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ONTSTAAN VAN EEN VERLANGEN 

In oktober 2014 was er in Grand Café Bij5 een gespreksmeeting over Westlandse 

jongeren en geloof. Er bleek veel belangstelling te zijn: er kwamen ruim 140 

mensen om praktijkverhalen te horen en in gesprek te gaan. Ook mensen uit Hoek 

van Holland waren betrokken. Dit initiatief werd georganiseerd door voorgangers 

uit verschillende kerken: katholiek, protestants en evangelisch.1 Zij ervaren in de 

praktijk dat het voor kerken lastig is om aansluiting te vinden bij jonge mensen. 

Er was een verlangen om dit probleem in breder verband te bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlangen en rauwe realiteit 

Tijdens de gespreksmeeting bleek er een groot verlangen te zijn om meer te 

betekenen voor jonge gezinnen, tieners en twintigers, een verlangen om het 

evangelie te delen. Ook drong de rauwe realiteit dieper door, mede door twee 

onderzoeken:  
 

 Uit een onderzoek onder Westlandse kerken bleek dat minder dan 1.000 

jongeren  structureel betrokken zijn bij een kerk of geloofsactiviteiten. Dat 

is minder dan 5% van de 19.000 Westlandse jongeren van 16 t/m 30 jaar 

en de helft (!) van het landelijk gemiddelde. Zie bijlage 1 voor meer info. 

 Uit een onderzoek onder honderden middelbare scholieren in Naaldwijk 

kwam naar voren dat 85% zichzelf niet echt als gelovig ziet en dat zo’n 

60% van de jongeren niemand of één persoon kent die christen is.2 
 

Al tijdens deze gespreksmeetings klonk de roep om een vervolg. Hoe kunnen we 

verder vanuit dit verlangen en vanuit de wetenschap dat het veel kerken helaas 

niet lukt om aansluiting te vinden/houden bij jonge generaties? 

 
1 Het organiserend comité bestond uit Irene van der Meulen, Hans Mast, Sijbrand Alblas, Jurgen Lindenhols 

en Martijn Vellekoop. Ook Henk Zeeman, Ronald Dits, Robin Bulsing, Hessel Post, Geert van ’t Veer en 

anderen waren betrokken. 
2 Dit onderzoek is uitgevoerd door Jaap van Staalduine, godsdienst leraar aan het ISW. 
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Een nieuw idee 

Het organiserend comité heeft niet de illusie de ontkerkelijking in het Westland 

wel even te keren. Tegelijk lijkt berusting ook niet de goede reactie. Hoe kunnen 

we als kerken en parochies hierin iets betekenen? We hebben als organiserend 

comité verschillende opties afgewogen en besloten om te kijken of we nieuwe 

initiatieven kunnen stimuleren en ondersteunen. Tijdens gesprekken komt in 

januari 2015 het volgende idee naar boven: 

 

“Zouden we in 5 jaar vanuit 5 kerken en parochies in het Westland 

circa 5 experimenten kunnen starten?” 

 

Rond dit idee ontstaat enthousiasme. En dit idee heeft zich verder ontwikkeld… 

 

Wat zou het mooi zijn als dit kan komen tot méér dan 5 initiatieven en méér dan 5 

kerken die willen steunen. We dromen van experimenten die echt vernieuwend zijn 

en erop gericht om jonge mensen uit het Westland en Hoek van Holland te laten 

ontdekken hoe waardevol het christelijk geloof is. Daarbij valt per experiment te 

denken aan verschillende leeftijdsgroepen en aanpakken, afhankelijk van de 

afstand tot het christelijk geloof en de doelgroep. In bijlage 2 zijn een paar eerste 

ideeën te vinden, ter illustratie en ter inspiratie. 
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DOELSTELLING EN AANPAK 

Wat willen we bereiken met dit voorstel? En wat is daarbij belangrijk in de aanpak? 

In dit hoofdstuk doen we een voorstel. We zien drie doelstellingen voor ons: 

 

Doelstelling 1: Jonge mensen in contact brengen met het evangelie 

We geloven dat het evangelie van Jezus Christus verschil kan maken in je 

leven. Het is de weg om vrede te vinden met God, met jezelf en met de 

wereld om je heen. Dit gunnen we méér Westlandse kinderen, jongeren en 

jonge gezinnen. In het Westland komt de grote meerderheid van hen niet 

of nauwelijks met het evangelie in aanraking. Met dit initiatief hopen wij 

die groepen te bereiken. 

 

Doelstelling 2: Nieuwe gemeenschappen vormen 

Wij zijn ervan overtuigd dat het van belang is voor de samenleving dat er 

ook in de toekomst een gemeenschappen van gelovigen zijn. Groepen die 

samen ontdekken hoe groot Gods liefde is en daarvan uitdelen, in woord 

en daad. In Matteüs 5 worden de volgelingen van Jezus vergeleken met 

het zout van de aarde, Jezus noemt hen de smaakmakers van de dorpen 

waar ze komen. Ze hopen wij ook dat deze mensen ook als smaakmakers 

in het Westland gaan functioneren. 

 

Doelstelling 3: Bestaande kerken en parochies inspireren 

De nieuwe gemeenschappen kunnen niet bestaan zonder de huidige 

kerken in het Westland. Zij geven immers al generaties lang de woorden 

van het evangelie door. Ook zullen deze experimenten niet kunnen starten 

als er geen steun vanuit de bestaande kerken en parochies voor is. Hun 

steun – met visie, expertise en vrijwilligers – is onmisbaar. Daarnaast hopen 

we dat de nieuwe gemeenschappen een inspiratiebron zullen zijn voor de 

bestaande kerken. Net zoals het missionaire initiatief Boei90 in Wateringse 

Veld een inspiratiebron is geworden voor de kerken in Wateringen. 

Belangrijk in de aanpak 

Een aantal zaken vinden we belangrijk in de aanpak. Die zetten we hier op een rij. 

 

De basis gevormd door vrijwilligers 

We verwachten, hopen en bidden dat er een aantal kleine, nieuwe gemeen-

schappen zullen ontstaan. Omdat we verwachten dat deze gemeenschappn vrij 

klein zijn, is het niet duurzaam om voor ieder experiment een betaalde kracht aan 

te stellen.  Dit betekent dat we op zoek gaan naar leidinggevende vrijwilligers met 

een stevige toewijding. Voor het slagen van het experiment is het van belang dat 

zij tijd willen investeren in de nieuwe gemeenschap. Tegelijk is het van belang dat 

zij bereid zijn investeren in hun eigen vaardigheden om leiding te kunnen geven 

aan de groep. Dit kan bescheiden ondersteund worden door betaalde krachten. 
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Netwerkvorming 

Het idee is dat deze experimenten niet op zichzelf staan, maar dat ze samen een 

netwerk vormen waarbinnen mensen ervaringen uitwisselen, samenwerken en 

input geven voor verder gesprek over Westlandse jongeren en geloof. Daarom is 

er een aantal keer per jaar een netwerkontmoeting. Hier wordt de voortgang van 

de experimenten geëvalueerd, is er tijd voor uitwisseling tussen en training van de 

vrijwilligers. De ervaringen die hier worden uitgewisseld zijn mogelijk ook 

leerzaam voor de bestaande kerken en parochies. Daarom wordt er één keer per 

jaar een gespreksmeeting gepland waarin de ervaringen gedeeld worden.  

 

Ruimte geven aan de Geest 

In het Westland zijn we gewend om zoveel mogelijk zelf onder controle te 

houden. In de tuinbouw is dit ook de enige manier om het hoofd boven water te 

houden. Voor een kerk kan deze houding echter funest zijn. We worden geroepen 

om op weg te gaan met God. Dit betekent dat we ons afhankelijk weten van zijn 

Geest. We weten niet waar we uitkomen, en gaan op weg in de hoop en het 

geloof dat Gods Geest voor ons uit gaat. Het betekent ook dat de experimenten 

vernieuwend zullen zijn. We gaan op weg om nieuwe wegen te bewandelen.  

 

Concurrentie voor bestaande kerken? 

Het is niet de bedoeling van deze experimenten om jonge mensen uit de 

bestaande kerken en parochies te trekken. We hopen daarentegen dat deze 

experimenten ook dienstbaar zijn aan bestaande kerken: door te stimuleren tot 

vernieuwing. Om dit te bereiken willen we nauw samenwerken met de kerken. In 

de praktijk zien we nu ook dat vanuit een nieuw initiatief als het Westland-netwerk 

een deel van de jongeren ook verbonden is met een bestaande kerk. 

 

In de beginfase zal een flink deel van de vrijwilligers wel uit de bestaande kerken 

en parochies komen. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk om deze 

experimenten te starten. Daarbij is het goed ons hierbij te realiseren dat er onder 

jonge generaties sprake is van multiple religious belongings. Dit betekent dat  

mensen deel uitmaken van verschillende religieuze groeperingen en dat helemaal 

OK vinden; minder ‘hokjesdenken’. Concreet betekent dit dat iemand zich 

verbonden kan voelen met zowel een experimentele groep als met een bestaande 

kerk. Dit wordt dan gezien als een aanvullend op elkaar. 
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KADERS VOOR DE EXPERIMENTEN 

Wat voor experimenten zien we voor ons? Wat is belangrijk? We hebben hiervoor 

een aantal inhoudelijke kaders geformuleerd. 

Voor mensen jonger dan 35 jaar 

Onderzoek laat zien dat in de Westlandse kerken en parochies bijzonder weinig 

jongeren meer komen. Ook de generatie 25+ ontbreekt in veel kerken, en veel 

kinderen haken na de clubs al af. De Westlandse kerken zijn de jongste generaties 

aan het verliezen. 

 

De experimenten die starten richten zich daarom op Westlanders tot 35 jaar. Dat 

omvat kinderen, tieners, twintigers en de ouders van jonge gezinnen. We 

realiseren ons dat dit een brede doelgroep is. Het is dan ook niet de bedoeling dat 

elk experiment geschikt is voor 0 tot 35 jarigen. Per experiment kan een doelgroep 

bepaald worden. Er is dus ruimte voor een experimenten met 16-18 jarige pubers, 

maar ook voor experimenten met bijvoorbeeld jonge kinderen en hun ouders. 

 

Voor dit initiatief als geheel vinden we het wel belangrijk deze bredere doelgroep 

tot 35 jaar aan te houden. Daarmee wordt ook een positieve ontwikkeling op 

langere termijn gewaarborgd, want wie nu 16+ is kan over tien jaar tussen de 

opgroeiende kinderen zitten. Ook dan zijn weer passende vormen nodig… 

Gericht op mensen die nooit in een kerk komen 

Met het organiserend comité hebben we een inschatting gemaakt van hoe de 

kerkelijke betrokkenheid van de 19.000 Westlandse jongeren tussen 16 en 30 jaar 

eruit ziet. Naar onze inschatting is dat globaal als volgt: 
 

 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Circa 500 jongeren 

die wekelijks naar 

een kerk gaan 

Circa 500 jongeren 

die maandelijks naar 

een kerk gaan 

Circa 2.000 jongeren 

die twee keer per jaar 

naar een kerk gaan 

Circa 6.000 jongeren 

die nooit meer naar 

een kerk gaan 

Circa 9.000 jongeren 

die ook nooit naar een 

kerk gegaan zijn 

 

 

We richten ons met de te starten experimenten vooral op de groepen 4 en 5. 

Groep 4 en 5 zijn relatief onbekend met het evangelie. Het is ons verlangen dat dit 

in hun leven een rol gaat spelen. We verwachten dat jongeren uit groep 3 

makkelijk meekomen als je je richt op groep 4 en 5. Op groep 1 en 2 richten we 

ons bewust niet, het is goed als zij ‘gewoon’ naar de kerk blijven gaan. 

 

De onbekendheid en mogelijke negatieve associaties van groep 4 en 5 met de 

kerk betekenen dat we ons bewust moeten zijn van de vooroordelen die in deze 

groepen leven. Soms betekent dit ook dat we excuses moeten maken voor zaken 

die in het verleden fout zijn gegaan. 
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Kerkbanken vullen is geen doel 

Het doel van deze experimenten is niet om de kerkbanken weer vol te krijgen. We 

hopen dat er jonge mensen zijn die het verlangen krijgen om op hun eigen unieke 

manier in de voetsporen van Jezus te gaan staan. Voor sommigen kan dit 

betekenen dat ze met regelmaat een reguliere kerkdienst gaan bezoeken, maar 

dat is geen doel van de experimenten. (We zullen het ook niet ontmoedigen.) 

 

De reden hiervan is, dat wanneer we van buitenkerkelijke jongeren verwachten dat 

ze kerkelijke jongeren worden, dan kunnen deze het gevoel krijgen dat we hen 

een jas aan willen trekken die niet bij hen past. Dit kan verwijdering veroorzaken 

ten opzicht van onze doelgroepen. Ook is er een theologische reden: Jezus roept 

ons op om discipelen te maken, niet om ervoor te zorgen dat de kerkbanken weer 

volraken. De Kerk is veel meer dan reguliere diensten op zondagochtend. 

Minimaal tien keer per jaar 

Het doel van de experimenten is niet om losse activiteiten te ontplooien, maar om 

te bouwen aan gemeenschappen. We hopen dat er nieuwe groepen mensen 

ontstaan, met onderlinge liefde en betrokkenheid op elkaar. 

 

Als je zo’n groep wilt laten groeien – met betekenisvolle onderlinge relaties – 

betekent dit dat er voldoende gelegenheden moeten zijn om elkaar te leren 

kennen en vriendschappen te laten groeien. Dit ontstaat niet wanneer je slechts 

drie keer per jaar bij elkaar komt. Daarom is het belangrijk dat er regelmatig de 

mogelijkheid is om elkaar te zien. We denken aan minimaal tien keer per jaar, 

mogelijk aangevuld met online contact via bijvoorbeeld Facebook. Het doel van 

gemeenschapsvorming is geslaagd als mensen elkaar zo goed leren kennen dat 

een flink deel van de mensen elkaar ook buiten de activiteiten om gaat opzoeken. 

Gedragen door toegewijde vrijwilligers 

Om de experimenten kans van slagen te geven is het noodzakelijk dat er 

toegewijde vrijwilligers zijn. Het is belangrijk dat er vertrouwde gezichten zijn die 

(bijna) iedere bijeenkomst aanspreekbaar zijn. Van deze vrijwilligers vragen we een 

commitment: als team het voortouw nemen om activiteiten te organiseren, maar 

ook een open houding om relaties aan te gaan met mensen die je nog niet kent.  

Het bouwen aan een gemeenschap kost ook tijd en energie. 

 

Omdat deze vrijwilligers zo belangrijk zijn voor het slagen van de experimenten, 

moet er ook in hen geïnvesteerd worden. Daarom bieden we trainingen, coaching 

en uitwisseling van ervaringen met de andere experimenten. Zo kan een netwerk 

ontstaan waarin mensen elkaar steunen en tips uitwisselen. 
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ONDERSTEUNING VAN EXPERIMENTEN 

Hoe willen we de mensen ondersteunen die beginnen aan een experiment met 

nieuwe vormen van kerkzijn? Want experimenteren is niet makkelijk: je gaat 

nieuwe, onvoorziene wegen. En je zult kritische vragen krijgen van kerkgangers. 

Samen leren in dan heel wezenlijk om verder te komen. 

Gezamenlijke training en uitwisseling 

Voor vrijwilligers komt er ruimte voor een gezamenlijke training en onderlinge 

uitwisseling en bemoediging. We denken aan één weekend per jaar van 

vrijdagavond t/m zondagmiddag. Dat biedt ruimte om de diepte in te gaan. 

Daarnaast denken we aan twee zaterdagen per jaar. We zien daarbij drie aspecten 

voor ons die aan bod komen tijdens deze momenten: 
 

 Uitwisseling van ervaringen tussen experimenten, elkaar tips geven 

 Training rond praktische missionaire vaardigheden (gespreksvoering, 

creativiteit, groepsdynamiek, etc.) 

 Onderwijs rond de theologie en Bijbelse basis van missionair werk 

Begeleiding op maat 

Naast de trainingen willen we dat de vrijwilligers van elk experiment circa twee tot 

vijf keer per jaar een beroep kunnen doen op iemand met missionaire ervaring, 

om te sparren over specifieke problemen en kansen. Dit maatwerk is een cruciaal 

onderdeel van de ondersteuning. Het kan uitmonden in teamgesprekken, 

specifieke trainingen of bijvoorbeeld coaching van de voortrekker van een 

initiatief. Ook de relatie met een steunende kerk kan een aandachtspunt zijn. 

Begeleider-coach beschikbaar stellen 

Alles wat er nu georganiseerd wordt, dat gebeurt door vrijwilligers. We merken dat 

dat ook z’n beperkingen kent. Als er straks ook initiatieven van start gaan die 

begeleid moeten worden, is er extra mankracht nodig. 

 

Daarom willen we voor de opstartfase (o.a. ondersteuning en aanmoediging van 

potentiële initiatiefnemers) en voor het latere vormgeven van de trainingen en de 

coaching iemand een paar uur per week betaald aanstellen (we denken nu aan 

circa een halve dag tot een hele dag per week). Dit omdat dit iets teveel is om 

geheel door vrijwilligers te laten realiseren. 
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ORGANISATIE EN RELATIE MET DE KERKEN 

Verantwoordelijkheden 

De missionaire experimenten die van start gaan hebben ruwweg twee 

mogelijkheden wat betreft het borgen van de verantwoordelijkheid: 

 Ze worden gesteund vanuit één kerk. De eindverantwoordelijkheid voor 

deze initiatieven ligt dan ook bij deze kerk. (Dat laat onverlet dat deze 

initiatieven wel kunnen deelnemen in het netwerk en aan trainingen, etc.) 

 Missionaire initiatieven met een interkerkelijk karakter en initiatieven die 

niet specifiek aan één kerk verbonden zijn, kunnen desgewenst een 

onderdak vinden bij een eventueel nog op te richten stichting. 

 

Als er voldoende draagvlak voor dit plan blijkt, willen we rond april 2016 een 

bankrekening (bij een bestaande organisatie) realiseren om de bescheiden 

financiële stromen te organiseren. In de eerste fase – waarin nog verkend wordt of 

er draagvlak is en of er initiatieven ontstaan – kost oprichting van een apart 

stichting naar verhouding nog teveel tijd en energie. Bij een eventuele groei van 

de financiële stromen en het aantal initiatieven, is de oprichting van een aparte 

stichting wel denkbaar of nodig. 

 

Deze stichting krijgt dan te zijner tijd drie taken: 

 Eindverantwoordelijkheid dragen voor de initiatieven die niet onder de 

verantwoordelijkheid van één van de betrokken kerken of parochies vallen. 

 Zorgen voor training, coaching en netwerkvorming (ook met kerken in het 

Westland en Hoek van Holland) rond deze experimentele initiatieven. 

 Aansturing van de persoon die uitvoerend voor een belangrijk deel vorm 

gaat geven aan die training, coaching en netwerkvorming. 

 

Als het zover komt, zouden in het bestuur van de stichting mensen uit de 

verschillende kerkelijke stromingen in het Westland vertegenwoordigd moeten 

zijn. Daarnaast is het wenselijk dat in het bestuur missionaire expertise en kennis 

rond het starten van nieuwe gemeenschappen aanwezig is. 

Contact met de bestaande kerken 

We willen minimaal jaarlijks een gespreksmeeting met mensen uit allerlei kerken in 

het Westland en Hoek van Holland organiseren. De initiatiefnemers van de 

experimenten presenteren daar hoe deze zich ontwikkelen en wat ze daarbij leren. 

Ook de persoon die de trainingen en coaching gaat vormgeven kan hier 

presenteren hoe dit initiatief als geheel zich ontwikkelt, wat we leren en wat 

bestaande kerken daarmee kunnen. Onderling gesprek is tijdens deze meetings 

een onderdeel, waarbij mensen uit de kerken kunnen bespreken wat zij als kerk 

kunnen met de opgedane ervaringen en hoe ze deze initiatieven kunnen steunen. 
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PLANNING 

Dit is de planning die we momenteel in gedachten hebben. We hopen dat in de 

loop van 2016 de eerste experimenten van start kunnen gaan. 

 

Oktober 2014 Gespreksmeeting met mensen met hart voor jongeren 

   uit alle Westlandse parochies en kerken 

Vanaf november 2014 Gesprekken met organiserend comité over het vervolg en  

 dit voorstel; mails om betrokkenen op de hoogte te houden 

Juni 2015  Uitwerken conceptvoorstel en contactgegevens verzamelen   

     van sleutelpersonen 

September 2015 Feedbackmeeting met circa 25 sleutelpersonen over voorstel  

  (predikanten, kerkenraden, jeugdleiders, etc.) 

Oktober 2015   Publicaties in kerkelijke en seculiere media over de ideeën 

    Uitnodiging naar mensen die eerder aan gesprek deelnamen 

November 2015 Grootschalige gespreksmeeting over dit voorstel met mensen 

 uit allerlei kerken in Westland en Hoek van Holland 

Vanaf januari 2016 Vervolggesprekken met  mensen die overwegen initiatief te starten 

Vervolgavond voor mensen die steun in hun kerk willen werven3 

Werving financiën voor iemand die dit hele traject voor  

 missionaire initiatieven in eerste jaar coördineert 

 

 

 

Als er voldoende draagvlak en financiën zijn voor een vervolg: 

Vanaf juni 2016 Start persoon die begeleiding initiatieven vormgeeft en 

 met kerken in gesprek gaat hierover en (ook financiële) steun 

Begeleiding (coaching/training) van initiatieven krijgt intensiever vorm  

Initiatiefnemers treffen verdere voorbereidingen om van start te gaan 

Vanaf september 2016  Eerste experimenten gaan van start, anderen volgen later 

November 2016  Gespreksmeeting voor een breed publiek om ontwikkelingen te delen 

 

 

 

Als er voldoende draagvlak en financiën zijn voor een vervolg: 

Vanaf januari 2017  Initiatief wordt inhoudelijk en financieel gedragen door de kerken  

 
3 Het gaat dan om leden van kerkenraden, van parochiebesturen, beleidsmakers, jeugdouderlingen, etc. 



 

12 

BIJLAGE 1: ONDERZOEKSRESULTATEN  

Eind 2013 is vanuit het Westland-netwerk een bescheiden onderzoek gedaan naar 

de betrokkenheid van jongeren bij Westlandse kerken. Hierbij de resultaten. 

 

In het Westland wonen ruim 100.000 mensen, waarvan 19.000 jongeren van 16 tot 

en met 30 jaar. Van oudsher is het Westland een behoorlijk kerkelijk gebied, met 

zowel katholieken als protestanten. Tegelijk loopt het kerkbezoek de laatste 

decennia stevig terug, zeker onder jongeren. 

Methodiek 

Aan zo’n dertig Westlandse dominees, pastores en voorgangers van kerken via e-

mail gevraagd een schatting te geven van hoeveel jongeren actief betrokken zijn. 

Het gaat om kerken van Rooms-Katholiek tot Christelijk Gereformeerd, van stevig 

orthodox tot vrijzinnig. Waarschijnlijk omvat dit zeker 90% van alle kerken in het 

Westland. De vraagstelling was: kunt u een schatting geven van het aantal 

jongeren dat actief bij uw kerk betrokken is? Het gaat dan om: 

- jongeren tussen de 16 en 30 jaar uit het Westland;  

- die gemiddeld minimaal één keer per maand bij activiteiten van uw kerk 

betrokken zijn; 

- het gaat dan om activiteiten met enige geloofsinhoud, van kerkdienst tot 

gesprekgroep. 

 

De meesten hebben in november 2013 gereageerd en de genoemde aantallen zijn 

opgeteld. Omdat het schattingen zijn, zullen er per kerk ongetwijfeld afwijkingen 

zijn ten opzichte van de realiteit. Tegelijk is het reëel te veronderstellen dat het 

geheel een redelijke indicatie is voor het Westland: te hoge schattingen 

compenseren te lage schattingen. 

Resultaten 

Door dominees, pastores en voorgangers zijn totaal 718 jongeren genoemd in de 

leeftijd van zestien tot en met dertig jaar. Dat is waarschijnlijk niet het complete 

plaatje, want sommige jongeren kerken buiten de regio. Ook zijn sommige 

jongeren betrokken bij meerdere kerken. En we zullen enkele kerken over het 

hoofd hebben gezien. Voor die laatste paar factoren maken we een schatting: 
 

Aantal genoemde jongeren in reacties   718 (optelling) 

Jongeren betrokken bij meerdere kerken  - 50 (schatting) 

Jongeren die kerken buiten het Westland  100 (schatting) 

Jongeren bij kerken die niet (konden) reageren 150 (schatting) 

           _______________________________________________________________________________________ 

Geschat totaal aantal jongeren    918 

 

Goed om te noemen: bij de Katholieken kwam geen aantal naar voren, omdat er 

weinig sprake is van structurele betrokkenheid onder hen, wel projectmatig.  
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BIJLAGE 2: VOORBEELDEN INITIATIEVEN 

Kliederkerk voor jonge gezinnen 

Spetterend, creatief en uitdagend. De kliederkerk is een 

plek voor jong en oud. Hier kunnen ouder en kind samen 

al kliederend de betekenis van Bijbel en geloof ontdekken. Een doorsnee 

kliederkerk vindt één keer per maand plaats, duurt ongeveer twee uur en bestaat 

uit drie delen. Er is een kliederuurtje om Bijbelse verhalen op creatieve wijze te 

onderzoeken. Dan volgt er een korte viering van een kwartier, meestal met een 

verhaal, muziek en gebed. Afsluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Dit is een 

ontspannen manier om elkaar te ontmoeten. 

 

Voor de ouders is de kliederkerk een speelse en vrijblijvende 

manier om hun kinderen in contact te brengen met Bijbel-

verhalen. Dit kan henzelf ook inspireren om meer met deze 

verhalen bezig te gaan. Kliederkerk Nederland is bereid om te 

ondersteunen en te inspireren, zodat we ook in het Westland 

van betekenis kunnen zijn voor kinderen en hun ouders.  

Moestuin voor dertigers 

Wat is er leuker dan een buurtmaaltijd met ingrediënten uit je eigen moestuin? 

We gaan op zoek naar een stukje grond in een buurt waar mensen met elkaar een 

grote moestuin beginnen. Moestuinieren verbindt mensen met elkaar, brengt 

mensen in gesprek en het kan ook een plaats worden waar je samen je leven en je 

geloof deelt. Na verloop van tijd kunnen er maaltijden georganiseerd worden voor 

de buurt. 

 

Een moestuin  kan mensen uit verschillende 

culturen, achtergronden en leeftijden met 

elkaar verbinden. Het is goed voor de 

onderlinge sociale cohesie van een buurt en 

kan een wijk verbeteren. Het kan ook een 

waardevolle plek voor kinderen zijn. 

Kinderen kunnen ook ‘eigenaar’ worden van 

een stukje grond en in het klein voor de 

moestuin zorgen. Bovendien is tuinieren erg 

Bijbels; het goed zorgen voor de schepping 

en het bewust omgaan met de natuur is een van onze opdrachten als christenen. 

In Den Haag is al een voorbeeld van een missionair initiatief met een moestuin als 

ontmoetingsplek. 

  

KIJK OOK OP WWW.KLIEDERKERK.NL  

http://www.kliederkerk.nl/
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FIFA-gametoernooi voor tieners 

Veel jongeren gamen, bijvoorbeeld met voetbalspellen als FIFA op de PlayStation, 

PC of Xbox. Je kunt jongeren uitnodigen voor een laagdrempelige activiteit als je 

regelmatig een toernooi organiseert. Samen eten hoort er helemaal bij. En na 

afloop natuurlijk even blijven hangen, ‘chillen’ en wat drinken.  Zo leer je ze 

kennen en op die manier kunnen er vriendschaps-

relaties groeien. Het verlangen is dat er onderling 

relaties ontstaan waarin er meer openheid en ruimte 

komt om gesprekken met elkaar voeren. In de eerste 

plaats willen we er dan gewoon zijn voor de tieners. 

We hopen dat de jongeren door de ontmoetingen 

met christelijke leiders/jongeren ook nieuwsgierig 

worden naar wat het geloof inhoudt.  

Meet & Eat voor dertigers 

Een hele eenvoudige en effectieve opzet. Meet & Eat betekent elkaar ontmoeten 

rondom een maaltijd. Deze maaltijd is de plek waar je generatiegenoten ontmoet. 

De activiteit zich op mensen van 30+. De maaltijd is met kinderen erbij. Tijdens de 

maaltijd is er gelegenheid om het met elkaar over van alles te hebben. Een ieder 

kan delen wat hem of haar bezig houdt. Na de maaltijd is er oppas voor de 

kinderen en volgt een gespreksonderwerp. Dit kan worden ingeleid door een 

filmpje of een korte introductie. Daarna gaan we in kleine groepjes dieper op het 

onderwerp in. Ook hier zijn de gesprekken in een ongedwongen sfeer. Het doel is 

dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Van de 30+ generatie wordt een 

hoop gevraagd. Ze hebben te maken met hoge verwachtingen op verschillende 

gebieden. Ook zijn er veel vragen rondom de geloofsopvoeding van de kinderen. 

Dit komt tijdens de bijeenkomsten naar boven. Een veel gehoorde vraag tijdens de 

gesprekken is dan ook: 'Hoe doe jij dat eigenlijk?' 

Pop-up jongerencafé voor tieners 

Op het jongerenwerk in het Westland wordt flink bezuinigd. Tegelijk zijn er heel 

wat tieners (met werkende ouders) die ’s middags ergens willen chillen, vrienden 

ontmoeten en wat lol willen hebben. 

 

We kopen een busje, 

zetten in de laadruimte een tafelvoetbal, een 

tostiapparaat, een Xbox met beamer, een 

voetbal en wat gezelligheidsspullen. Met een 

groep vrijwilligers zorgen we dat we elke week 

een keer langsgaan in een paar Westlandse 

dorpen. Daar zetten we de deur open voor 

jongeren en zorgen voor een relaxte plek voor 

vriendschap, spelletjes en af en toe een leuke 

workshop. Daar kunnen relaties groeien en als dat zo ter sprake komt, kunnen ze 

kennismaken met het christelijk geloof. 

KIJK OOK OP WWW.CAFEINABOX.INFO   

http://www.cafeinabox.info/
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