
 
Toelichting bij stemmers categorie 3. 
De gemeenteleden die hun stem in categorie 3 uitbrachten is nauwkeuriger in kaart gebracht, omdat 
gemeenteleden met name neutraal gestemd hebben vanuit onwetendheid (wat te verwachten), en 
onbekendheid (wat kan ik verwachten, heeft een ouderling dan minder tijd voor mij). Kortom: zeer 
uiteenlopende redenen. 
 
Nader ingezoomd op categorie 3 zijn de volgende 'stromingen' aan te wijzen. 
 

• Niet gedwongen, er zullen mensen niet komen, wel gelegenheid van elkaar te leren. 
• Wat wordt er mee bedoeld? Geen idee wat het is. (25 keer genoemd). 
• Van dezelfde leeftijdsgroep; of geografisch?  
• Wat moet het organiseren van een mini-wijk moeten oplossen? We organiseren van alles, 

maar er komt weinig uit. 
• Samen optrekken, ik moet me wel veilig voelen. In een mini-wijk meer op elkaar aangewezen 

als nu in de grote wijk (minder 'keus'). Meer betrokken zijn. Kan klikken maar ook frustreren. 
• Wordt soort 2e bijbelstudie; niet i.p.v. huisbezoek. 
• Is geprobeerd, geen succes (meerdere malen genoemd); vriendenclub waar mensen buiten 

kunnen vallen. 
• Huidige structuur (in mijn wijk) is goed. 
• Met meerdere adressen een wijk zijn, als je ergens mee zit, kun je dat delen; kleinschalig. 
• Meer gericht op onderling meeleven en contact dan sec bijbelstudie. 

 
Categorie 3 zijn met name gemeenteleden vooral met vragen naar nut, noodzaak, twijfel of het lukt 
en blijvend zal zijn. Niet zozeer gemeenteleden die er afwijzend tegenover staan, eerder enigszins 
sceptisch. Een hoog 'Thomas-gehalte': eerst zien dan geloven. 
 
Toelichting bij stemmers van 4 en 5. 
De gemeenteleden uit categorie 4 en 5 zijn voorstander van mini-wijken of willen een initiatief 
daartoe in ieder geval steunen. 
 
Samenvatting 
32% van de reacties bevindt zich in categorie 1 en 2, het is echter te simpel om te redeneren dat 
iedereen uit deze categorie alleen maar tegen is. Die antwoorden zitten er wel tussen, maar dat is 
een minderheid. Deels zijn er antwoorden bij die we ook in de andere categorieën tegenkomen. Het 
toekennen van een cijfer ligt voor de één gevoelsmatig anders dan voor een ander. 
 
Het meeste uitzoekwerk zat bij de antwoorden in categorie 3. Ook hier is een grote groep die niet 
helder heeft wat een mini-wijk kan inhouden. De vragen gaan met name over hoe te organiseren, 
veilig voelen en teleurstelling voorkomen. 
 
Categorie 4 en 5 zijn vooral voorstanders, maar ook hier leven vragen rond haalbaarheid, vorm, 
verplichting of niet, duidelijkheid over doel, aandacht hebben hoe de mini-wijken ondersteund 
worden. De verwachting is gelegen in termen als meer verbondenheid, meer betrokken, korte lijnen, 
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praktisch maar ook diaconaal en pastoraal. Invulling variërend van het samen gezellig hebben tot aan 
bijbelstudie.   
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Deel IV Werkvelden 
 
De vragen over de werkvelden komen voort uit de vragen over de ambten. Gemeenteleden die zich 
niet geroepen voelen voor een rol als ouderling of diaken, zouden best interesse kunnen hebben in 
één van de vele andere taken binnen de gemeente. Het resultaat is hoopgevend. 
 

Vraag 13 Zou jij een bijdrage kunnen en willen leveren aan één van de werkvelden? 
 

 
 
De 15,6% ja-stemmers vertegenwoordigen 35 (!) gemeenteleden. 
 
 

Vraag 14 Aan welk(e) werkveld(en) lever jij of zou jij een bijdrage kunnen en willen leveren? 
 
Bij deze vraag hebben 90 gemeenteleden een voorkeur opgegeven voor een werkveld. 
 

 
 
De conclusie uit dit onderdeel is dat we met dankbaarheid kunnen vaststellen dat er voldoende 
menskracht is en animo om al het werk binnen de kerk te organiseren. Het kan ook een signaal zijn 
dat te veel werk momenteel door te weinig gemeenteleden wordt uitgevoerd. 
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Deel V  Overige opmerkingen 
 

Vraag 15 Wat vond je van deze enquête 
 
Met deze enquête hebben we geprobeerd een duidelijk beeld te creëren binnen de gemeente. Het 
lijkt er op dat we daar in geslaagd zijn.  
 

 

 

Vraag 16 Geef eventueel je naam door als je hebt aangegeven mee te willen werken bij een ambtstaak of 
 werkveld (niet verplicht) 

 
Er zijn bij deze vraag 46 namen ingevuld. 
 
 

Vraag 17 Ruimte voor opmerkingen 
 

Er zijn door 88 gemeenteleden opmerkingen gemaakt die we hieronder categoriseren. 
 
Opmerkingen Algemeen 

• Veel zegen op het werk van Nieuw Elan/wijsheid, ga zo door op naar de toekomst etc. 
12 mannen en 20 vrouwen 

• Enquête niet zo belangrijk/ moeite om ambt in te vullen blijft, binding is Gods Woord/geloof en niet de 
mening van de meerderheid! 
3 mannen en 1 vrouw 

 
 
Opmerkingen t.a.v. Kerkenraad/ambten 

• De openheid van de KR en ook van de werkvelden is minimaal. Er is te veel onduidelijk voor het gewone 
gemeentelid en daardoor onvoldoende betrokkenheid, ja zelfs met gevaar naar negatieve reacties.  

• Hopelijk wordt er opengestaan voor nieuwe aanpak vooral ook met oog op het ambt als predikant. Ik 
ben voorstander om geen nieuwe predikant aan te stellen, maar te kijken naar de mogelijkheden voor 
pastoraal medewerkers en gastpredikanten of een tijdelijke interim predikant.  
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• Het lijkt me goed als in de groep ouderlingen en in de groep diakenen iedereen (zoveel mogelijk) 
tegelijk aan- en aftreed. Zodat het makkelijker wordt om samen een lijn uit te zetten en beslissingen te 
nemen 

• Zet mensen in op hun competenties. Zorg voor een goede basis hygiëne (wekelijks goede diensten, 
catechese en relevant pastoraat).  

• We maken nu de keuze dat vrouwen geschikt zijn (het gaat om het brengen van de boodschap en 
uitleg van het Woord)   

• Vrouwen in het ambt is een must, je maakt jezelf als kerk belachelijk als je het niet zou toelaten. Maak 
de grootte van de taken behapbaar, elke week op huisbezoek en vergaderen is voor de meeste mensen 
een tijdsinvestering die ze niet kunnen maken. 

• Keuze bij vrouw en ambt lastig. Ik wil geen stellig standpunt innemen. Hierover met elkaar in gesprek 
blijven. Elkaar niet kwijtraken. Heeft tijd nodig. Wel vrouwen meer betrekken bij het geheel van de 
ambtelijke zorg en beleidsvorming. Hun gaven zijn nodig vanwege kwaliteit en betrokkenheid.  
Op termijn wellicht volwaardige ambtsdragers. Maar nog openlaten. 

• Bestuurlijke ambtsdragers, vreselijk. Wat moet er bestuurd worden, voor de zakelijke dingen hebben 
we de CvB, er zijn werkvelden. Laat die groepen gewoon hun werk doen en kerkenraad haar ambten 
vervullen in de gemeente zoals geformuleerd in de betreffende bevestigingsformulieren.  Diakenen zien 
we zelden of nooit, geen verwijt, het is een lastige functie. Daarom gezamenlijke bezoeken van een 
ouderling en diaken zeer aan te bevelen. 

• Maak de werkvelden en ambten niet te belangrijk zodat er een groot gat ontstaat tussen ambt en 
gemeente. We moeten het samen doen in de gemeente. Ook laagdrempelig kan eerbiedig zijn. 

• Blijf niet hangen in de eeuwige tradities van kerkordes en ambten maar denk anders en ga zaken echt 
vernieuwen. De kern is dat geloof(opbouw) de aandacht moet hebben veel belangrijker dan organisatie 
invullingen. Daar komen we toch niet uit. Lekker loslaten kost het ook geen tijd meer. 
 
N.B. opmerking van jonge vrouw 

• Ik heb nog een kleine opmerking over ambtsdragers in het algemeen, het is gewoon iets wat ik even 
kwijt wil: hoe kan een groepje mannen keuzes maken voor een diverse groep mensen, met 
verschillende meningen en (emotionele) ervaringen waarvan zeker de helft vrouwen zijn? En hoe kan 
het zijn dat er in elke commissie of bezinningsgroep vrouwen zitten, meedenken en hun uiterste best 
doen, maar wanneer het gaat om een ‘officiële’ plek binnen de kerk er geen vrouw benoemd mag 
worden? Naast de koster hebben we ook een kosteres, naast de dominee hebben we een 
domineesvrouw, naast het orgel hebben we een band met zangeressen. De wereld kan niet zonder 
vrouwen en de kerk ook niet, kijk naar ieders talenten i.p.v. geslachtsdelen. 

 

Opmerkingen t.a.v. Jeugd. 
• N.B. opmerking van oudere vrouw. 

Er zal voor de jeugd iets moeten veranderen, ze meer moeten betrekken en rekening houden met hun 
 belevingswereld. Denk dat het nu voor velen te oubollig is. Weinig anders dan 50 jaar geleden. 
 

Opmerkingen t.a.v. Muziek/Lofprijzing. 
• Graag muziek met noten op de beamer, voegt zeker iets toe aan de zangvreugde!  
• Meer lofprijzing in de dienst zou ik fijn vinden. 

 

Opmerkingen t.a.v. Kerkdiensten. 
• Preken waar we een toepassing voor ons leven in krijgen aangereikt. Wat kan ik er deze week mee 

doen in mijn gezin en omgeving 
• N.B. opmerking van man - dertiger 

Het invullen van de ambten vind ik minder belangrijk dan het hebben/houden van aantrekkelijke 
 kerkdiensten. Het liefste zou ik niet naar de kerk gaan, het doet mij weinig. Ik stoor me aan het 
 binnenlopen van de ambtsdragers die kennelijk op een apart plekje moeten zitten, ik stoor me aan de 
 afkondigingen, ik stoor me aan de  vaak slecht uitgevoerde muziek, ik stoor me aan de preken die me 
 zelden raken, ik stoor me aan het gemopper van (vaak) ouderen tijdens de dienst, ik stoor me eraan 
 dat er geen diensten zijn waarin zowel band als orgel een plaats hebben. 
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Opmerkingen t.a.v. Enquête. 
• Er is nu gevraagd naar inrichting van het ambtswerk en mogelijke andere mini-wijkstructuren. Deze 

enquête had wat mij betreft ook vragen mogen bevatten over gemeente zijn na het vertrek van de 
predikant + invulling van zijn ambt op termijn. Het is naar mijn idee wat te veel aan de oppervlakte 
gebleven. Er had misschien meer uitgehaald kunnen worden, maar misschien is dit een eerste aanzet 
en kan er meer informatie op andere gebieden vanuit de gemeente "opgehaald" worden t.z.t. Goed om 
dit zo in te zetten. 

• Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik dacht eigenlijk dat de taak van de werkgroep breder 
was dan alleen kijken naar de ambten? Bv: in kaart brengen wat de gemeenteleden vinden van (het 
functioneren van) werkvelden, commissies en GO-team (om maar iets te noemen)? Maar misschien 
komt dat nog? (Ik hoop het wel...) 

• Ik ben heel sceptisch over het enthousiast ontplooien van allerlei initiatieven in onze kerk. Ik heb het 
gevoel dat het hele proces van onrust en verdeeldheid te lang geduurd heeft. Er zijn geen 
daadkrachtige besluiten genomen en er is veel met de mantel der liefde bedekt. Dat heeft mij 
beschadigd. Ik hoop echt dat jullie bezinning over de ambten iets zal brengen. Maar ik vrees dat 
bezinning op de ambten een te beperkte taakomschrijving is. Er is veel meer wat er speelt en waar de 
pijn zit. Ik hoop echt dat jullie de ruimte krijgen om breder te gaan zoeken en zullen vinden. Ik zal voor 
jullie en de gemeente bidden. 
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Conclusie en aanbeveling 

1. Maak een verschil tussen bestuurlijke en pastorale ouderlingen 
2. Verjong de kerkenraad 
3. Doe meer aan transparantie en PR  
4. Wijzig de zitplaats ambtsdragers tijdens dienst niet 
5. Wees duidelijk over de vrouw in het ambt 
6. Pas de invulling en frequentie van het huisbezoek aan op de wensen van het gemeentelid 
7. Combineer de bezoeken door ouderling en diaken niet structureel 
8. Stel een werkgroep aan die het onderwerp (mini-)wijken verder onderzoekt 
9. Behoud de werkvelden, stimuleer doorstoom en verbind met bestuurlijke organisatie 
10. Raadpleeg de gemeente gerust vaker middels een enquête 

 
 

1. Maak een verschil tussen bestuurlijke en pastorale ouderlingen 
 
Een belangrijke conclusie uit dit deel van de enquête is dat door een splitsing aan te brengen tussen 
bestuurlijke- en pastorale ambtsdragers dit de structuur van de kerkenraad ten goede komt. De 
talenten binnen de gemeente kunnen hierdoor beter benut worden. Er is meer duidelijkheid over de 
uit te voeren taak en hierdoor is de bereidheid voor het ambt groter. 
 
In de enquêteresultaten staat geen suggestie voor hoe deze splitsing moet worden vormgegeven. Wij 
denken dat het besluit door de kerkenraad gemakkelijker gaat als het Nieuw-Elan-team hier ook een 
voorzet voor doet. 
 
Onze aanbeveling is om de bestuurlijke kerkenraad te vormen door het huidige kernteam aan te 
vullen met één of twee bestuurlijke ouderlingen waaronder een coördinator pastoraal. Deze 
coördinator is de brugfunctie tussen het bestuurlijke en het pastorale deel van de kerkenraad en 
voorziet de pastorale ouderlingen van sturing voor het pastoraat binnen de gemeente.  
 
De pastorale ouderlingen vergaderen (veel) minder, maar zullen de coördinator op de hoogte 
houden van het wel en wee binnen de gemeente. Bij voorkeur is er één pastorale ouderling per wijk. 
 
Gezien de uitslag van vraag 5 is er voldoende capaciteit in de gemeente om in iedere wijk 1 of 2 
pastorale bezoekers aan te stellen. Iedere wijk heeft dan straks 1 pastorale ouderling, 1 diaconale 
diaken en 2 pastorale bezoekers. Deze 4 houden elkaar frequent op de hoogte en dienen zich 
voornamelijk te focussen op het ‘kennen’ van de gemeente en het geven van vitamine A (Aandacht). 
Zie hiervoor de uitkomsten van vraag 1. 
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2. Verjongen van de kerkenraad 
 
In behoorlijk veel reacties is aangegeven dat er jongere ambtsdragers moeten komen. Een klassieke 
keuze binnen onze kerken is om broeders te kiezen die vanwege hun leeftijd kennis en gezag hebben 
of uitstralen. Jongere broeders zouden minder geschikt zijn of nog te druk zijn met gezin, studie en 
carrière maken. Uit de enquête blijkt dit niet. Er is een opvallende interesse in het ambt (zie vraag 5) 
en ook na de belemmeringen (vraag 6) blijven er nog voldoende kandidaten over. Een aanbeveling 
om vervolgens binnen de overblijvende groep zo jong mogelijk te kiezen. 
 
Het dilemma van leeftijd speelt overigens meer bij de pastorale ouderling en – bezoeker dan bij de 
andere ambten. Er kan ook gekozen worden voor een model waarbij per wijk de oudere pastorale 
bezoeker de jongere pastorale ouderling coacht. 
 
 
3. Doe meer aan transparantie en PR  
 
De gemeente heeft relatief weinig gevoel bij wat er tijdens een kerkenraadsvergadering wordt 
besproken. De roep om meer transparantie is dan ook groot. Dit gaat overigens ook over 
vertrouwen. Maak er een vast agendapunt van af te spreken hoe en met welk detail de gemeente 
wordt geïnformeerd. De PR van de kerkenraad en diaconie gaat nog een stapje verder. Hierbij 
moeten de ambtsdragers gaan uitstralen dat hun ambt een mooi ambt is om zodoende ook wervend 
te zijn naar volgende lichtingen. 
 
 
4. Wijzig de zitplaats ambtsdragers tijdens dienst niet 
 
De uitkomst van de enquête geeft aan dat de ambtsdragers óf op de huidige plaats moeten zitten óf 
in de kerkzaal. Gezien de ernst van de overige onderwerpen is onze aanbeveling hier (momenteel) 
niets aan te veranderen. 
 
 
5. Wees duidelijk over de vrouw in het ambt 
 
De kerkenraad heeft besloten om eerst de uitspraken van de nu lopende synode af te wachten 
voordat één of meerdere ambten kunnen worden opengesteld. In de enquête is dit gepeild per ambt 
en dit geeft een goed beeld van wat er leeft binnen de gemeente. 
 
In de gemeente is gezien de peiling ruim draagvlak voor het openstellen van de ambten ‘Pastoraal 
bezoeker’ en ‘Diaconaal diaken’ voor vrouwen. Aanbeveling is deze ambten voor de aankomende 
talstelling open te stellen voor vrouwen. 
 
Onze aanbeveling is tevens om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven óf en wanneer de overige 
ambten worden opengesteld voor vrouwen. Dit kan eventueel nog gepaard gaan met een 
afhankelijkheid van synodebesluiten. De boodschap is ook dat duidelijkheid over een besluit 
belangrijker is dan het tempo van invoeren. 
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6. Pas de invulling en frequentie van het huisbezoek aan op de wensen van het gemeentelid 
 
Hoe ouder het gemeentelid, hoe belangrijker het huidige huisbezoek wordt gevonden. Het 
huisbezoek zou volgens de uitkomsten in een andere vorm gehouden kunnen worden en er kan een 
'officieel huisbezoek' worden gehouden bij gemeenteleden die dit liever hebben. Al met al moet het 
contact met de ouderling (of diaken) meer op de persoonlijke wens van het gemeentelid worden 
afgestemd. Ook zijn er verschillende wensen voor de invulling en de onderwerpen die besproken 
worden. Dit zou ook per gemeentelid afgestemd kunnen worden. 
 
7. Combineer de bezoeken door ouderling en diaken niet structureel 

De meningen verschillen hierover in de gemeente en een groot deel is neutraal. Er is niet gevraagd 
waarom iemand hier wel of niet voor is. Hier zou nog extra onderzoek naar gedaan kunnen worden 
als hier behoefte aan is. 
 
8. Stel een werkgroep aan die het onderwerp (mini-)wijken verder onderzoekt 
 
Voor veel mensen is het nu nog te onduidelijk wat er in en van mini-wijken mag en kan worden 
verwacht. Er lijkt voldoende animo om de organisatie van mini-wijken verder te onderzoeken. 
De aanbeveling is, dat wellicht op termijn, wanneer beter onderzocht is wat het doel van mini-wijken 
is, er sprake kan zijn van een gemeente met mini-wijken.  
 
Deze aanbeveling kan leiden tot een besluit van de kerkenraad en diaconie een werkgroep te 
benoemen die dit onderwerp nader onderzoekt en draagvlak creëert voor eventuele wijzigingen in 
de structuur van wijken en WATeams. 
 
9. Behoud de werkvelden, stimuleer doorstoom en verbind met bestuurlijke organisatie 
 
Uit de enquête blijkt voldoende animo om mee te werken in een werkveld. Onze aanbeveling is 
informeer over de werkvelden, stimuleer doorstroming in de werkvelden en leg een link met de 
bestuurlijke organisatie. 
 
10. Raadpleeg de gemeente gerust vaker middels een enquête 
 
De enquête is positief ontvangen zoals blijkt uit vragen 15 en 16. Het geeft de mogelijkheid tot 
inbreng en betrokkenheid. De wijze waarop (digitale enquête met papieren optie) wordt ook 
gewaardeerd. Dus zet dit instrument gerust nog een keer in, bijvoorbeeld voor toekomstige invulling 
predikant etc. 


