
 

1 
 

Kerk-2025, Back to basics in de Brinkstraatkerk 

Bij de tijd: dat kan je sinds kort zeggen over het uurwerk van de 

toren op de Brinkstraatkerk. Dankzij de Ledverlichting zien we 

helderder dan ooit hoe laat is. Maar geldt dat ook voor ons: de 

gemeente die dit gebouw als centrum heeft? Hoe bij de tijd zijn 

wij? Met deze vraag is de kleine kerkenraad het afgelopen jaar 

intensief bezig geweest en dat is ze nog. Het is van belang na te 

blijven denken waarom we überhaupt kerk willen zijn. Maar deze vraag omvat nogal wat. Denk 

maar eens aan de manier waarop we met elkaar overleggen, hoe we het leven & geloof vieren, 

elkaar ontmoeten of de vraag of en hoe we een betekenisvolle kerk kunnen zijn in onze directe 

omgeving. Graag nemen we jullie mee in onze gedachten en ideeën tot nu toe. Het is nog lang 

niet af, maar we hopen dat dit plan met jullie meedenken en -bidden uit mag groeien tot een 

gedeelde, hoopvolle, inspirerende en vooral ook praktische visie op de toekomst.  

Het kloppend hart van de Brinkstraatkerk 

Eerst maar eens de kern. Daar daagt de landelijke Protestantse Kerk ons immers toe uit met 

haar nota ‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’1. Je zou de kerk kunnen omschrijven als 

‘een weg met oude papieren’. Lang geleden noemden de eerste christenen zichzelf ‘mensen 

van de weg’. In vertrouwen op Jezus Christus probeerden zij in hun tijd en cultuur zijn manier 

van leven te volgen. Ook wij zien onszelf als Gods volk onderweg. In die zin staan we op de 

schouders van hen, die ons voorgingen op de weg van het geloof. Deze oude papieren vormen 

het kostbare hart van ons gemeente-zijn. Het bijzondere is dat deze geloofsweg in de Bijbel 

als een nieuwe en levende weg omschreven wordt2. Steeds opnieuw mogen we iets ervaren 

van het christelijke geheim, namelijk dat de opgestane Heer door zijn Geest ook nu nog een 

levende werkelijkheid is die ons wil leiden en leren over de weg die we kunnen gaan. In onze 

tijd en cultuur. In ons persoonlijke leven en ons gemeenteleven. Zo hopen we als geliefde 

kinderen van God, in het spoor van Jezus en geïnspireerd door de Geest nu van betekenis te 

zijn en thuis te komen.  

Wij willen samen onderweg gaan met Jezus Christus als basis en oriëntatiepunt. In vertrouwen 

op Gods vergeving en liefde concreet gemaakt in dit 

weerbarstige leven. Dat is een voortdurende ontdekkingstocht. 

We zien het als een uitdaging elkaar daarin mee te nemen. We 

willen onderweg zijn met jong en oud, werkers en bidders, 

zangers en muziekmakers, kosters en koffieschenkers, 

gelovigen en zoekers. Iedereen is welkom mee te doen. Dat 

vraagt van ons de bereidheid ruimte te maken, nadrukkelijk open te zijn naar elkaar en de 

verbinding te zoeken met het oog op jongere generaties. Maar hoe brengen we dat in de 

praktijk? Daar zijn geen pasklare antwoorden of kant en klare modellen voor. In die zin gaan 

we het avontuur aan. Gaan jullie mee? 

                                                           
1 https://www.protestantsekerk.nl/download676/Kerk%202025%20-%20Definitieve%20versie.pdf 
2 Hebreeën 10:20 (vert. NBG ’51) 
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Wat voor een kerk willen we zijn en waarom? Dit is, na uitvoerige bezinning, ons antwoord: 

Brinkstraatkerk: samen vieren, samen geloven, samen doen 

Als Brinkstraatkerk houden we met alle generaties het geloof levend en ervaren we Gods liefde. Dit 

doen we in eigentijdse vieringen, zodat we naar het voorbeeld van zijn zoon Jezus Christus, geïnspireerd 

door de Geest, die liefde met hoofd, hart en handen dienstbaar kunnen maken voor de wereld. 

 

Samen gebalanceerd onderweg 

 

Willen we dat concreet maken, dan zullen we dat moeten vertalen. En wel naar: de omgang 

met God, de omgang met elkaar en de dienstbaarheid aan de wereld. Ons kerk-zijn heeft 

namelijk altijd met die drie pijlers te maken. In de bezinningsmomenten die wij in de afgelopen 

periode hebben gehad, is een duidelijk verlangen uitgesproken. We willen meer aandacht 

voor spiritualiteit en zingeving (de omgang met God). We willen blijvend betrokken zijn op 

elkaar door een hechte en gastvrije gemeenschap te vormen (de omgang met elkaar) en we 

willen  meer relevant zijn voor het dorp en de wereld waarin we leven (dienstbaarheid aan de 

wereld). Dat is op zich geen nieuws. En toch slagen we er naar ons idee te weinig in dat gezicht 

te geven met het oog op de toekomst. Kortom: we zullen aspecten van ons kerk zijn moeten 

bijsturen dan wel veranderen, we dienen zaken die goed lopen te behouden of aan te 

scherpen, en we zullen ook van onderdelen van ons kerk-zijn afscheid moeten nemen. We 

zullen balans moeten vinden. Maar hoe doen we dat? 

 

Hoe kunnen we zo met elkaar kerk zijn dat de kern genoeg ruimte krijgt en (weer) oplicht? 

Wat is nodig om Brinkstraatkerk te zijn, zowel plaatselijk als bovenplaatselijk? En waar liggen 

onze prioriteiten? We zijn immers aan tijd en menskracht gebonden. Dat vraagt om keuzes 

met het oog op de actuele situatie in onze samenleving. We hopen immers betekenisvol kerk 

te zijn in onze context en tijd. 

 

Een treffende analyse hiervan op landelijk niveau is terug te lezen in de nota kerk 2025.3 Dit is 

het advies dat uit deze nota volgt: Ga terug naar de kern. In een krimpende kerk komt het aan 

op focus en het overboord gooien van bestuurlijke ballast, die ons hindert om de vreugde van 

het evangelie te ervaren en met anderen te delen. Wees gericht op transparantie (tot op de 

kern van kerk-zijn), ruimte (kerk-zijn passend bij deze tijd) en eenvoud (realistischer, minder 

complexe structuur, passend bij wat aan gaven, mensen en middelen voor handen is). Kort 

gezegd: ‘van vergaderen naar ontmoeten’. Leer elkaar kennen in het geloof!  

 

Daar gaat als kleine kerkenraad ons hart sneller van kloppen. We herkennen onszelf in het 

verlangen elkaar echt te ontmoeten in het geloof. Want we merken dat we als kerk en 

kerkenraad vaak te zeer bezig zijn alles draaiende te houden, waardoor er te weinig bezieling 

is door ons geloof. We kennen een groot aantal activiteiten, maar deze zijn vaak 

gefragmenteerd, waardoor we soms meer een vereniging lijken dan een gemeenschap zijn. 

En we zijn vaak te zeer intern - en te weinig naar buiten gericht. 
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Focus om bij de kern te blijven 

 

Om een kerk te zijn die zich richt op haar kern, hebben we eerst geïnventariseerd hoe we 

vinden dat we het op dit moment doen. We hebben onze sterke punten en zwakke kanten, de 

kansen en bedreigingen verzameld. Deze zijn – in willekeurige volgorde - volgens ons: 

 

 
 

Concluderend mogen we dankbaar zijn voor de manier waarop we kerk zijn. Tegelijk willen we 

onze focus richten op de kern. Focus wil zeggen: keuzes maken en prioriteiten stellen. Daar 

hebben we de afgelopen tijd als kleine kerkenraad uitvoerig over nagedacht. We willen samen 

vieren (de omgang met God), samen geloven (de omgang met elkaar) en samen doen (de 

dienstbaarheid aan de wereld). Hoe werken we dat uit? 

 

Samen vieren, samen geloven, samen doen 

 

A. Samen vieren heeft voor ons alles te maken met: 

 Bezield zijn door geloof 

 De Bijbel op creatieve wijze met ons dagelijks geloof verbinden 

 In onze vieringen mensen helpen de liefde van God te beleven 

 Mensen te begeleiden te groeien in geloof en dat met anderen te delen 

 

B. Samen geloven heeft voor ons alles van doen met: 

 Communiceren van een gezamenlijk besef van richting en doel 

 Gaven van gemeenteleden inzetten 

 Meer inzetten op kleine groepen en onderlinge verbondenheid 

 Gastvrijheid: meer inspannen nieuwkomers op te nemen in ons gemeenteleven 

 Kinderen en jongeren voluit een plek geven, bijdrages laten leveren en laten voeden 

in geloof 

 Zoekers aanmoedigen om geloof te verkennen 
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 Meer ruimte en aandacht schenken aan diversiteit 

 

C. Samen doen krijgt voor ons pas gezicht als we: 

 Ons wortelen in het dorp Bennekom, samenwerken met andere kerken, niet-kerkelijke 

groepen en netwerken 

 Ons inzetten voor gerechtigheid, plaatselijk en wereldwijd 

 Verbindingen leggen tussen geloof en dagelijks leven 

 Ingaan op menselijke behoeften door liefdevolle dienstbaarheid 

 

Bovenstaande punten zijn mede afhankelijk van een aantal grondvoorwaarden: 

 Een passende en transparante kerkstructuur hebben waarin de kerkenraad een team 

vormt en de eenheid van de gemeente gediend wordt 

 Voldoende menskracht en financiën aanboren en aanwenden om bovenstaande 

doelen te realiseren 

 Kerkgebouw en de Brink inrichten om deze doelen te kunnen verwezenlijken 

 

Dit alles overziend dienen de bovenstaande punten nader te worden uitgewerkt en 

opgepakt om de ambities verwoord in het strategisch plan te implementeren (Ref: notulen 

KK 13 januari 2020): 
 

De vraag die we nu (opnieuw) aan jullie als kerkenraad voorleggen is: hoe gaan we dat 

concreet maken? 

Beeld je daarom de Brinkstraatkerk van 2025 in, en stel jezelf de volgende drie vragen: 

1) Wat gebeurt hier dan en op zondag en door de week? 

2) Wat maakt ons tot een echte gemeenschap waar ruimte en gastvrijheid is? 

3) Hoe zijn we relevant voor dorp en wereld?  


