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VERKLARING 1 

Hierbij verklaar ik dat deze scriptie een origineel werk is. De scriptie is het resultaat van mijn eigen 

onderzoek en is alleen door mijzelf geschreven, tenzij anders aangegeven. Als informatie en ideeën 

uit andere bronnen zijn overgenomen, wordt dat expliciet en volledig vermeld in de tekst of in de 

noten. Een bibliografie is bijgevoegd. 

 

6 April 2020 

(plaats en datum)    (handtekening)  

 

VERKLARING 2 

Hierbij stem ik ermee in dat mijn scriptie na goedkeuring beschikbaar wordt gesteld voor 

vermenigvuldiging en interbibliothecair leenverkeer, en dat de titel en samenvatting beschikbaar 

worden gesteld voor externe organisaties en door de Vrije Universiteit mogen worden gepubliceerd 

na 13 maart 2020 in verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens van de PKN. 
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(plaats en datum)    (handtekening)  
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Samenvatting 
Hoe is het gesteld met het pastoraat in pioniersplekken en gaat dat weleens mis? Die vraag was het 

begin van dit explorerend en kwalitatief empirisch onderzoek dat voor je ligt en groeide uit tot een 

bredere vraag, namelijk: Welke verwachtingen en ervaringen ten aanzien van pastoraat hebben 

bezoekers en deelnemers aan pioniersprojecten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en wat 

betekent dit voor de visie van de PKN ten aanzien van pastoraat in pioniersplekken? Deze 

onderzoeksvraag is opgesplitst in een viertal deelvragen, waarin allereerst de visie op pastoraat 

binnen pioniersplekken van de PKN aan de orde komt. 

Pastoraat binnen pioniersplekken is nauwelijks onderzocht. Joselyn Stelpstra deed onderzoek naar de 

rol van de pastor in missionaire gemeentestichtingen en Dirk de Bree deed onderzoek naar het 

missionaire elan onder zeventien predikanten binnen de PKN. De PKN zelf heeft een aantal 

visienota’s over pioniersplekken gepubliceerd. Een echte visie op pastoraat binnen pioniersplekken in 

de PKN is er niet. Wel maakt de PKN duidelijk dat pioniersplekken missionair zijn. Missionair zijn valt 

samen te vatten onder de opvatting ‘liefde geven’. Pastoraat kan kort samengevat worden met 

‘omzien naar elkaar’. Beide bezigheden zijn in elkaar verweven in pioniersplekken en gebeuren in de 

naam van Christus, bij het licht van het evangelie, om samen een weg te zoeken in geloofs- en 

levensvragen. 

De tweede deelvraag heeft betrekking op de visie op pastoraat die zichtbaar wordt op de websites 

van twaalf pioniersplekken in de PKN. De derde deelvraag gaat over de verwachtingen en ervaringen 

ten aanzien van pastoraat die de verschillende respondenten uit dezelfde twaalf pioniersplekken in 

interviews aan hebben gegeven. Dit betreft de deelvragen twee en drie. Uit dit gedeelte in het 

onderzoek komt naar voren dat er grote diversiteit is in pioniersplekken. Een aantal plekken heeft 

meer weg van een kerk dan een pioniersplek en dit wordt ook op de websites duidelijk. Een aantal 

plekken heeft een experimenteel karakter en een aantal plekken is er speciaal voor mensen die op 

adem willen komen, eenzaam zijn of op een andere manier met het leven worstelen. Pastorale zorg 

is op al deze plekken samen te vatten binnen de definitie van de PKN, namelijk: omzien naar elkaar.   

De vierde en laatste deelvraag gaat over de visie op pastoraat binnen pioniersplekken die 

tevoorschijn komt als de vorige twee deelvragen worden geanalyseerd. Omdat de diversiteit onder 

pioniersplekken groot is, ontstaat hier een heel divers beeld. Wat opvalt is dat pastoraat in deze 

plekken eigenlijk altijd het omzien naar elkaar omvat. In sommige gevallen worden pastorale 

gesprekken gebruikt om mensen te helpen, met als beoogd resultaat dat ze zich aansluiten bij de 

gemeenschap en gelovig worden. Hier wordt een spanning zichtbaar tussen het pastoraat, waarbij de 

mens centraal staat en als doel gesteld moet worden, en de taak of missie van de gemeenschap, 

namelijk groei, inkomsten, verduurzaming. Het is de vraag of deze visie op pastoraat in 

pioniersplekken de integriteit en transparantie van pioniers en pioniersplekken ten goede komt.  

Uit bovenstaande vloeien twee vragen voort. Allereerst zou het voor de PKN en haar achterban van 

waarde zijn om pioniersplekken een evaluatie of herijking te laten ondergaan om de diversiteit te 

labelen. Daarnaast is er voor pastoraat op pioniersplekken een verbreding van pastorale zorg voor 

handen, namelijk geestelijke zorg in verschillende paradigma’s. De opsplitsing van geestelijke zorg in 

een specifiek levensbeschouwelijk paradigma (i.e. pastoraat), een overkoepelend 

levensbeschouwelijke (waarbij diverse levensbeschouwingen naast elkaar kunnen bestaan en 

worden gelegd) en een functioneel antropologisch paradigma (om voor mensen met niet-religieuze 

levensvragen te kunnen zorgen). Op die manier kan de PKN het verlangen naar mensen te luisteren 

en bij ze aan te sluiten handen en voeten geven, zonder dat pastoraat middel wordt van het doel de 

gemeenschappen, zowel in aantallen als financieel, te laten groeien. 
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Woord vooraf 
Voor je ligt het sluitstuk van mijn opleiding Spiritual Care aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In de 

afgelopen jaren is er veel gebeurd. Zo kreeg onze oudste dochter er een zusje en een broertje bij. Zij 

hebben hun vader geregeld op zolder meegemaakt, of achter zijn laptop aan de eettafel. Toen ik 

deze studie begon, startte ik ook met een post-master aan het remonstrants seminarium om in de 

toekomst predikant te kunnen worden.  

Daarnaast mag ik in opdracht van de remonstranetn al een aantal jaren een gemeenschap 

onderhouden met de naam De Leven, waar we vorm geven aan een eigentijdse manier van geloven. 

Al reflecterend op deze werkzaamheden ontstond de vraag naar pastorale zorg binnen zulke 

experimentele plekken en hoe dat wordt vormgegeven.  

De meest aangewezen persoon om mij vanuit de opleiding in dit onderzoek te begeleiden was Stefan 

Paas. Hij begon jaren terug zijn ‘eigen’ pioniersplek in Amsterdam met de naam Via Nova. Hij is 

expert op het gebied van kerkplanting in de westerse samenleving. De ervaring, kennis en expertise 

van Stefan waren van ongelooflijke waarde voor het resultaat van dit onderzoek. Op deze plek wil ik 

hem enorm bedanken voor zijn snelle leeswerk, zijn scherpe analyses en vriendelijke toon. Stefan gaf 

mij de ruimte en vrijheid die ik nodig had, maar altijd met de vinger op zere plekken zodat mijn 

onderzoek nog beter, helderder en scherper werd.  

Christa Anbeek mocht als tweede lezer mijn onderzoek lezen. Haar wil ik bedanken voor haar 

liefdevolle steun, al aan het begin van het proces van dit onderzoek, maar ook in de rol die zij 

speelde in het meedenken over mijn nieuwe baan. De gesprekken die wij hebben gevoerd de 

afgelopen jaren zorgen altijd voor nieuwe energie en maakten dat ik vaak verder nadacht en 

creatiever, dan ik uit mezelf had gekund. Voor dit onderzoek zorgde zij voor een extra kwaliteitsslag. 

Dit onderzoek heb ik gedaan onder pioniersplekken in de PKN, met dank aan de PKN, omdat zij 

onderzoeksgegevens beschikbaar stelden waar ik dankbaar gebruik van mocht maken. De conclusies 

en aanbevelingen zijn voor een ieder die interesse heeft in pastoraat in pioniersplekken en welke 

uitdagingen daar liggen, maar het is mijn hoop dat vooral de PKN dit onderzoek serieus neemt en iets 

met de aanbevelingen zal doen. 

Een heel aantal personen heeft meegelezen, meegedacht en meegewerkt in het proces van dit 

onderzoek. Allereest wil ik mijn goede vriend Erik Drenth noemen, die voor dit onderzoek een 

zoekscript programmeerde waarmee ik de verschillende websites kon doorzoeken. Dit onderdeel is 

weggevallen in het uiteindelijke resultaat (kill your darlings), maar heeft bijgedragen aan het 

intellectuele proces en het analyseren van de verschillende pioniersplekken. Daarnaast wil ik Tom 

Mikkers en Jorn den Hertog bedanken voor het meelezen en het maken van zinvolle en waardevolle 

opmerkingen die het eindresultaat hebben verbeterd. Verder zijn er nog de vele meewandelaars 

geweest in de afgelopen jaren die mij steunden, inspireerden en soms een duw in de goede richting 

gaven. Ook jullie wil ik hier van harte bedanken voor alle tijd die wij samen hebben opgetrokken.  

Tot slot wil ik hier de mensen noemen die het meest hebben geleden onder de vele dagen en 

avonden werk, afgesloten van de buitenwereld: mijn vrouw Arina en lieve schatten Lize, Nienke en 

Fedde Marinus. Zonder jullie veerkracht, geduld, liefde en zoetheid had ik deze scriptie niet kunnen 

schrijven.  

 

Jaap Marinus  

Ede, 6 april 2020  
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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding 
Het gesprek over pionieren gaat vaak over de vraag wat er in praktische zin gebeurt op zo’n plek. 

Welke activiteiten organiseert men, hoeveel mensen komen erop af, gaat de Bijbel open en in 

hoeverre lijkt zo’n gemeenschap op een kerk? Sommige pioniersplekken zijn diaconaler ingesteld dan 

andere, maar over pastoraat wordt maar spaarzaam gesproken. Pioniersplekken krijgen 

onvermijdelijk te maken met pastoraat omdat pioniersplekken gemeenschappen vormen en vaak 

kwetsbare mensen aantrekken. Een van de uitdagingen is hoe een pionier innovatief en creatief kan 

blijven als de behoefte aan pastoraat groeit. Hoe wordt voorkomen dat de missie in het gedrang 

komt als meer en meer tijd gaat zitten in pastoraat en hoe houdt een pionier zichzelf staande? 

Pioniers zijn ondernemers1, wat het risico versterkt dat ze meer zullen doen dan ze aankunnen. 

Daarnaast is het de vraag hoe voorkomen kan worden dat pastorale zorg aan integriteit verliest door 

eventuele spanning met missionaire doelstellingen.  

Mijn persoonlijke motivatie ligt in het feit dat ik sinds 2014 leiding mag geven aan een pioniersplek 

van de Remonstranten. Wij spreken niet expliciet over pastoraat, maar er wordt wel omgezien naar 

elkaar. Tijdens activiteiten worden gesprekken gevoerd over geloof, zingeving en levensvragen. 

Wanneer is er sprake van pastoraat en welk doel dient dit? Is pastoraat enkel de 

verantwoordelijkheid van een leider of is iedereen verantwoordelijk voor dit omzien naar elkaar? Zijn 

we ons voldoende bewust van de pastorale behoeften van onze bezoekers en zijn we kundig genoeg 

om dit professioneel aan te pakken? 

In 2020 mag ik beginnen als vernieuwingspredikant in de Geertekerk te Utrecht. Zou mijn eerste zet 

wellicht pastoraat moeten zijn onder randkerkelijken? En waar liggen mijn grenzen dan? Welke 

vragen en reacties kan ik verwachten en hoe ga ik daar adequaat mee om? De onderliggende 

theologische vraag is hier wat de relatie is tussen pionieren als doelgerichte missionaire activiteit en 

het geven van pastorale zorg, waarmee een zekere ‘doelloosheid’ verbonden is.2 

In dit onderzoek zal ik mij richten op pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

De verantwoording van deze domeinkeuze is uitgewerkt onder 1.5. De PKN is al een aantal jaren 

bezig met pionieren en het is mijn hypothese dat hier ruime ervaring is opgedaan als het gaat om het 

spanningsveld tussen pionieren en pastoraat en de missionaire doelstellingen van het pionierswerk. 

Sake Stoppels, wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk, heeft in meerdere 

gesprekken met mij aangegeven dat pastoraat in pioniersplekken geen onderwerp van onderzoek is 

binnen de PKN. Dit maakt onderzoek ernaar complex, omdat er weinig over bekend is. Tegelijkertijd 

maakt het onderzoek daarnaar interessant omdat het aan het licht kan brengen welke rol pastoraat 

heeft in de missionaire uitingsvormen van de PKN, zoals die gestalte krijgen binnen de 

pioniersplekken, en welke kansen en uitdagingen daar liggen. Omdat er twee scripties zijn die aan dit 

onderwerp raken worden deze als eerste besproken. Daarna worden de hoofdvraag en deelvragen 

geformuleerd. 

 
1 Annemarie Foppen, Stefan Paas en Joke van Saane, “Personality Traits of Church Planters in Europe,” Journal 
of Empirical Theology 30 (2017) 25-40. 
2 Job Smit, Antwoord geven op het leven zelf: Een onderzoek naar de basismethodiek van de geestelijke 
verzorging (Delft: Uitgeverij Eburon, 2015), 18. 
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1.2. Bestaand onderzoek naar pastoraat in pioniersplekken en 
gemeentestichtingen 
Expliciet onderzoek naar pastoraat in pioniersplekken binnen de PKN is nauwelijks gedaan. Er is wel 

een aantal onderzoeken dat raakt aan dit onderwerp, waaruit waardevolle inzichten meegenomen 

kunnen worden voor dit onderzoek. Allereerst is er een scriptie van Joselyn Stelpstra over de rol van 

de pastor in missionaire gemeentestichtingen in Amsterdam. Zij onderzoekt één PKN-

gemeentestichtingsproject, namelijk Thuiskomen. Ook is er de scriptie van Dirk de Bree over 

missionair leiderschap in bestaande (missionaire) gemeentes in de PKN, waar een vorm van 

missionair pastoraat ter sprake komt.  

1.2.1. Grenswacht of reisgenoot, de rol van een pastor in missionaire 
gemeentestichtingen 
Joselyn Stelpstra voltooide haar scriptie in 2012 met de titel Grenswacht of reisgenoot3. Zij 

onderzocht een drietal nieuwe gemeenten in Amsterdam, te weten: Via Nova (Christelijk 

Gereformeerde Kerk (CGK)), Oase voor Nieuw-West (CGK en de Nederlands Gereformeerde Kerk 

(NGK)) en Thuiskomen (Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)). Deze nieuwe gemeentes zouden 

tegenwoordig onder de noemer pioniersplekken vallen. Stelpstra onderzoekt hoe pastoraat 

missionair wordt ingestoken door leiders in deze gemeentestichtingen. Ze stelt dat Nederland geen 

christelijk land meer is en daarom opnieuw zendingsgebied voor christelijke kerken.4 

Stelpstra analyseert drie onderzoeken in haar inleiding:  

1. Een onderzoek van Sietse Greving naar de ambtsopvatting van ouderlingen binnen de 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv); 

2. Een onderzoek van Johan van Holten naar de rolopvatting van predikanten binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland; 

3. Een onderzoek door het lectoraat gemeenteopbouw van de Christelijke Hogeschool Ede 

(CHE) naar de opvattingen en het functioneren van evangelische voorgangers.5 

De conclusie van Stelpstra naar aanleiding van deze drie onderzoeken is dat het leiderschap in de 

diverse genoemde kerkelijke denominaties voornamelijk naar binnen gekeerd is. In haar 

probleemstelling haalt Stelpstra de Zwolse predikant Jos Douma aan, die beweert dat pastoraat het 

beste paradigma biedt voor missionair gemeente-zijn. Stelpstra pleit voor een eerherstel van het 

missionaire pastoraat, omdat pastoraat volgens haar altijd ook naar buiten gericht moet zijn.6 

Missionair pastoraat is volgens Stelpstra pastoraat dat in een situatie van post-Christendom vanuit 

missionaire kerkplantingen en gemeentestichtingen op zoek gaat naar zogenaamde ‘verloren 

schapen’ en ze (opnieuw) in contact brengt met het christelijk geloof. Stelpstra ziet missionaire 

gemeentestichtingen als de ideale plaats om kennis op het spoor te komen over de vormgeving van 

dit missionaire pastoraat.7 

  

 
3 Joselyn Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot Een onderzoek naar de pastorale praktijk zoals die functioneert 
in een missionaire kerkplanting” (Masterscriptie, Theologische Universiteit Kampen, juni 2012), 73 pp. 
4 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 5. 
5 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 9,10. 
6 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 10. 
7 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 11. 
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In het derde hoofdstuk van haar scriptie gaat Stelpstra dieper in op de antropologische theorie van 

Paul G. Hiebert en zijn typering van het bij een groep horen door middel van een viertal modellen 

waarlangs Stelpstra missionaire gemeenschappen legt. De vier modellen zijn:  

1. Intrinsic Well-Formed Set (Bounded Set): pastoraat voor de leden van de kerk. Pastoraat is in dit 

model missionair omdat wordt gewerkt aan geloofsoverdracht aan de eigen jeugd; 

2. Intrinsic Fuzzy Set: pastoraat zonder scherpe grenzen. Verschillende gradaties van betrokkenheid; 

3. Extrinsic Well-Formed Set (Centered Set): pastoraat richt zich hier op het meetrekken van de ander 

naar het centrum van het gedachtegoed van de betreffende kerk; 

4. Extrinsic Fuzzy Set: gelijk aan een Extrinsic Well-Formed Set, met minder harde (fuzzy) grenzen. Het 

samen optrekken is hier eerder een proces dan één moment.  

De vraag die Stelpstra hier probeert te beantwoorden is: hoe gaan missionaire gemeentes om met 

hun leden, nieuwkomers en andere manieren van betrokkenheid bij de gemeenschap? Ze legt deze 

vervolgens langs de drie genoemde nieuwe gemeenten en schetst haar conclusies. Bij alle drie de 

gemeenschappen wordt het belang benadrukt dat ze kerk willen zijn voor iedereen. In de praktijk 

resulteert dit in geïnteresseerden in het christelijk geloof, die zich aangetrokken voelen tot de 

missionaire gemeentestichtingen, en de wens is dat deze mensen door middel van missionair 

pastoraat zichzelf meer als christen gaan zien en behorend tot de gemeenschap.8 

In hoofdstuk vijf structureert Stelpstra missionair pastoraat aan de hand van de drie door haar 

gekozen pioniersplekken. Alle geïnterviewde pioniers zetten pastoraat missionair in. Zo heeft Oase 

voor Nieuw-West zogenaamde triades waar twee tot vier mensen in zitten die betrokken op elkaars 

leven zijn. Daarnaast zijn er open triades actief: 

Een deel van deze kleine groepen zijn ‘open triades’ in die zin dat er ook niet-christenen aan 

deelnemen. Het pastoraat dat plaatsvindt in deze kleine groepen betreft dus niet alleen betrokken 

christenen, maar reikt verder. De structuur van de open kleine groepen maakt zo het functioneren van 

een missionair pastoraat mogelijk.9 

Bij Via Nova is er pastoraat voor mensen die betrokken zijn geraakt, maar geen deelnemer zijn van de 

samenkomsten, maar waar toch gesprekken mee worden gevoerd over levensvragen.10  

Ook bij Thuiskomen wordt aan pastoraat gedaan rondom activiteiten, op straat en telefonisch, met 

mensen die op welke wijze dan ook betrokken zijn.11 

Tot slot concludeert Stelpstra dat alle onderzochte gemeenten en personen vinden dat missionair 

pastoraat een taak is van de hele gemeente en niet alleen van de leider of leiders.  

De scriptie van Stelpstra laat zien dat de visie op pastoraat in deze drie pioniersplekken een 

missionaire insteek heeft, terwijl de bestaande onderzoeken in de GKv, de PKN en het onderzoek 

onder evangelische voorgangers door de CHE laat zien dat de pastorale blik van ouderlingen, 

predikanten en voorgangers met name naar binnen gericht is, naar de eigen gemeenschap. Het 

onderzoek van Stelpstra geeft weer dat experimentele vormen van kerkzijn, pastoraat eerder als 

missionair instrument zien en inzetten dan gevestigde kerken en gemeenschappen. Dit roept de 

vraag op hoe pastoraat zich verhoudt tot de missionaire houding. Verzwakt het instrumentaliseren 

van pastoraat tot missionair handvat niet de transparantie van de pastor, omdat naast de agenda van 

de pastor om de pastorant bij te staan, de missionaire agenda meespeelt? 

 
8 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 23, 24 en 27, 28. 
9 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 53. 
10 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 57. 
11 Stelpstra, “Grenswacht of reisgenoot”, 61. 
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1.2.2. Missionair Leiderschap in de PKN 
Dirk de Bree voltooide zijn scriptie in 2009 met de titel Missionair Leiderschap12. Zijn onderzoek 

richtte zich niet op pioniersplekken, maar op het missionaire elan in een aantal bestaande PKN-

gemeentes. Hij bevraagt zeventien predikanten die een leidinggevende rol spelen of hebben 

gespeeld in missionaire veranderingen in een plaatselijke PKN-gemeente door middel van een 

enquête.13 De Bree is naar aanleiding van analyse van de gegevens van deze enquête in gesprek 

gegaan met vijf predikanten. Hij is bij twee predikanten op bezoek geweest en drie predikanten heeft 

hij telefonisch geïnterviewd.14 Hij bakent zijn onderzoek af en kiest daarin voor de PKN omdat:  

Zij zich onderscheidt van bovengenoemde gemeenten [CGK, NGK, Baptisten en Evangelischen, JJM] 

door de grote diversiteit en pluriformiteit die er in de breedte van de PKN te vinden is. Verder is de 

PKN van oorsprong een echte volkskerk in tegenstelling tot de andere gemeenten waar leden over het 

algemeen bewuster kiezen voor lidmaatschap en betrokkenheid. Nog een reden om te kiezen voor de 

PKN is dat de ‘beginsituatie’ van de predikanten qua opleiding op één lijn ligt. Allen hebben een 

academische opleiding genoten. Daarbij komt dat de PKN zich na de moeizame totstandkoming 

missionair wil gaan onderscheiden. Boeiend daarbij is de vraag hoe predikanten daaraan leiding geven 

en moeten geven. 

De Bree stelt dat de kerk in zichzelf missionair is. Hij citeert uit de kerkorde van de PKN artikel X-1: 

“De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en 

dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het 

heil in Jezus Christus.”15 De zin “in heel haar bestaan” veronderstelt dat ook pastoraat missionair 

ingezet zou kunnen en/of moeten worden. De predikanten die aan het woord komen in het 

onderzoek van De Bree noemen het pastoraat echter nagenoeg niet in het kader van missionaire 

dimensies in PKN-gemeentes.  

De Rooij, predikant in Rotterdam, is de enige respondent die pastoraat expliciet noemt in het 

onderzoek van De Bree. Hij heeft het over zogenaamd ‘concentrisch pastoraat’, dat wil zeggen: 

bezoekwerk onder randkerkelijke mensen, waardoor de predikant weer in contact komt met andere 

mensen.16 Uit deze aanpak zijn grotere activiteiten ontstaan. Hier heeft pastoraat heel duidelijk een 

missionair karakter: randkerkelijke en nieuwe mensen (opnieuw) bij de kerk betrekken. Dit sluit aan 

bij de klassiek-volkskerkelijke gedachte over de kerngemeente en randgemeenten, waar de pastor 

verantwoordelijk was voor een parochie, een geografisch gebied.  

Het onderzoek van De Bree bevat ook een aantal bijlagen met enquêteresultaten. 17 De eerste vraag 

die ook interessant is voor dit onderzoek is: “Vul hier (beknopt) in op welke manier de missionaire 

gerichtheid van de gemeente verwoord is in het beleidsplan.” Hier wordt een aantal pastorale 

activiteiten met missionaire doelstellingen genoemd. De relevante resultaten voor dit onderzoek 

noem ik hier, de volledige lijst staat in bijlage 3. De woorden die de verbinding van pastoraat met 

missionaire doelstellingen het beste weergeven heb ik hieronder onderstreept. Hierbij heb ik gebruik 

gemaakt van de definitie van pastoraat volgens de PKN (zie 2.1.) en de twaalf vormen van pastoraat 

volgens Theo Hettema, wetenschappelijk beleidsmedewerker pastoraat dienstenorganisatie 

 
12 Dirk de Bree, “Missionair Leiderschap Een onderzoek naar de rolopvatting van predikanten behorend tot de 
Protestantse Kerk in Nederland die missionaire veranderingsprocessen in plaatselijke gemeenten initiëren en 
aansturen” (Masterscriptie, Universiteit Utrecht Faculteit Godgeleerdheid, augustus 2009), 110 pp. 
13 De Bree, “Missionair Leiderschap,” 8. 
14 De Bree, “Missionair Leiderschap,” 18. 
15 Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 2003, Artikel X-1 in De Bree, 
“Missionair Leiderschap,” 11. 
16 De Bree, “Missionair Leiderschap,” 53. 
17 De Bree, “Missionair Leiderschap,” 98-99. 
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Protestantse Kerk (zie 2.3.). Pastoraat gaat volgens de PKN om het omzien naar elkaar in de naam 

van Christus, om bij het licht van het evangelie een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.18  

Hettema omschrijft naast het traditionele huisbezoek van de predikant als pastoraat nog elf vormen 

van pastoraat, waaronder pastoraat dat ontstaat in het napraten na een activiteit of in 

gesprekskringen. In het onderzoek van De Bree wordt bezoekwerk in verzorgingshuizen en een 

Alphacursus genoemd. Tijdens dit bezoekwerk kan pastoraat in een gesprek ontstaan. Dit geldt ook 

voor de Alphacursus, waar kernen van het christelijk geloof ter sprake komen met als doelgroep 

rand- en buitenkerkelijken die meer willen weten van het christelijk geloof. Gesprekken over geloofs- 

en levensvragen worden hier behandeld, bij het licht van het evangelie. Ook doelgroepen als zoekers, 

twijfelaars, teleurgestelden en mensen met een verbroken relatie met God vraagt om een pastorale 

houding ten opzichte van die doelgroep. Tot slot is de zorg voor elkaar, gesprekskringen, huiskringen 

en diaconaat voedingsbodem voor pastorale zorg, zoals Hettema in zijn twaalf vormen van pastoraat 

stelt.  

De predikanten van de PKN die mee deden aan het onderzoek van De Bree gaven de volgende 

antwoorden: 

• Door middel van Eschmeeting (maandelijkse zondagmorgen bijeenkomst voor zoekers, 

twijfelaars en gelovigen), huiskringen, kinderwerk en gesprekskringen in de wijk de Esch, 

waarin organisatorisch de leden van Rotterdam Kralingen West participeren, het evangelie 

van Jezus Christus voor hen tot een relevante boodschap en levenswijze maken. Daarin gaan 

verkondiging, gesprek en diaconaat hand in hand; 

• Ons motto is: leven uit Gods liefde Zorgen voor elkaar getuigen in de wereld Wij gebruiken 

het beeld van een brug met drie pijlers. Activiteiten worden getoetst of ze aan de drie pijlers 

bijdragen;  

• Wij willen een open - orthodoxe gemeente zijn. Waar plaats is voor zoekers en ontheemden 

(mensen die teleurgesteld elders langer of korter geleden afhaakten. Daarnaast willen we 

door project 'Oog voor de buurt' op allerlei wijze positief present zijn in de omgeving;  

• Vanuit de opdracht van Jezus willen wij zoekers met het licht van het evangelie bereiken, 

laten groeien in geloof en samen een open gemeenschap zijn;  

• Doel is om de relatie van mensen met God te herstellen. 

Als aanvulling op bovenstaande is de vervolgvraag interessant voor dit onderzoek: “De missionaire 

gerichtheid komt op andere manieren naar voren, namelijk…”. Hier wordt opnieuw een aantal 

pastorale activiteiten met een missionaire doelstelling genoemd. De relevante resultaten voor dit 

onderzoek noem ik hier, de volledige lijst staat in bijlage 4. De woorden die de verbinding van 

pastoraat met missionaire doelstellingen het beste weergeven heb ik hieronder gemarkeerd. 

De predikanten van de PKN die mee deden aan het onderzoek van De Bree gaven de volgende 

antwoorden: 

• In het project Oog voor de buurt: Paaslessen (550 kinderen van basisscholen) Lessen over 

loverboys op middelbare scholen. Bezoekwerk in 2 verzorgingshuizen. Vakantiebijbelclub. 

Directe betrokkenheid Prot, Pioniersplek. Betrokkenheid bij missionaire Havenkerk;  

• in specifiek missionaire activiteiten, Alphacursus, 'Pitstop';  

• Aan de wijkgemeente is het missionair project 'Getuigen van de hoop' verbonden. Aan het 

project is een missionair werker verbonden: Niels de Jong. Aan het project wordt samen met 

 
18 “Pastoraat: omzien naar elkaar in de naam van Christus,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 
23 juli 2018, https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/pastoraat/pastoraat. 

https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/pastoraat/pastoraat
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de IZB [vereniging voor zending in Nederland, voorheen de Hervormde Bond voor Inwendige 

Zending, JJM] gewerkt. De missionaire gerichtheid doortrekt het gemeente-zijn. 

Bij het project 'Getuigen van de hoop' zou onderzocht kunnen worden hoe dit missionaire project 

vorm krijgt. Vanwege de afbakening van dit onderzoek en het geringe belang van dit onderdeel 

vervalt dit diepteonderzoek. Aangenomen mag worden dat een missionair project met de titel 

‘Getuigen van de hoop’ resulteert in gesprekken over geloof, waar tevens gesprekken met een 

pastoraal karakter zullen plaatsvinden. Voor de conclusies aan de hand van het onderzoek van De 

Bree maakt een scherper zicht op dit project geen verschil.  

Concluderend is de PKN in ‘heel haar bestaan’ missionair en daarmee ook het pastoraat. Hoewel de 

predikanten die onderzocht zijn door De Bree overwegend van mening zijn dat pastoraat een intern-

gerichte bezigheid is, zijn missionaire activiteiten die worden ondernomen geregeld pastoraal van 

aard. Eén van de predikanten die De Bree aan het woord laat, De Rooij, spreekt van ‘concentrisch 

pastoraat’, dat wil zeggen dat pastorale gesprekken (ook) met rand- en buitenkerkelijken worden 

gevoerd, met als doel ze dichter naar het centrum te krijgen. In het geval van De Rooij is dit centrum 

Christus. Het lijkt erop dat de missionaire gerichtheid in dit pastorale handelen vanzelfsprekend is bij 

de PKN-gemeentes en predikanten die De Bree onderzocht. Dit lijkt tegen te spreken wat Stelpstra in 

haar onderzoek concludeert (zie 1.2.1.), namelijk dat gevestigde kerken pastoraat met name 

gebruiken voor de eigen gemeenschap en pioniersplekken pastoraat eerder als missionair instrument 

zien. Een en ander zal verklaard worden door de meer volkskerkelijke context waarin het onderzoek 

van De Bree plaatsvond. De Bree laat zien dat pastoraat in de PKN wel degelijk wordt gebruikt om 

mensen (weer) bij de kerk te krijgen en tot het christelijk geloof te brengen.  

1.3. Onderzoeksvraag 
De aanleiding voor dit onderzoek en het bestaande onderzoek dat raakt aan het gebied dat voor dit 

onderzoek is uitgekozen, resulteren in de volgende onderzoeksvraag: 

Welke verwachtingen en ervaringen ten aanzien van pastoraat hebben bezoekers en 

deelnemers aan pioniersprojecten van de PKN, en wat betekent dit voor de visie van de PKN 

ten aanzien van pastoraat in pioniersplekken? 

1.4. Deelvragen 
1. Welke visie op pastoraat binnen pioniersplekken is er in de PKN? 

 

2. Welke visie op pastoraat spreekt uit de websites van twaalf pioniersplekken binnen de PKN? 

2.a. Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website omschreven? 

2.b. Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 

2.c. Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken? 

 

3. Welke verwachtingen en ervaringen ten aanzien van pastoraat komen naar voren uit interviews 

met bezoekers en deelnemers aan pioniersprojecten? 

3.a. Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 

3.b. Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 

3.c. Welke behoeftes omschrijven respondenten? 

 

4. Wat kan uit deelvragen 2 en 3 geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat binnen 

pioniersplekken? 

Bovenstaande deel- en subvragen worden verder uitgewerkt onder 1.7. 
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1.5. Verantwoording van de domeinkeuze 
Dit onderzoek zal zich, zoals gezegd, beperken tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN); een 

samenvoeging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 

Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De PKN is lid van de Wereldraad van 

Kerken en met zo’n 1,5 miljoen leden de grootste kerk in Nederland. Hieronder volgen drie redenen 

waarom ik voor de PKN kies als onderzoeksdomein. 

Ten eerste beslaat de PKN een breedte in de christelijke tradities die geen ander kerkgenootschap 

kent. Van vrijzinnig tot orthodox zijn er gemeentes aanwezig en daarmee bezitten de pioniersplekken 

(die verbonden zijn aan de diverse gemeentes) ook een pluriformiteit die de onderzoeksresultaten 

kan verrijken. De verschillende modaliteiten die aanwezig zijn, zijn:  

• vrijzinnig (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten); 

• modern midden (midden-orthodox, modern-gereformeerd, anders; Op Goed Gerucht); 

• evangelisch (Evangelisch Werkverband); 

• confessioneel (Confessionele Vereniging en Confessioneel Gereformeerd Beraad); 

• hervormd-gereformeerd (Gereformeerde Bond). 

Ten tweede heeft de PKN 42 interviews ter beschikking gesteld onder 12 pioniersplekken. Hoewel 

deze niet als doel dienden om het pastoraat op die plekken in kaart te brengen, is het een uitgelezen 

kans om deze interviews te onderzoeken op de vragen waarmee belangstellenden of bezoekers 

aankloppen bij een pioniersplek en met welke antwoorden de diverse pioniers(plekken) komen. 

Ten derde heeft de PKN zo’n 120 pioniersplekken, waarvan ruim dertig zijn begonnen tussen 2013 en 

2017 en heeft deze helder in kaart. Dit biedt een schat aan ervaring waar eveneens al veel onderzoek 

in gedaan is. Deze pioniersplekken zijn opgezet met de nadrukkelijk missionaire bedoeling om tot 

kerkvorming te komen19 (waarvan pastoraat deel uitmaakt), en omdat hier inmiddels enige ervaring 

is opgedaan met pionieren, zodat er naar verwachting lessen zijn geleerd.  

1.6. Relevantie voor de wetenschap 
Dit onderzoek geeft inzicht in de kansen en mogelijkheden die pastoraat biedt aan pioniers in de 

meest brede zin van het woord. Voor de PKN is dit interessant omdat het handvatten geeft aan de 

profilering, toerusting en professionalisering van pioniers en pioniersplekken. Naast charismatisch 

leiders, netwerkers en sprekers kan pastoraat deuren openen voor mensen die op andere manieren 

hun geloof handen en voeten willen geven. Daarnaast maakt dit onderzoek ook enkele risico’s 

zichtbaar en geeft daarbij een aantal aanbevelingen die ook buiten de PKN van waarde kunnen zijn. 

Volgens de website Leren Pionieren van de PKN heeft de praktijk van pionieren een aantal 

kernthema’s. Hier mag een doordenking van pastoraat niet ontbreken.20 In breder perspectief geeft 

dit onderzoek inzicht in een manier van zelfprofilering door middel van zorg en aandacht voor een 

ander en de risico’s die deze verbinding met zich meebrengt. Dit kan van toepassing zijn op andere 

terreinen dan alleen christelijke pioniersplekken en van waarde zijn voor iedereen die een poging 

doet een netwerk of gemeenschap op te bouwen rondom een visie en een missie.   

 
19 “Wat is missionair,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 19 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
20 “Home: Kernthema’s,” Leren Pionieren, geraadpleegd op 11 oktober 2019, 
https://www.lerenpionieren.nl/kernthemas. 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.lerenpionieren.nl/kernthemas
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1.7. Onderzoeksmethode 
Dit zal een explorerend en kwalitatief empirisch onderzoek worden. Exploratief omdat er nog niet of 
nauwelijks onderzoek is gedaan naar dit thema. Er is afgezien van het hierboven vermelde 
onderzoek, inhoudelijk weinig basis om op te bouwen. Dit betekent dat de getrokken conclusies in 
dit onderzoek vooral zullen bestaan uit waarschijnlijkheden en aanbevelingen tot verder onderzoek.  
Dit onderzoek is kwalitatief omdat “er wordt gekeken naar waarnemingen en achterliggende 
overtuigingen van mensen. Het is onderzoek dat wordt gehouden om bestaande en nieuwe 
theorieën te onderbouwen, aan te vullen, uit te werken, toe te passen of tegen te spreken.”21 Het 
empirische aan dit onderzoek bestaat uit de wijze waarop dit onderzoek vorm krijgt, namelijk door 
op basis van onderzoeksdata – in dit geval websites en uitspraken van bezoekers - een hypothese te 
verifiëren of te falsifiëren door deze te toetsen aan de werkelijkheid.  

1.7.1. Onderzoek naar de visie op pastoraat binnen pioniersplekken in de PKN 
De eerste stap in dit onderzoek zal bestaan uit een definiëring van het begrip ‘pastoraat’ aan de hand 
van definities van de PKN zelf op hun website en in de kerkorde. Daarnaast schreef Theo Hettema 
een artikel over twaalf verschillende vormen van pastoraat. Dit artikel vult de definitie aan en 
voorziet dit onderzoek van aanknopingspunten om pastoraat op het spoor te komen waar pastoraat 
niet expliciet genoemd wordt, maar waar wel degelijk sprake is van pastoraat.  
Na de definitie van pastoraat volgt een omschrijving van het begrip pioniersplek. Dit doe ik aan de 
hand van omschrijvingen die de PKN zelf geeft op hun website. 
Tot slot behandel ik een aantal zogenaamde visienota’s waarin de PKN resultaten van onderzoeken 
publiceert. 

Na dit onderzoek naar een algemeen beeld van (missionair) pastoraat in pioniersplekken van de PKN 
zal ik mij in dit onderzoek verder toespitsen op twaalf pioniersplekken van de PKN, te weten: 

1. International Christian Fellowship (ICF) Gouda; https://www.icf-gouda.com/ 

2. International Christian Fellowship (ICF) Veenendaal; icfveenendaal.nl 

3. Leven in Laak; www.leveninlaak.nl 

4. Nijkleaster; https://nijkleaster.frl/  

5. Noorderkerk; www.noorderkerk.nl 

6. Pionieren Wijdemeren (PioWij); www.pioniersgroep-wijdemeren.nl 

7. Het Plein; geen website 

8. De Sleutel; website ontbreekt. Laatste vermelding over deze pioniersplek is op de website 

van de PKN Apeldoorn op 30 juni 2015 over de start; 

9. Spoorzoeken in Slangenburg; www.spoorzoekenslangenburg.nl 

10. Taizé Amsterdam; http://www.taizeinamsterdam.nl/ 

11. Taste!; www.tastedelft.nl 

12. Westerwijk Amsterdam; https://www.westerwijkamsterdam.nl/ 

Deze plekken zijn door de PKN gekozen, onder leiding van Anneke van der Velde (projectleider) en 

Sake Stoppels (onderzoeksleider). Over deze keuze en het bijbehorende onderzoek is de 

verantwoording opgenomen onder 1.7.3. 

1.7.2. Websiteanalyse 
De tweede stap in dit onderzoek is een analyse van tien websites van pioniersplekken van de PKN. 
Twee van de twaalf pioniersplekken die door het onderzoeksteam van de PKN zijn gekozen hebben 
geen website. De tien overgebleven websites worden geanalyseerd op basis van definities en 

 
21 “Onderzoeksmethoden: Kwalitatief onderzoek,” Alles over marktonderzoek, geraadpleegd op 26 maart 2020, 
https://www.allesovermarktonderzoek.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-onderzoek/ 

https://www.icf-gouda.com/
http://icfveenendaal.nl/
http://www.leveninlaak.nl/
https://nijkleaster.frl/
http://www.noorderkerk.nl/
http://www.pioniersgroep-wijdemeren.nl/
http://www.spoorzoekenslangenburg.nl/
http://www.taizeinamsterdam.nl/
http://www.tastedelft.nl/
https://www.westerwijkamsterdam.nl/
https://www.allesovermarktonderzoek.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-onderzoek/
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woorden zoals omschreven in hoofdstuk 2. Om tot een beeld te komen van de visie op pastoraat in 
pioniersplekken door middel van een websiteanalyse zal ik letten op de volgende punten: 

1. Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website omschreven? 

Welke woorden worden gebruikt om de bestaande gemeenschap te omschrijven? Ziet de 

gemeenschap zichzelf als kerk en zijn er Bijbelkringen, gespreksgroepen en kerkdiensten en werkt 

men met een predikant? Wordt de gemeenschap omschreven als gastvrij en warm? Waar worden 

bijeenkomsten gehouden? Is dat in een café, bij mensen thuis of in een kerkelijke ruimte?  

2. Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 

Welke woorden worden gebruikt als het over pastoraat gaat? Volgens de PKN gaat pastoraat in de 

gemeente om de volgende drie elementen (zie ook 2.1.): 

• Omzien naar elkaar: intentionele relaties aangaan; 

• In de naam van Christus c.q. bij het licht van het evangelie: pastoraat gaat om 

relaties waarin verwezen kan worden naar Christus of het evangelie; 

• Een weg zoeken: het zijn relaties waarbij gezocht wordt naar oplossingen, 

antwoorden, een weg om te gaan (hulp- en advieskarakter). 

Deze indicatoren dienen als frame waar binnen pastorale activiteiten vallen. Vragen die hieruit 

volgen zijn: wie zien er om naar elkaar? Hoe zien de gesprekken er uit en wordt er ook daadwerkelijk 

verwezen naar Christus of het evangelie? Zijn er diaconale activiteiten (die volgens Hettema kunnen 

uitmonden in pastorale zorg)? Wordt er koffie gedronken na de kerkdienst of wordt er op een andere 

manier nagepraat, bijvoorbeeld in de auto als een gemeentelid wordt thuisgebracht? Worden er 

moeiten omschreven en ingrijpende of belangrijke gebeurtenissen?  

3. Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken? 

Om een goed beeld te krijgen van de visie op pastoraat in pioniersplekken kan het van belang zijn 

helder te krijgen hoe de doelgroep wordt aangesproken. Geïnteresseerden zullen anno 2020 in veel 

gevallen ook de website van een plek die ze willen gaan bezoeken raadplegen. Spreekt zo’n 

gemeenschap dan over ‘wij’ en ‘familie’ of over hulp aan dak- en thuislozen? Ook hier kan het omzien 

naar elkaar naar voren komen. Kunnen bezoekers op adem komen, bezinnen en ontmoeten op deze 

plek volgens de website? Of richt de pioniersplek zich duidelijk op mensen die een kerk zoeken?  

Bovenstaande drie subvragen zijn gestoeld op de twaalf vormen van pastoraat zoals omschreven bij 

2.1., met eventuele aanvullingen uit 2.2, waar omschreven wordt hoe doelgroepen missionair 

kunnen worden benaderd. 

1.7.3. Analyse interviews 
Zoals aangegeven bij 1.7.1, heeft het onderzoeksteam van de PKN 42 interviews met bezoekers van 
pioniersplekken vrijgegeven voor dit onderzoek. Deze plekken zijn door de PKN gekozen, onder 
leiding van Anneke van der Velde (projectleider) en Sake Stoppels (onderzoeksleider). De 
onderzoekers zijn Marten van der Meulen, Janneke Nijboer en Elze Riemer. Zij deden onderzoek naar 
de kwalitatieve impact van pioniersplekken op het leven van de deelnemers aan pioniersplekken.22 
Met toestemming (zie bijlage 2) heb ik inzage gekregen in de interviews met antwoorden om vanuit 
het paradigma van pastoraat de interviews te analyseren. De gestelde vragen door het team van de 
PKN staan voor de volledigheid in bijlage 1. 

 
22 Sake Stoppels, “Onderzoeksverslag Impact pionieren: sociale verbondenheid en geloofsontwikkeling bij 
deelnemers aan pioniersplekken,” Utrecht: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, februari 2020, 5. 
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Het doel van dit onderzoek door de PKN staat in het inmiddels gerealiseerde onderzoeksrapport 
beschreven: 

Met dit project willen we de Protestantse Kerk als geheel (vooral beleidsmakers) en daarnaast ook 
belangrijke samenwerkingspartners inzicht geven in wat pionieren teweeg brengt in de levens van 
mensen. Ook willen we met de kerk als geheel delen welke ontwikkelingen en uitdagingen er rond 
pionieren zijn. Zo kunnen er ook in de nabije toekomst goed gemotiveerde beleidskeuzes gemaakt 
worden rond het faciliteren van pioniersplekken.23 

Opzet, methode en beperkingen 
Dit onderzoek van de PKN heeft een oriënterend karakter. De twaalf gekozen plekken zijn het 
resultaat van een aantal stappen. Allereerst moesten de pioniersplekken minimaal drie jaar bestaan. 
Daarna is iedere vijfde plek op de lijst van pioniersplekken geselecteerd. Dit resulteerde in twintig 
plekken, waarvan acht zijn afgevallen om uiteenlopende redenen, te vinden in het 
onderzoeksrapport.24 Per pioniersplek zijn tussen de drie en vijf deelnemers telefonisch geïnterviewd 
en van deze telefoongesprekken zijn opnames gemaakt. Een aantal respondenten is op locatie 
geïnterviewd, met name daar waar taal een issue was, zoals bij interculturele plekken. De keuze van 
respondenten is wegens beperkte tijd overgelaten aan de pioniersplekken zelf. De methodologische 
vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn tevens opgenomen in het rapport. De 
gespreksverslagen zijn telkens ter controle aan de respondenten voorgelegd, wat in een aantal 
gevallen leidde tot bijstelling, maar nooit om ingrijpende veranderingen.25 

Achtergrond geïnterviewden 
De 42 geïnterviewden zijn een optelsom van zeer uiteenlopende mensen. De eigenschappen van de 

verschillende respondenten zijn opgenomen in het rapport en behandelt de verhouding in geslacht, 

leeftijd, leefverband, maatschappelijke positie, religieuze achtergrond en kwetsbaarheid.26  

Vraagstelling 
Omdat op alle vragen antwoorden worden gegeven die interessant kunnen zijn voor dit onderzoek, 
worden ze in eerste instantie allemaal geanalyseerd (zie bijlage 1). Voor verdere analyse zal ik mij 
beperken tot de antwoorden op de volgende vragen: 

Voorvragen 
1. Aan welke activiteiten van de pioniersplek neem je deel? Hoe vaak doe je dat? 

Sociaal 
1. Ervaar je iets van verbondenheid/gemeenschap in de pioniersplek? 
2. Als je je relatie met de pioniersplek zou moeten beschrijven, hoe zou je dat dan doen?   
3. Is er door je betrokkenheid bij de pioniersplek iets veranderd in je sociale leven? Zo ja, 

wat en hoe komt dat?  
Geloof 

1. Wist je toen je contact met de pioniersplek kreeg dat het een christelijk initiatief was? Zo 

ja, speelde dat ook een rol in je motivatie om ernaartoe te gaan?  

2. Ervaar je dat geloof een rol speelt in de invulling van de pioniersplek? Zo ja, waar en hoe?  
3. Speelt het christelijk geloof een rol in je eigen leven? Zo ja, op welke wijze?  
4. Merk je dat men vanuit de pioniersplek het christelijk geloof graag met jou wil delen?  

De verschillende antwoorden op bovenstaande vragen analyseer ik aan de hand van de volgende 
vragen:  

 
23 Stoppels, “Onderzoeksverslag Impact pionieren,” 5. 
24 Stoppels, “Onderzoeksverslag Impact pionieren,” 5. 
25 Stoppels, “Onderzoeksverslag Impact pionieren,” 6. 
26 Stoppels, “Onderzoeksverslag Impact pionieren,” 9. 
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1. Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 

Welke woorden worden gebruikt om de bestaande gemeenschap te omschrijven? Zien de 

respondenten de pioniersplek als kerk en zijn er Bijbelkringen, gespreksgroepen en kerkdiensten en 

werkt men met een predikant? Wordt de gemeenschap door de respondenten omschreven als 

gastvrij en warm? Waar worden bijeenkomsten gehouden? Is dat in een café, bij mensen thuis of in 

een kerkelijke ruimte?  

2. Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 

Welke woorden worden door respondenten gebruikt als het over pastoraat gaat? Volgens de PKN 

gaat pastoraat in de gemeente om de volgende drie elementen (zie ook 2.1.): 

• Omzien naar elkaar: intentionele relaties aangaan; 

• In de naam van Christus c.q. bij het licht van het evangelie: pastoraat gaat om 

relaties waarin verwezen kan worden naar Christus of het evangelie; 

• Een weg zoeken: het zijn relaties waarbij gezocht wordt naar oplossingen, 

antwoorden, een weg om te gaan (hulp- en advieskarakter). 

Deze indicatoren dienen als frame waar binnen pastorale activiteiten vallen. Hieruit vloeien dezelfde 

vragen voort als hierboven genoemd: wie zien er om naar elkaar? Hoe zien de gesprekken er uit en 

wordt er ook daadwerkelijk verwezen naar Christus of het evangelie? Zijn er diaconale activiteiten 

(die volgens Hettema kunnen uitmonden in pastorale zorg)? Wordt er koffie gedronken na de 

kerkdienst of wordt er op een andere manier nagepraat, bijvoorbeeld in de auto als een gemeentelid 

wordt thuisgebracht? Worden er moeiten omschreven en ingrijpende of belangrijke gebeurtenissen? 

3. Welke behoeftes omschrijven respondenten? 

Om een goed beeld te krijgen van de visie op pastoraat in pioniersplekken kan het van belang zijn 

helder te krijgen hoe de respondenten hun behoeftes omschrijven. Was er behoefte aan een 

gemeenschap of was er sprake van expliciete geestelijke of fysieke hulp? Was er behoefte dat er 

werd omgezien naar de respondenten of behoefte aan bezinning en ontmoeting? Zochten 

respondenten wellicht heel expliciet een kerk?  

4. Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 

Als respondenten woorden geven aan de rol van pioniers en betrokkenen wanneer pastoraat wordt 

beoefend dan zullen deze worden weergegeven bij deze laatste analyse. Het gaat hier om 

aanwijzingen dat een pastor bijvoorbeeld bij mensen thuis komt, er één-op-één-gesprekken met de 

pionier zijn of wanneer er in gesprekskringen geloofs- en levensvragen ter sprake komen.  

Bovenstaande vier subvragen zijn gestoeld op de twaalf vormen van pastoraat zoals omschreven bij 

2.1, met eventuele aanvullingen uit 2.2, waar omschreven wordt hoe doelgroepen missionair kunnen 

worden benaderd. 

1.7.4. Analyse resultaten 
Wat kan uit deelvragen 2 en 3 geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat binnen 

pioniersplekken? Bij deze laatste deelvraag zullen de resultaten van deelvragen 2 en 3 naast elkaar 

worden gelegd. Daar zal zichtbaar worden of het beeld dat de pioniersplek op de website geeft van 

zichzelf, aansluit bij de behoeften die de respondenten verwoorden. Daarnaast is het mogelijk dat 

respondenten zelf aangeven hoe ze het pastoraat ervaren binnen de pioniersplek en of de 

gemeenschap en/of predikant of pionier op passende wijze vormgeeft aan pastoraat.  
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In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op de visie van de PKN op pastoraat binnen 

pioniersplekken. Dit wordt opgedeeld in drie delen, namelijk: een definitie van pastoraat, een 

omschrijving van wat de PKN verstaat onder pioniersplekken en de missionaire doelstellingen die 

daaraan gekoppeld zijn en een onderzoek naar de documentatie van de PKN zelf in de vorm van 

beleids- en visienota’s.  
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2. Welke visie op pastoraat binnen pioniersplekken is er in de 
PKN? 
2.1. Definitie van pastoraat 
Onder pastorale zorg verstaat de PKN: “Het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake 

van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het 

licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.”27 In de Kerkorde 

wordt het als volgt omschreven: “De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg 

aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en 

liefde.”28 Theo Hettema, definieert pastoraat als volgt: “Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een 

ander op zo'n manier - in gesprek of in een ontmoeting - dat die ander iets van geloof, hoop en liefde 

ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dat pastoraat kan gebeuren in een gesprek, in een 

groep maar ook in een onverwachtse ontmoeting.”29 In één zin is pastoraat: “Elkaar opbouwen in 

geloof, hoop en liefde.”30 Kortom, drie elementen bepalen wat volgens de PKN pastoraat in de 

gemeente is: 

1. Omzien naar elkaar: intentionele relaties aangaan; 

2. In de naam van Christus c.q. bij het licht van het evangelie: pastoraat gaat om relaties waarin 

verwezen kan worden naar Christus of het evangelie; 

3. Een weg zoeken: het zijn relaties waarbij gezocht wordt naar oplossingen, antwoorden, een 

weg om te gaan (hulp- en advieskarakter). 

Hettema onderscheidt twaalf verschillende soorten pastoraat. Hiermee wordt het traditionele 

gemeentepastoraat in de vorm van huisbezoek door de predikant verrijkt met andere vormen en 

mogelijkheden. De twaalf soorten zijn volgens Hettema onder te verdelen in twee hoofdcategorieën, 

waarbij de eerste categorie duidelijk toegekende rollen kent en de tweede categorie de overige 

vormen van pastoraat betreft. De duidelijk toegekende rollen zijn respectievelijk: huisbezoek, 

pastoraal bezoek in bijzondere omstandigheden, groothuisbezoek, huisbezoek aan een bepaalde 

doelgroep, maatjespastoraat, gespreksgroepen met een pastoraal thema, doelgroepenpastoraat, 

bijzonder pastoraat, netwerkpastoraat, bijkomend pastoraat, individueel onderling pastoraat en 

meeleven. De uitwerking van deze twaalf verschillende vormen van pastoraat en hun eigenschappen 

staan beschreven op de website van de PKN.31 

2.2. Wat is een pioniersplek? 
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het beantwoorden van deze vragen moet er eerst inzicht 

verworven worden in pastoraat, zoals dit wordt beoefend in de pioniersplekken van de PKN. 

Daarvoor is het nodig helder te krijgen wat een pioniersplek is, hoe wordt omgegaan met het 

missionaire karakter van de pioniersplekken en welke visie er bij de PKN is op pastoraat in 

pioniersplekken. De volgende hoofdstukken schetsen het beeld dat de PKN heeft van 

pioniersplekken, de missionaire factor van pioniersplekken en pastoraat in pioniersplekken.  

 
27 “Pastoraat: omzien naar elkaar in de naam van Christus,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 
23 juli 2018, https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/pastoraat/pastoraat. 
28 Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland, versie december 2019, Artikel X-3, p. 8. 
29 “Twaalf vormen van pastoraat op een rij,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 18 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/twaalf-vormen-van-pastoraat-op-een-rij/. 
30 “Zo voert u een goed pastoraal gesprek,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 19 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/zo-voert-u-een-goed-pastoraal-gesprek/. 
31 “Twaalf vormen van pastoraat op een rij.” 

https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/pastoraat/pastoraat
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/twaalf-vormen-van-pastoraat-op-een-rij/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/zo-voert-u-een-goed-pastoraal-gesprek/
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De PKN is op ruim honderd plekken in Nederland actief met pioniersplekken - een netwerk of 

gemeenschap waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.32 In andere 

bewoordingen van de PKN:  

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. (…) 

Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen 

waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Zonder het mensen op te dringen 

gunnen wij het hen de waarde van het christelijk geloof te ontdekken.33  

Pioniersplekken hebben hun plek naast bestaande kerken en hebben een missionair karakter. Op de 

website wordt dit missionaire karakter zichtbaar op de pagina Veelgestelde vragen over Missionair 

[sic] werk34, waar pioniersplekken verweven zijn met het begrip ‘missionair’. Het starten van een 

pioniersplek wordt op deze pagina aangereikt als een van de manieren om missionair te zijn.35 Naast 

de praktische vragen wordt op deze pagina de vraag gesteld: “Hoe bereiken we mensen die weinig 

met de kerk hebben?” In het antwoord op deze vraag wordt het belang van contextualiseren 

genoemd; het aansluiten op de behoeften van mensen die de weg naar de kerk niet meer vinden. 

Deze vraag wordt verder uitgediept in het antwoord op de vraag “Een pioniersplek starten. Hoe 

werkt dat?”: 

Een kerkdienst op zondagochtend, hoe goed dat ook is, past daardoor [sic] niet bij iedereen. Door te 

pionieren ontstaan er nu meer vormen van kerk-zijn. Nieuwe vormen, waardoor mensen op hun eigen 

manier meer kunnen ontdekken van het Christelijk [sic] geloof. 

Bij pionieren vragen we van mensen niet om zich aan te passen aan onze kerkelijke gewoonten, maar 

gaan we naast mensen staan en passen wij ons aan. Om vervolgens samen te ontdekken hoe het 

Evangelie [sic] van betekenis kan zijn in onze levens. We hopen en bidden dat zo meer mensen 

ontdekken wat de waarde is van het Christelijk [sic] geloof.36 

De kerkdienst wordt hier door de PKN expliciet genoemd als niet-passend bij iedereen. Aangenomen 

mag worden dat de kerkdienst hier metafoor is voor de traditionele uitingsvormen van kerkzijn in de 

PKN. Tevens wordt hier geïmpliceerd dat er in pioniersplekken niet op deze traditionele manieren 

aansluiting moet worden gezocht bij potentiële kerkgangers, maar op andere, meer experimentele 

manieren. Pioniersplekken nemen hierin vele vormen aan, met als bijkomend doel nieuwe vormen 

van kerkzijn te exploreren. Zo worden er Bijbelverhalen besproken in cafés, kleding geruild, ouderen 

zitten met kinderen te zingen en knutselen, er zijn kloosters in nieuwe stijl, jongerennetwerken, et 

cetera. Bij pionieren draait het om contextualiseren en aanpassen aan de behoeften van bezoekers. 

Daarna wordt een poging gedaan te ontdekken wat het evangelie voor betekenis kan hebben in het 

leven van de bezoekers. Het doel is dat mensen ontdekken wat de waarde is van het christelijk 

geloof.37 Dit zijn missionaire doelen die door middel van pioniersplekken gehaald dienen te worden. 

 
32 “Wat is een pioniersplek,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 23 juli 2018, 
https://www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren/wat-is-een-pioniersplek. 
33 “Wat is een pioniersplek,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 17 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
34 “Missionair werk: Veelgestelde vragen over Missionair werk,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd 
op 25 maart 2020, https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
35 “Wat is een pioniersplek,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 25 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
36 “Een pioniersplek starten. Hoe werkt dat?,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 25 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
37 “Veelgestelde vragen over Missionair werk: Een pioniersplek starten. Hoe werkt dat?,” Protestantse Kerk in 
Nederland, geraadpleegd op 18 maart 2020, https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 

https://www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren/wat-is-een-pioniersplek
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/


22 
 

Wat de PKN verstaat onder missionair wordt op de pagina Veelgestelde vragen over Missionair [sic] 

werk gedefinieerd:  

Kerken of mensen zijn missionair als ze door Jezus Christus in beweging worden gebracht om liefdevol 

betrokken te zijn op mensen en situaties in hun omgeving. Het is een liefdevolle betrokkenheid die 

zichtbaar wordt in hoe ze met mensen omgaan, wat ze doen en wat ze zeggen. (…) Als de 

mogelijkheden zich voordoen spreken we op een respectvolle manier over Jezus Christus en de 

liefdevolle God die hij openbaart, zodat mensen zelf het geheim van het goede leven kunnen 

ontdekken.38 

De PKN onderscheidt drie vormen van missionair werk: 

1. Verwelkomen 

2. Opzoeken 

3. Uitzenden 

Verwelkomen en opzoeken heeft als doel dat mensen onderdeel gaan worden van de bestaande 

gemeente. Uitzenden heeft als doel dat er een nieuwe gemeenschap gaat ontstaan met deze mensen 

en valt volgens de PKN onder pionieren: 

Bij uitzenden geeft een gemeente een groepje mensen ruimte en steun om een nieuwe 

geloofsgemeenschap te vormen, naast de bestaande kerk. Niet in plaats van de bestaande kerk, maar 

als aanvulling op de reguliere kerkdiensten. Mensen die bij de nieuwe geloofsgemeenschap betrokken 

raken, worden dan (meestal) niet verwezen naar de bestaande gemeente. Er ontstaan nieuwe 

activiteiten, passend bij deze mensen en hun behoeften. Dat kan bijvoorbeeld uitmonden in 

bijeenkomsten in een schoolgebouw, een cafe [sic], of bij mensen thuis. Er ontstaat zo een nieuwe 

gemeenschap, met vormen en taal die passen bij deze mensen. Zo’n nieuwe geloofsgemeenschap kan 

vorm en steun krijgen als een pioniersplek.39 

Het missionaire karakter van de pioniersplekken heeft ook invloed op het gebruik van pastoraat. 

Hoewel pastoraat traditioneel gezien voornamelijk gericht is op gemeenteleden, heeft ook het 

missionair-zijn een pastoraal aspect:  

Jezus Christus inspireert tot een liefdevolle betrokkenheid op anderen. Een missionaire gemeente 

(kerk) zal dus niet alleen de belangen van haar eigen leden op het oog hebben, maar ook die van de 

mensen in haar omgeving. Vanuit een vertrouwen op de vernieuwing die God brengt wil zij liefde 

tonen, ook als mensen in de omgeving echt anders zijn, bijvoorbeeld qua cultuur, religie of 

overtuigingen. Deze liefdevolle betrokkenheid is niet automatisch in ons aanwezig, maar kan in ons 

groeien onder invloed van het goede nieuws over Jezus en de invloed van Zijn Geest.    

Deze betrokkenheid wordt zichtbaar in hoe we met mensen omgaan. We luisteren naar anderen en 

leren van hen, we zijn gastvrij en openen ons hart. We zetten ons in - ieder met zijn of haar eigen gave 

- voor hen die het moeilijk hebben en ten bate van een wereld vol rechtvaardigheid en shalom. We 

bidden ‘Uw koninkrijk kome’ en vertrouwen dat God al aan het werk is om moeilijke situaties te 

veranderen. 40 

 
38 “Veelgestelde vragen over Missionair werk: Wat is missionair,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd 
op 17 maart 2020, https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
39 “Veelgestelde vragen over Missionair werk: Welke vormen van missionair werk bestaan er?,” Protestantse 
Kerk in Nederland, geraadpleegd op 25 maart 2020, https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-
werk/faq/. 
40 “Veelgestelde vragen over Missionair werk: Wat is missionair,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd 
op 25 maart 2020, https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
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Hierin zit een aantal kernwoorden die vallen onder het begrip pastoraat (zie 1.3.). Naast het 

bestaande ‘omzien naar elkaar’ binnen de gemeenschap, wordt bij de PKN onder missionair ook 

verstaan dat men omziet naar de buitenstaander (de mensen in haar omgeving) die mogelijk kan (en 

kunnen) aansluiten bij de gemeenschap. Dit wordt gekarakteriseerd als ‘liefde tonen’.  

Concluderend is een pioniersplek een netwerk of gemeenschap, met het oog op een nieuwe vorm 

van kerkzijn, voor mensen die niet naar de kerk gaan en weinig met de kerk hebben, met het doel dat 

belangstellenden het christelijk geloof en de religieuze beleving van de PKN leren kennen en zich hier 

- op termijn - aan over geven en/of bij aansluiten, waarbij pastoraat een manier is om ‘liefde te 

tonen’ aan mensen en ze eventueel in aanraking te brengen met het christelijk geloof.  

Om een goed beeld te krijgen van pastorale zorg, het traditionele pastoraat en ontwikkelingen in 

pastoraat volgt er nu een paragraaf waarin duidelijker wordt wat de PKN onder pastoraat verstaat en 

wat hiervan bruikbaar is voor dit onderzoek.  

2.3. Onderzoek en documentatie van de PKN 
In de visienota ‘Leren leven van de verwondering’ uit 2005, opgesteld door de synode van de PKN, 

wordt een verlangen uitgesproken voor de toekomst:  

Wij verlangen ernaar dat er in Nederland een steeds groter wordende groep komt die het evangelie 

hoort en gelooft. Voor hen willen wij openstaan en kerk zijn. Ook willen wij ons nadrukkelijk gaan 

richten op die groepen mensen die wij met onze huidige manier van kerk-zijn niet bereiken.41 

Deze missionaire doelstelling heeft onder andere geresulteerd in de oprichting van pioniersplekken. 

Deze plekken worden door de PKN gemonitord en met regelmaat worden er visienota’s over deze 

pioniersplekken gepubliceerd en besproken.  

In 2016 verscheen de nota ‘Kerk 2025’ met één zin over pastoraat: “Pastoraat en omzien naar elkaar. 

Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het 

leven.”42  

‘Op hoop van zegen’43 is de nota over pioniersplekken uit 2017 en bevat conclusies met betrekking 

tot de zondagse kerkdienst, financiën voor pioniersplekken en de rol van de predikant. Martijn 

Vellekoop, coördinator pioniersplekken spreekt in deze nota samen met Janet van Dijk, Peter den 

Hoedt en Laura van der Linden namens de PKN de wens uit meer pioniersplekken te starten. De 

activiteiten die in deze nota beschreven staan, richten zich voornamelijk op vieringen, maaltijden, 

diaconaat, kunst en monastiek. Hier komt waarschijnlijk pastoraat bij kijken, maar dit wordt niet 

expliciet genoemd. Verder wordt er in de nota gesproken over pioniersbegeleiders en meerdaagse 

trainingen voor pioniers. Op lerenpionieren.nl is daarnaast informatie te vinden voor alle pioniers.  

In de visienota ‘Tussen wildgroei en vernieuwing’44 uit 2018 wordt door scriba René de Reuver en 

Martijn Vellekoop de vraag opgeroepen voor wie pastorale zorg bedoeld is als lidmaatschap in een 

nieuwe vorm van kerkzijn komt te vervallen:  

 
41 Bas Plaisier en de synode van de PKN, “Leren leven van verwondering: Visie op het leven en werken van de 
kerk in haar geheel,” Utrecht: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, november 2005, 13. 
42 Arjan Plaisier, “Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg,” Utrecht: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, 
januari 2016, 16. 
43 Martijn Vellekoop, “Op hoop van zegen: ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen na acht jaar 
pionieren,” Utrecht: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, januari 2017. 
44 René de Reuver en Martijn Vellekoop, “Tussen wildgroei en vernieuwing: verkenning rond nieuwe vormen 
van kerkzijn in de Protestantse Kerk,” Utrecht: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, 17 januari 2018, 3. 
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Het afschaffen van lidmaatschap kan in een netwerksamenleving een eenvoudige oplossing lijken. In 

de praktijk hechten veel pioniersplekken tot nu toe niet aan lidmaatschap. Een WhatsApp-groep of 

een (meestal matig bijgehouden) Excel-lijst met contactgegevens volstaat om in beeld te houden wie 

wel en niet betrokken zijn. Maar dat levert wel dilemma’s op. Bijvoorbeeld hoe in dat geval duidelijk is 

wie wel en niet bij de geloofsgemeenschap horen. Dat heeft dan weer gevolgen, bijvoorbeeld bij de 

vraag voor wie actief pastorale verantwoordelijkheid genomen wordt, wie wordt uitgenodigd om te 

geven en wie bij belangrijke beslissingen over de geloofsgemeenschap betrokken worden.45 

In april 2019 verscheen de visienota ‘Mozaïek van kerkplekken’. In deze nota benoemen De Reuver 

en Vellekoop omzien naar elkaar als een van de functies van nieuwe gemeenschappen. Dit valt onder 

de noemer pastoraat: “In het Nieuwe Testament wordt veel belang gehecht aan de onderlinge zorg 

en verbondenheid in de gemeente. Paulus’ metafoor van het lichaam als beeld voor de gemeente 

moeten we vanuit dit accent begrijpen.”46 Hieruit valt te concluderen dat pastoraat volgens De 

Reuver en Vellekoop, namens de PKN, de verantwoordelijkheid is van de hele gemeenschap en niet 

alleen van predikanten en eventueel ouderlingen.  

In 2019 verscheen een artikel van Theo Hettema op de website van de PKN, met twaalf verschillende 

vormen van pastoraat.47 In dit hoofdstuk beperk ik mij voor de analyse kort tot het pastoraat dat 

Hettema bespreekt in zijn artikel, in het licht van de praktijk van missionaire pioniersplekken. Bij de 

definitie van het begrip pastoraat kwamen de eigenschappen van pastoraat die Hettema naar voren 

brengt ter sprake (zie 2.1.). 

Allereerst omarmt Hettema het gegeven dat Stelpstra en De Bree ook aanstippen (zie 1.2.), dat 

pastoraat de taak is van ambtsdragers en gemeenschap: 

De herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen krijgt gestalte in het leven van 

de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit 

behoeven, als ook in de pastorale arbeid die door en onder leiding van predikanten en ouderlingen 

wordt verricht. (…) pastoraat is niet alleen iets voor dominees en ouderlingen maar van de hele 

gemeente. De hele gemeente wordt uitgenodigd voor ‘omzien naar elkaar’. 

Vervolgens bespreekt Hettema het belang van de betrouwbaarheid van de pastor: 

Bij al die vormen van pastoraat geldt dat het contact gedijt wanneer er sprake is van liefde, aandacht 

en toewijding. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijk woord: niet over iemand praten zonder diens 

toestemming, en doen wat je als pastor hebt toegezegd. Ieder pastoraal contact bloeit op als de pastor 

probeert om aandacht te geven zonder oordeel (‘Daar heb je dat verhaal weer …’). 

Bij elkaar genomen wordt door bovenstaande duidelijk dat de PKN een missionaire doelstelling 

hanteert waaruit de pioniersplekken voortgekomen zijn. Een pastorale notie binnen de 

pioniersplekken bevat het omzien naar elkaar (hulp bieden om de weg met God te gaan), waarin 

deze zorg de verantwoordelijkheid is van de hele gemeenschap. 

Daarnaast heeft de PKN het verlangen meer pioniersplekken te starten en worden er vragen gesteld 

bij de vormgeving van pastoraat in nieuwe vormen van kerkzijn. Stelpstra en De Bree geven op de 

vraag voor wie pastoraat in pioniersplekken bedoeld is gedeeltelijk antwoord. Stelpstra spreekt van 

missionair pastoraat en De Bree geeft met predikant De Rooij de mogelijkheid tot concentrisch 

 
45 De Reuver en Vellekoop, “Tussen wildgroei en vernieuwing,” 4. 
46 René de Reuver en Martijn Vellekoop, “Mozaïek van kerkplekken: over verbinding tussen bestaande en 
nieuwe vormen van kerk-zijn,” Utrecht: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, 13 maart 2019, 39. 
47 “Verdieping: Twaalf vormen van pastoraat op een rij,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 22 
maart 2020, https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/twaalf-vormen-van-pastoraat-op-een-rij/. 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/twaalf-vormen-van-pastoraat-op-een-rij/
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pastoraat. Deze vormen benaderen potentiële nieuwe leden of betrokkenen met pastorale zorg, met 

als doel ze binnen de gemeenschap te krijgen, naast de bestaande zorg voor betrokkenen en leden.  

De vraag die naar voren komt bij Hettema zijn benadrukking van de betrouwbaarheid van de pastor 

is hoe transparant en betrouwbaar een pastor is als het onderliggende missionaire doel van de 

verleende pastorale zorg is dat rand- en buitenkerkelijken onderdeel gaan worden van de 

gemeenschap door ze gelovig te ‘maken’. Deze vraag komt mijns inziens nog dringender naar de 

oppervlakte bij de omschrijving van de achtergrond van de geïnterviewden in het meest recente 

onderzoeksrapport van de PKN, waar de kwetsbaarheid van de doelgroep ter sprake komt:  

Van belang is hier ook te melden dat uit de interviews bleek dat ten minste 27 respondenten te maken 

hebben (gehad) met crises en/of ingrijpende scharniermomenten in hun leven. De interviewvragen 

waren hier niet op toegespitst, maar in de gesprekken kwamen de kwetsbaarheid en de kwetsuren van 

een aantal deelnemers soms nadrukkelijk naar voren. Een ziekte, burn out of ongeval (6x), het 

overlijden van de partner (4x), een verhuizing (4x), het vluchteling-zijn (4x), het afscheid nemen van 

het werkzame leven door pensioen of ontslag (2x) waren voor deelnemers scharniermomenten 

waarbij het leven echt is veranderd. Voor een meerderheid van de deelnemers speelden deze 

scharniermomenten (mede) een rol in het ontstaan van contact met de pioniersplek. Vijf 

respondenten vertelden over hun psychische moeiten, in het heden of het verleden. Deze cijfers laten 

zien dat pioniersplekken zeker ook als vangnet functioneren voor mensen die sociaal of psychisch in 

mindere of meerdere mate in een isolement zijn terechtgekomen.48 

2.4. Conclusie 
Pastorale zorg binnen de PKN omvat het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van 

pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht 

van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Hettema vult deze definitie 

aan met twaalf verschillende soorten van pastoraat en settingen waar pastoraat een plek kan hebben 

of krijgen. Op deze wijze heeft pastoraat ook een plek binnen pioniersplekken: een nieuwe vorm van 

kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. Pioniersplekken hebben hun plek naast bestaande 

kerken en hebben een missionair karakter, met als doel mensen te bereiken die weinig met de kerk 

hebben en/of niet meer naar een kerk gaan. De belangrijkste manier om dit te doen is door 

contextualisatie: luisteren naar de behoefte van mensen en daar op aansluiten. Naast het bestaande 

‘omzien naar elkaar’ binnen de gemeenschap, wordt bij de PKN onder missionair ook verstaan dat 

men omziet naar de buitenstaander (de mensen in haar omgeving) die mogelijk kan (en kunnen) 

aansluiten bij de gemeenschap. Dit wordt gekarakteriseerd als ‘liefde tonen’. Ten slotte heeft de PKN 

in 2005 het verlangen uitgesproken zich te willen gaan richten op die groepen mensen die met de 

huidige manier van kerk-zijn niet bereikt worden. De PKN wil groeien met de pioniersplekken om op 

die manier meer mensen te bereiken. Pastoraat speelt hierin een belangrijke rol en is de 

verantwoordelijkheid van ‘het hele lichaam’, van de gemeenschap. Het is volgens Hettema van 

belang dat iedereen die pastorale zorg verleent transparant en betrouwbaar is. Dit belang wordt 

onderstreept in het meest recent verschenen onderzoeksrapport van de PKN onder een twaalftal 

pioniersplekken, waar de kwetsbaarheid van de doelgroep ter sprake komt.  

In het volgende hoofdstuk worden deze twaalf plekken door mij nader onderzocht, waarin met name 

de pastorale zorg binnen deze pioniersplekken wordt beschreven aan de hand van de antwoorden 

van 42 respondenten op interviews die door een onderzoeksteam van de PKN zijn afgenomen.  

  

 
48 Stoppels, “Onderzoeksverslag Impact pionieren,” 9. 
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3. Welke visie op pastoraat spreekt uit de websites van twaalf 
pioniersplekken binnen de PKN en welke verwachtingen en 
ervaringen ten aanzien van pastoraat hebben bezoekers en 
deelnemers aan pioniersprojecten van de PKN? 
In dit hoofdstuk zal ik de twaalf pioniersplekken die door de PKN zijn onderzocht op basis van de 

vragenlijst in bijlage 1, onderzoeken middels de methode zoals omschreven bij 1.7. Hiervoor gebruik 

ik waar mogelijk de websites voor een kwalitatief onderzoek naar het zelfbeeld van de 

pioniersplekken: hoe wordt de gemeenschap beschreven? Wordt er over pastoraat gesproken? Hoe 

wordt de doelgroep aangesproken? Daarna onderzoek ik de verschillende interviews om te 

achterhalen hoe de respondenten tegen de pioniersplekken aankijken, of en hoe zij een pastorale 

behoefte of activiteit omschrijven binnen de pioniersplek, welke behoeftes de respondenten zelf 

(lijken te) hebben en welke rol pioniers en betrokkenen innemen als er pastoraat ter sprake komt. Als 

laatste vergelijk ik deze analyses met elkaar en gebruik ik de data om tot conclusies te komen over 

wat geleerd kan worden ten aanzien van de visie op pastoraat binnen pioniersplekken. 

3.1. International Christian Fellowship (ICF) Gouda 
3.1.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
ICF Gouda is “een christelijke gemeenschap die open staat voor alle culturen en talen. Samen willen 

we de verscheidenheid ontdekken die God aan ons heeft gegeven.” Op de website wordt gesproken 

over diensten en kerk. Er is een Bijbeltekst van de dag en de samenkomsten hebben een prominente 

plek op de homepage. ICF Gouda heeft een internationaal karakter en werkt met vrijwilligers.49 In de 

vacature op de website wordt gesproken over een open en warme gemeenschap.50 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
Op de vraag ‘Wie zijn wij?’ geeft ICF Gouda antwoord: 

De ICF (International Christian Fellowship) heeft als visie om te leven in Gods aanwezigheid en liefde 

en om Gods verlangen naar vrede voor deze wereld zichtbaar te maken. We willen Jezus navolgen 

door samen te leren en samen te leven in de omstandigheden van ons leven. Ook wil de ICF een 

gemeente zijn waar Gods Woord en Gods welkom altijd klinkt. De ICF Gouda wil een levende 

geloofsgemeenschap vormen en een healing community zijn: een gastvrije plek in een gebroken 

wereld waar mannen, vrouwen en kinderen heil en ‘genezing’ vinden naar lichaam, ziel en geest. 

Hieruit spreekt het pastorale verlangen van ICF Gouda om een geloofsgemeenschap te vormen waar 

gebroken mensen weer heel kunnen worden. Daarnaast heeft ICF Gouda zogenaamde Gemeente 

Groepen. Dit zijn vijf groepen in en rondom Gouda die eens in de twee weken bij elkaar komen met 

als doel elkaar en God beter te leren kennen.51 

Op 19 december 2018 is er een vacature voor een pastor met expliciet betrekking op het pastoraat 

online gezet. Zij zoeken (of zochten):  

 
49 “Thuis: Welkom,” ICF Gouda, geraadpleegd op 26 februari 2020, https://icf-gouda.com/thuis/. 
50 “Kinderwerkers,” ICF Gouda, geraadpleegd op 26 februari 2020, https://icf-gouda.com/kinderwerkers/. 
51 “Wat wij doen: onze gemeente groepen,” ICF Gouda, geraadpleegd op 26 februari 2020, https://icf-
gouda.com/wat-wij-doen/. 

https://icf-gouda.com/thuis/
https://icf-gouda.com/kinderwerkers/
https://icf-gouda.com/wat-wij-doen/
https://icf-gouda.com/wat-wij-doen/
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Een pastor die in afhankelijkheid van God leiding wil geven aan de ICF-Gouda, samen met het 

Leiderschapsteam en met inzet van de gemeenteleden. Een toegewijd volgeling van Jezus Christus die 

gepassioneerd is om het goede nieuws te delen met anderen. Een leider die vanuit vertrouwen op de 

kracht van de Heilige Geest openstaat voor diverse tradities en liefde heeft voor de wereldwijde 

kerk.52 

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
Er wordt een gevoel van ‘samen’ gecreëerd doordat op de homepage over ‘wij’ wordt gesproken: 

“Samen willen we de verscheidenheid ontdekken die God aan ons heeft gegeven. Op zondagmiddag 

ontmoeten we elkaar om 14.00 uur in de kerk genaamd de Ontmoetingskerk. Wees welkom om 

samen met ons te vieren dat Jezus leeft.” De doelgroep volgens de website is breed en 

internationaal. Iedereen is welkom.  

3.1.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met drie respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
ICF Gouda wordt door respondent P.N. (man, 33 jaar) omschreven als een plek waar aan het geloof 

vorm kan worden gegeven.  

Respondent G.K. (vrouw, 50 jaar) omschrijft ICF Gouda als een plek waar gebedskringen zijn, waar 

doorgesproken wordt over de preek op zondag en waar het geloof wordt gedeeld. Er zijn activiteiten 

rondom geloof en Bijbel, gebedskringen en worshipteams.  

Respondent L.M. (vrouw, 35 jaar) benadrukt de diversiteit binnen de gemeenschap: “Er is een grote 

diversiteit van gelovigen, protestant, moslim, katholiek.” 

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
In de diverse gesprekskringen wordt het geloof gedeeld. De verschillende respondenten zijn openlijk 

over hun geloof in de interviews. Zij ervaren steun in de gesprekken en de omgang met de 

gemeenschap. Respondent P.N. zegt over zijn bekering van “het geloof in een boze God in de islam”, 

naar het geloof in een liefdevolle God van het christendom, dat dat zichtbaar wordt in “hoe mensen 

elkaar vasthouden.” ICF Gouda wordt door de respondenten als een familie beschreven die lief en 

leed deelt.  

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
Respondenten geven aan het geloof te willen delen door middel van de verschillende activiteiten. 

Het geloof vormgeven in een sfeer van diversiteit, zowel qua culturele achtergrond als religieuze 

achtergrond. Er is bij de respondenten een behoefte aan de gemeenschap die zij omschrijven als 

familie. Ze steunen elkaar, delen, eten met elkaar en voeren gesprekken over geloof. Respondent 

P.N. geeft aan behoefte te hebben aan het godsbeeld van een aardige vader.  

 
52 “Vacature: Vacature ‘Pastor voor ICF-Gouda’,” ICF Gouda, geraadpleegd op 26 februari 2020, 
https://www.icf-gouda.com/vacature/. 
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Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pionier(s) worden door de respondenten niet expliciet ter sprake gebracht. Bij ICF Gouda speelt 

de gemeenschap een belangrijke rol als het gaat om het delen van het geloof, gesprekken en kringen. 

De maaltijden na de dienst zijn ook een plek waar met elkaar gesproken wordt. Dit sluit aan bij 

Hettema zijn stelling dat pastoraat ook kan plaatsvinden tijdens het napraten na de dienst.  

3.1.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

De website spreekt over het verlangen een zgn. healing community te zijn. Dit zou een algemeen 

theologisch uitgangspunt kunnen zijn of een specifiek-contextueel uitgangspunt. Bij het eerste 

uitgangspunt wordt pastoraat gezien als theologische verantwoordelijkheid. Bij het tweede 

uitgangspunt sluit het pastoraat aan op de behoeften die er zijn en/of ontstaan binnen de 

gemeenschap. Deze gemeenschap is divers en multicultureel, wat eigen uitdagingen met zich mee 

kan brengen die verschillen van de overige onderzochte gemeenschappen.53 

De pastorale insteek is zichtbaar in hoe respondenten de gemeente ervaren als familie, door 

kerkdiensten, kringen en andere activiteiten. Ook lijkt de gemeenschap goed aan te sluiten bij de 

behoeften van de respondenten. ICF Gouda is een kerk, daar zijn de respondenten op af gekomen. Zij 

zijn deel van een familie waar gedeeld wordt en gesproken over geloofs- en levensvragen met een 

duidelijk christelijke inslag. Dat de pioniersplek een duidelijk protestants christelijke inslag heeft 

wordt duidelijk in alle uitingen van de gemeente. Enige voorzichtigheid en wellicht 

terughoudendheid lijkt hier op pastoraal gebied geboden, omdat geïnteresseerde zoekers die 

afkomen op een pioniersplek met geestelijke nood of andere kwetsbaarheden wellicht niet 

verwachten zo expliciet met het christelijk geloof te worden geconfronteerd. 

3.2. ICF Veenendaal 
3.2.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
“De Interculturele Christelijke Familie van Veenendaal wil een thuis bieden aan de volken, zodat zij 

Jezus kunnen vinden, leren volgen en gaan verkondigen. Op zondag komen zowel christenen als 

mensen die meer van het geloof willen weten bij elkaar (…)” ICF Veenendaal wil een multiculturele 

geloofsgemeenschap vormen.54 Zij zien zichzelf als kerk en familie, 24/7.55 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
Bij ICF Veenendaal zijn kerkdiensten, (Bijbel)kringen, maaltijden, taallessen en diaconaat.56 Er zijn 

verschillende Bijbelkringen met als doel ontmoeting, bemoediging en geloofsverdieping. Jongeren 

kunnen in deze kringen op zoek naar Gods wil in hun leven.57 Het woord pastoraat wordt op de 

website niet genoemd, maar kringen, diaconaat en maaltijden kunnen volgens Hettema pastoraal 

van aard zijn of worden. Op zoek gaan naar ‘Gods wil in het leven’ is onderdeel van de definitie van 

pastoraat volgens de PKN.  

 
53 Ruard Ganzevoort en Jan Visser, Zorg voor het verhaal: Achtergrond, methode en inhoud van pastorale 

begeleiding (Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2007), 58-66. 
54 “Home,” ICF Veenendaal, geraadpleegd op 28 februari 2020, http://icfveenendaal.nl/. 
55 “Over ons: Visie & Missie,” ICF Veenendaal, geraadpleegd op 28 februari 2020, http://icfveenendaal.nl/over-
ons/. 
56 “Elkaar ontmoeten,” ICF Veenendaal, geraadpleegd op 28 februari 2020, http://icfveenendaal.nl/elkaar-
ontmoeten/. 
57 “God zoeken,” ICF Veenendaal, geraadpleegd op 28 februari 2020, http://icfveenendaal.nl/god-zoeken/. 
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Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
ICF Veenendaal richt zich onder andere op mensen met een buitenlandse achtergrond in 

Veenendaal. Zij wil hen een thuis te bieden: fysiek, sociaal en geestelijk. Ze zien nood in de 

samenleving en willen mensen samenbrengen in Veenendaal zodat ze Jezus kunnen vinden.58 Het 

verlangen dat ICF Veenendaal een familie is wordt woordelijk benadrukt op de website. 

3.2.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik drie interviews met vier respondenten. Eén van de interviews is 

gedaan met een echtpaar. Bij deze analyse let ik op het woordgebruik van de respondenten als het 

gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden die wijzen op omgang met pastoraat. 

Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het spoor te komen. Tot slot analyseer ik de 

data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen innemen in pioniersplekken als het gaat om 

pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
ICF Veenendaal wordt door alle vier de respondenten omschreven als kerk, met Bijbelkringen en 

kerkdiensten. Respondenten ‘echtpaar U.’ zeggen dat ICF Veenendaal beter een kerk genoemd kan 

worden dan een pioniersplek.  

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
De gesprekken in de diverse kringen en de ‘omgang met de gemeenschap’ worden als steunend 

ervaren door respondent M.S. (vrouw, 19 jaar). Ze is gelovig geworden in de kerk van ICF Veenendaal 

en ervaart “kleine wondertjes waarmee God laat zien dat hij voor haar zorgt.” 

Respondent M.K. (vrouw, 84 jaar) ervaart Gods zorg binnen ICF Veenendaal en steun in de 

gesprekken en in de omgang met de gemeenschap.  

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
De respondenten hebben allen behoefte aan een kerkelijke gemeenschap en die vinden ze bij ICF 

Veenendaal. Echtpaar U. bezoekt de kerk om hun kinderen met het geloof te voeden. De 

respondenten komen naar ICF Veenendaal om hun geloof handen en voeten te geven en dit te 

beleven in de gemeenschap. Zowel M.S. als M.K. ervaren steun in de gemeenschap en zorg, waar ook 

een behoefte in schuilgaat dat M.S. en M.K. behoefte hebben aan steun en zorg binnen een 

gemeenschap. 

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pionier(s) worden door de respondenten niet expliciet ter sprake gebracht. Het lijkt erop dat de 

gemeenschap een grote rol vervult in het bieden van (pastorale) zorg. De Bijbelkringen en 

kerkdiensten met een maaltijd na afloop zijn binnen de kaders van Hettema plaatsen waar pastoraat 

plaats kan vinden.  

3.2.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

ICF Veenendaal is een kerk en daarmee lijkt het experimentele karakter wat te vervallen. De PKN zelf 

geeft duidelijk aan dat pioniersplekken er zijn voor mensen waarbij de zondagse kerkdienst niet meer 

 
58 “Visie & Missie.” 
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aansluit.59 Alle respondenten en ook de interviewer geven aan dat het hier om een kerkelijke 

gemeenschap gaat. Vieringen, Bijbelkringen, gespreksgroepen, et cetera krijgen vorm en de 

respondenten hebben hier ook behoefte aan. Ze komen daarvoor naar de kerk. Het wordt zichtbaar 

in alle uitingen van deze pioniersplek dat het gaat om een kerkelijke gemeenschap en respondenten 

werden hiertoe aangetrokken. Deze gemeenschap is divers en multicultureel, wat eigen uitdagingen 

met zich mee kan brengen die verschillen van de overige onderzochte gemeenschappen.60 

Dat de pioniersplek een duidelijk protestants christelijke inslag heeft wordt duidelijk in alle uitingen 

van de gemeente. Enige voorzichtigheid en wellicht terughoudendheid lijkt hier op pastoraal gebied 

geboden, omdat geïnteresseerde zoekers die afkomen op een pioniersplek met geestelijke nood of 

andere kwetsbaarheden wellicht niet verwachten zo expliciet met het christelijk geloof te worden 

geconfronteerd.  

3.3. Leven in Laak Den Haag 
3.3.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Op de website van Leven in Laak wordt duidelijk wie ze zijn, wat ze doen en waar ze voor staan: 

“Leven in Laak is een netwerk van jonge mensen uit Laak die elkaar ontmoeten en leuke dingen 

ondernemen. Wij zijn een jonge kerk en bouwen met elkaar een interculturele community die 

uitgedaagd wordt door Jezus en inspiratie zoekt in de Bijbel.”61 De betaalde kracht moest in 

december 2019 wegens financiële redenen stoppen in Leven in Laak.62 Elke tweede zondag komen ze 

samen voor een viering en een maaltijd.63 Bij de activiteit multi-culinair koken neemt iedereen een 

klein gerecht mee uit zijn/haar eigen cultuur.64 Er wordt verwezen naar een Facebookpagina voor 

actuele informatie omtrent diaconale activiteiten met de naam doe-kerk. De facebookpagina is 

momenteel niet aanwezig.65 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
Leven in Laak richt zich op multiculturele activiteiten met jongvolwassenen en gezinnen, vaak met 

eten en delen. Verdieping en gezelligheid gaan samen bij Leven in Laak, waar bij verdieping 

verondersteld mag worden dat hier pastorale elementen in zitten. Het woord pastoraat wordt op de 

website niet genoemd, maar er wordt omgezien naar elkaar. In de recente coronacrisis verscheen 

een bericht op de website, waaruit betrokkenheid spreekt naar mensen die zich zorgen maken over 

of kampen met hun gezondheid en eenzaam raken of zijn. In dit bericht wordt duidelijk dat ze bij 

Leven in Laak naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen, zowel in praktische als geestelijke zin.66 Dit 

valt binnen het frame van Hettema en de andere uitingen op de website van de PKN zoals 

omschreven in hoofdstuk 2, waarin omzien naar elkaar gezien wordt als een van de aspecten van 

pastoraat. 

 
59 “Veelgestelde vragen over missionair werk: Een pioniersplek starten. Hoe werkt dat?,” Protestantse Kerk in 
Nederland, geraadpleegd op 19 maart 2020, https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
60 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 58-66. 
61 “Wie zijn wij,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 2020, http://www.leveninlaak.nl/wie-zijn-wij/. 
62 “Mededelingen: vertrek pionier,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 2020, 
http://www.leveninlaak.nl/mededelingen/vertrek-pionier/. 
63 “Activiteiten: Vieren,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 2020, http://www.leveninlaak.nl/vieren/. 
64 “Activiteiten: Multi-Culinair koken,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 2020, 
http://www.leveninlaak.nl/multi-culinair-koken/. 
65 “Doe Kerk,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 2020, http://www.leveninlaak.nl/doe-kerk/. 
66 “Mededelingen: Hart onder de riem,” Leven in Laak, geraadpleegd op 21 maart 2020, 
https://www.leveninlaak.nl/mededelingen/hart-onder-de-riem/. 
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Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
Bij Leven in Laak is iedereen welkom, jong en oud.67 Leven in Laak omschrijft haar doelgroep op de 

website: “We organiseren allerlei activiteiten in Laak en bij onze activiteiten is iedereen welkom, wat 

je achtergrond ook is. We hebben twintigers, dertigers, wat veertigers, jonge gezinnen, singles en 

allerlei culturen die meedoen. Actief bezig zijn, verdieping en gezelligheid staan centraal. 

Kernwoorden daarbij zijn geloof, ontmoeting, gastvrijheid, kleur, actie en duurzaamheid.”68 

3.3.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met drie respondenten. Hoewel er in eerste instantie 

vier respondenten op het oog waren, is één respondent afgevallen: “Respondent wil niet mee doen 

vanwege de situatie in Leven in Laak op dit moment.” Bij de analyse van de drie interviews let ik op 

het woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar 

woorden die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op 

het spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
Leven in Laak wordt door alle respondenten ervaren als christelijke kerk. Respondent K. (vrouw, 26 

jaar) mist soms wel een echte kerk met kerkdiensten, respondent M. (vrouw, 54 jaar) vindt dat de 

kerk moet experimenteren om te overleven. Vanuit Leven in Laak kunnen betrokkenen actief zijn in 

de wijk. Er wordt met elkaar gegeten, Bijbelstudie gedaan en gebeden. Daarnaast is er een 

Alphacursus en zijn er zondagse vieringen. Volgens respondent K. werd Leven in Laak gepresenteerd 

als kerk toen zij op zoek waren naar een kerk. Het geloof speelt volgens haar een grote rol in de 

gemeenschap.  

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Respondent K. ervaart steun aan de gemeenschap door de gesprekken die gevoerd worden. Volgens 

K. is de basis van de pioniersplek: “geloof, het vinden van God en je leven daar op inzetten.” Het 

leven wordt gedeeld in de kringen die er zijn en in de gemeenschap. Respondent L. (vrouw, 31 jaar) 

ervaart pastoraat in Bijbelstudies, zondagsvieringen om de twee weken, in de kringen en in de 

gemeenschap. Daarover zegt ze:  

Bij Leven in Laak komt de diepgang erin. Daar delen we ook dingen die wat minder goed gaan. Dan 

troosten we elkaar. Ouders zijn overleden, of familieleden waar het slecht mee gaat. Ja. Moeilijkheden 

op het werk. Dat zijn de uitdagingen die je hebt, die deel ik niet zo snel met de buren of de 

yogamaatjes. Meestal tijdens het eten, of in de kring komt dat naar voren, en dat nemen we mee in de 

voorbede. En dan gaan we er tijdens het eten over doorpraten. 

Hier komt naar voren wat Hettema omschrijft als pastoraat en daarnaast raakt het ook de 

kwetsbaarheid van de doelgroep, zoals omschreven bij 2.3. Diepgang en het delen van dingen die 

minder goed gaan, met daarop volgend de troost en het verder delen tijdens het eten, valt onder de 

definitie van pastoraat volgens Hettema en de PKN omdat hier wordt omgezien naar elkaar, een weg 

wordt gezocht en door de voorbede die gedaan wordt, wordt er gewezen op Christus / het evangelie.  

 
67 “Column: inclusief!,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 2020, 
http://www.leveninlaak.nl/column/inclusief/; “Activiteiten: Vieren,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 
2020, http://www.leveninlaak.nl/vieren/; “Activiteiten: Bijbeldate,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 
2020, http://www.leveninlaak.nl/Bijbeldate/. 
68 “Wie zijn wij,” Leven in Laak, geraadpleegd op 2 maart 2020, http://www.leveninlaak.nl/wie-zijn-wij/. 
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Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
De behoefte aan een kerk om bij aan te sluiten is bij alle respondenten de reden geweest om aan te 

sluiten bij Leven in Laak. Betrokken zijn bij een gemeenschap om bij te kunnen dragen is een 

behoefte van respondent M. Alle drie de respondenten geven aan steun te ervaren in gesprekken en 

in de omgang met de gemeenschap.  

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pionier(s) worden door de respondenten niet expliciet ter sprake gebracht. Wel lijkt de 

gemeenschap zelf zorg te dragen voor de pastorale zorg voor elkaar door middel van maaltijden, 

kringen en vieringen.  

3.3.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

Er worden bij Leven in Laak moeilijkheden in de kringen gedeeld en deze worden meegenomen in 

gebed om er tijdens het eten over door te praten. Hier wordt pastorale zorg verleend. Leven in Laak 

is een christelijke kerk en alle respondenten waren daar ook naar op zoek. Pastoraat wordt hier in 

een kerkelijk kader uitgevoerd, aansluitend op de definitie van pastoraat van de PKN. Een is hier hoe 

open Leven in Laak hiermee kan zijn voor de doelgroep die de PKN schetst voor pioniersplekken, 

namelijk diegenen die zich niet meer thuis voelen in de kerk.  

3.4. Nijkleaster Jorwert 
3.4.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Nijkleaster is een woongemeenschap waar gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en 

spiritualiteit. De vernieuwing die gezocht wordt is op het persoonlijke terrein, maar ook op het 

kerkelijke en maatschappelijke. De weg is bij Nijkleaster de bestemming.69 

“De Stichting Nijkleaster wil een nieuw klooster (nij kleaster) vormen in de omgeving van de dorpen 

Bears, Jellum, Jorwerd en Weidum als onderdeel van de (prot.) kerkelijke gemeente ‘Westerwert’.”70 

Pastoraal gezien wil Nijkleaster zijn als een dijk tegen “al het lawaai en de drukte die ons 

overspoelen.” Mensen moeten zich bij dit nieuwe klooster kunnen terugtrekken uit de drukte van 

het bestaan, de haast en de deadlines. Hier gaat het om “onthaasting en mindfulness, om aandacht 

voor God, voor mens en natuur, om tijd voor onszelf.”71 Nijkleaster pioniert met een alternatief 

model voor de kerk ook al heeft het een territoriale gemeente met een predikantsplaats. Er is een 

huis waar mensen wonen en een gemeenschap actief is, maar waar mensen ook terecht kunnen voor 

liturgie en ontmoeting. Dag en nacht is Nijkleaster een ontmoetingsplek.72 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
De doelgroep van kerkverlaters, zinzoekers en pelgrims vraagt om pastoraat. Nijkleaster wil een plek 

creëren waar mensen zich kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en op adem te komen. 

 
69 “Home: stilte, besinning, ferbining,” Nijkleaster, geraadpleegd op 4 maart 2020, https://nijkleaster.frl/. 
70 “Brochure Nijkleaster 2010: Inhoudelijk [sic] motivatie,” Nijkleaster, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2012/10/Brochure-Nijkleaster-2010.pdf, p.7. 
71 “Brochure Nijkleaster 2010: Als een dijk,” Nijkleaster, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2012/10/Brochure-Nijkleaster-2010.pdf, p.7. 
72 “Brochure Nijkleaster 2010: Een alternatief model voor een kerkelijke gemeente,” Nijkleaster, geraadpleegd 
op 5 maart 2020, https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2012/10/Brochure-Nijkleaster-2010.pdf, p.9. 
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Ontmoeting staat centraal en er wordt een aandeel geleverd aan persoonlijke vernieuwing.73 “De 

innerlijke reis van de gasten zal elke week ook gemaakt worden in een lokale pelgrimstocht. Wij 

lopen dan een wandelroute in Jorwerd en omgeving. De natuur heeft een helende werking voor 

lichaam en ziel. (Pastorale) gesprekken komen lopend vaak verrassend goed op gang.”74 

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
Nijkleaster richt zich op mensen die niet per se op zondag naar de kerk gaan, maar wel bezig zijn met 

een geestelijk leven en spiritualiteit. Ze wil “een vrijplaats bieden aan mensen en een gemeenschap 

vormen van geloof, hoop en liefde.”75 Het klooster wil open en gastvrij zijn voor mensen vanuit 

diverse kerken en tradities, ook als zij nergens anders een plek meer kunnen vinden, de pelgrims.76 

Omdat Nijkleaster verbonden is aan de protestantse gemeente Westerwert worden ook zij met het 

oog op draagvlak betrokken bij het proces van Nijkleaster.77 Daarnaast richt het klooster zich 

duidelijk op kerkverlaters en zoekers van nieuwe vormen, bezinning en gemeenschap.78 Nijkleaster 

heeft de overtuiging dat er mensen rondlopen die nog geloven en zoeken naar God, maar de weg 

naar de kerk niet meer vinden of daar geen aansluiting meer vinden. Voor hen wil het klooster plek 

bieden.79 

3.4.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met vijf respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
Nijkleaster is duidelijk een christelijke gemeenschap (sommige respondenten gebruiken het woord 

kerk) met openheid en diversiteit door de doorstroom van bezoekers. Er is veel ruimte om zelf na te 

denken en zelf invulling te geven aan je geloof. Hoe je zou moeten denken wordt niet opgelegd. Dit 

heeft volgens de respondenten te maken met bezoekers die uit andere hoeken komen zoals 

atheïsten en boeddhisten. Een van de respondenten is zich momenteel aan het verdiepen in esoterie 

en doet een cursus in wonderen. In Nijkleaster is hier ruimte voor. 

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Er worden wandelingen georganiseerd waar men met elkaar in gesprek gaat met aansluitend een 

maaltijd waar doorgesproken wordt. Geloofszaken worden tijdens deze activiteit gedeeld. Een van de 

 
73 “Over ons: Visie en missie,” Nijkleaster, geraadpleegd op 4 maart 2020, https://nijkleaster.frl/visie-en-
missie/. 
74 “Brochure Nijkleaster 2010: Een alternatief model voor een kerkelijke gemeente,” Nijkleaster, geraadpleegd 
op 5 maart 2020, https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2012/10/Brochure-Nijkleaster-2010.pdf, p.23. 
75 “Een alternatief model voor een kerkelijke gemeente.”  
76 “Over ons: Visie en missie,” Nijkleaster, geraadpleegd op 4 maart 2020, https://nijkleaster.frl/visie-en-
missie/. 
77 “Plan Nijkleaster 2012-2019: Verankering van het gedachtegoed van Nijkleaster,” Nijkleaster, geraadpleegd 
op 4 maart 2020, https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2012/10/Plan-Nijkleaster-2012-2019-deel-1-4.pdf, 
p. 7. 
78 “Plan Nijkleaster 2012-2019: Strategische analyse Nijkleaster,”Nijkleaster, geraadpleegd op 4 maart 2020, 
https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2012/10/Plan-Nijkleaster-2012-2019-deel-1-4.pdf, p. 12. 
79 “Brochure Nijkleaster 2010: Een alternatief model voor een kerkelijke gemeente,” Nijkleaster, geraadpleegd 
op 5 maart 2020, https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2012/10/Brochure-Nijkleaster-2010.pdf, p.9. 
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respondenten geeft aan meer te delen tijdens de activiteiten van Nijkleaster dan op andere plaatsen. 

De betrokken predikanten voeren een-op-een-gesprekken met degenen die daar behoefte aan 

hebben. De pioniers brengen het geloof ter sprake, maar het wordt niet opgelegd hoe je zou moeten 

denken, aldus respondent J.R. (vrouw, 41). 

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
Ruimte om keuzes te maken en een open gesprek te voeren is bij alle respondenten een aanwezige 

behoefte. Hoewel er respondenten zijn die aangeven zich te hebben verdiept of te verdiepen in meer 

boeddhistische of esoterische denkrichtingen, komen ze bij Nijkleaster voor de christelijke 

spiritualiteit. Bijbellezen, bidden en gesprek zijn woorden die geregeld terugkeren als activiteiten 

waar de respondenten graag aan mee doen. Respondent J.R. was expliciet op zoek naar iets wat haar 

dichter bij God zou kunnen brengen. Verbondenheid met het hogere is een behoefte van respondent 

L. (vrouw, 54 jaar). 

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De naam van de predikant Hinne Wagenaar wordt door respondenten geregeld genoemd. Hij werkt 

samen met pionier Sietske Visser en klooster-pastor Saskia Leene. Wagenaar vertelt tijdens 

activiteiten en gesprekken over de christelijke identiteit van het klooster, maar houdt de sfeer open 

voor andere denkbeelden. Respondent B. (vrouw, 53 jaar) zegt: “De geloofsvraag komt altijd weer 

centraal. In elke activiteit.” Een aantal respondenten geeft aan een-op-een-gesprekken met 

Wagenaar te hebben. De predikanten die betrokken zijn bij Nijkleaster doen aan pastorale zorg. 

Beide predikanten zoeken naar een gelijkwaardige relatie met de bezoekers en stellen deze centraal 

en niet eventuele leerstellingen van de pioniersplek. 

3.4.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

Nijkleaster is een christelijke gemeenschap, met openheid voor andere denkbeelden. Predikant 

Hinne Wagenaar vervult een prominente rol als het gaat om de waarborging van het christelijke 

geloof. Een van de respondenten geeft aan dit heel prettig te vinden. Wagenaar spreekt van het 

geloven ‘tussen de vangrails van het christendom’. Er wordt in het klooster en tijdens de 

wandelingen actief en expliciet aan pastoraat gedaan en dit lijkt goed aan te sluiten bij de behoeften 

van de respondenten. Interessant hier is nog wel de ogenschijnlijke paradox tussen de openheid voor 

onder andere boeddhisme en esoterie en de strakke afbakening binnen de vangrails van het 

christendom. Hoewel de openheid door respondenten wordt gewaardeerd, deze openheid ook op de 

website zichtbaar wordt en pioniers hierin hun rol vervullen, zou er een risico kunnen liggen in het 

feit dat dit klooster, in verbinding met protestantse kerken, te veel openheid heeft voor andere 

denkbeelden. Dit zou potentiële bezoekers vanuit de meer protestantse, kerkelijke hoek kunnen 

afschrikken. Sommige van hen zouden via de aangesloten PKN-gemeentes bij Nijkleaster kunnen 

komen kijken en de open en gelijkwaardige verhouding naar andere religies minder kunnen 

waarderen dan de huidige bezoekers. 

3.5. Noorderkerk Amsterdam 
3.5.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Op de website van de Noorderkerk staan 23 verschillende soorten activiteiten. Waaronder de 

kerkdienst, open kerk, leerhuizen, catechisatie en kringen. Het lijkt een actieve kerk met meerdere 

betaalde krachten. Het beeld dat geschetst wordt met een gebouw, orgel en kerkdiensten heeft veel 
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weg van een reguliere kerk. Over de Noorderkerk wordt op de website gezegd: “Een kerk is meer dan 

een gebouw of de activiteiten en kerkdiensten. Een kerk is een gemeenschap van mensen die 

geloven in Jezus Christus en dat geloof samen beleven en handen en voeten geven in hun leven en 

omgeving.”80 Zij zien zichzelf als kerk en proberen dit zichtbaar en tastbaar te maken in de omgeving. 

“De Noorderkerk is een huis van God in het hart van de Jordaan waar mensen samen zoeken en leren 

om te geloven en te leven.”81 De Noorderkerk profileert zich als huis van God, een christelijke kerk.  

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
In de Noorderkerk wordt een plek geboden waar de bezoeker met zijn of haar vragen en verhaal 

terecht kan, waar “je de liefde en wijsheid van God kunt ontdekken en proeven en waar je deel kunt 

zijn van een gemeenschap die samen liefde en wijsheid van God met woorden en daden in de 

praktijk proberen te brengen.”82 De Noorderkerk wil een plek zijn van ontmoeting en gesprek. 

Ontvangen, delen, op adem komen zijn kernwoorden. Ze willen verrast worden door elkaar en door 

God.83 Op de website wordt de bezoeker de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met de 

predikant Paul Visser. Hij kan ook voor en/of met je bidden. Als hij niet beschikbaar is dan is er 

tijdens de openingstijden van de Noorderkapel altijd iemand beschikbaar.84 In een gesprek tussen de 

twee predikanten die actief zijn in de Noorderkerk spreekt Johan over ‘serieus pastoraat’ als 

missionaire bezigheid.85 

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
De doelgroep lijkt zich vooral te richten op Amsterdammers, met nadruk op mensen wonend in de 

Jordaan. De Noorderkerk ziet zichzelf als bestaande uit een diverse groep mensen van “jong en oud, 

hun leven lang bij de kerk, nog maar pas gelovig of nog zoekend, woonachtig in de Jordaan en 

daarbuiten, actief betrokken bij de kerk of alleen bij een enkele activiteit. Je bent van harte welkom 

om mee te doen.”86 

3.5.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met vier respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
De Noorderkerk wordt door alle respondenten als christelijke kerk omschreven. Kerkdiensten van 

ongeveer een uur worden bezocht, er wordt uit de Bijbel gelezen, Bijbelstudie gegeven en 

 
80 “Over de Noorderkerk: de gemeente,” Noorderkerk, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.noorderkerk.nl/over-de-noorderkerk/. 
81 “Home: Noorderkerk (in de footer),” Noorderkerk, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.noorderkerk.nl/. 
82 “De gemeente.” 
83 “Huis voor de ziel: samen bouwen aan een huis voor je ziel,” Noorderkerk, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.noorderkerk.nl/huis-voor-de-ziel/. 
84 “Huis voor de ziel: gesprek of gebed,” Noorderkerk, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.noorderkerk.nl/huis-voor-de-ziel/. 
85 “De minderheidspositie van de kerk heb ik leren aanvaarden als roeping,” Noorderkerk, geraadpleegd op 5 
maart 2020, https://www.noorderkerk.nl/2017/06/21/minderheidspositie-kerk-leren-aanvaarden-als-roeping/. 
86 “Over de Noorderkerk: De gemeente,” Noorderkerk, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.noorderkerk.nl/over-de-noorderkerk/. 
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https://www.noorderkerk.nl/huis-voor-de-ziel/
https://www.noorderkerk.nl/2017/06/21/minderheidspositie-kerk-leren-aanvaarden-als-roeping/
https://www.noorderkerk.nl/over-de-noorderkerk/
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gemeenteleden kunnen belijdenis doen. De vorm van de kerkdiensten werd door respondenten A. 

(vrouw, 31 jaar) als volgt omschreven:  

Ik probeer bijna wekelijks op zondagavond kerkdiensten te bezoeken, dat is ook langzaam gegroeid. Ik 

vond in het begin de vorm vrij heftig, heel traditioneel, allemaal net te kerkelijk, maar in de loop van 

de tijd zag ik ook de toegevoegde waarde daarvan en kon ik door de vorm heen kijken. ik zit er maar 

een uur, maar het heeft een enorme toegevoegde waarde, het helpt me om bewust in het leven te 

kunnen staan. 

Respondent E. (man, 70-plus) ziet de Noorderkerk als grote vriendengroep. 

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Respondenten ervaren steun in de Noorderkerk. De website spreekt van de mogelijkheid tot 

pastorale gesprekken en gebed. Respondenten omschrijven een gevestigde kerk waar ze graag naar 

toe gaan. Belijdenis doen, wel of geen christen zijn en de vorm van kerkdiensten zijn onderwerpen 

die worden aangeraakt in de interviews. Pastoraat komt hier aan het licht door de ervaren steun en 

de gesprekken die gevoerd worden.  

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
De respondenten hadden allen behoefte aan een kerk en kwamen bij de Noorderkerk terecht. 

Respondent J.W. (vrouw, 40-plus) heeft het over het doen van belijdenis. Zij heeft dat nog niet 

gedaan en noemt zichzelf daarom geen christen. Anderen deden het wel en zijn in haar ogen wel 

christen. Er worden volgens J.W. Bijbellessen gegeven, waar zij komt om kennis op te doen, maar het 

lijkt haar nog niet zo te pakken. Andere respondenten spreken over behoeftes als bewuster in het 

leven willen staan, zekerheid in het leven, houvast, thuis voelen, een relatie met God, luisteren naar 

‘het Woord’, verlossing, steun. Ook het contact met gelijkgestemden en met hen het geloof delen is 

voor de kerkgangers belangrijk.  

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
Respondenten spreken niet over de rollen van pioniers en betrokkenen als het gaat om pastoraat. 

Wel heeft een van de respondenten een gesprek gehad over belijdenis doen met een jeugdleider, 

waarop belijdenis volgde. De steun en houvast die ervaren wordt lijkt met name in de gemeenschap 

te liggen.  

3.5.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

De Noorderkerk Amsterdam lijkt door de website en de woorden die respondenten geven aan de 

pioniersplek op een traditionele kerk. Zowel de website als de respondenten spreken over kerk, 

diensten, Bijbelstudies en belijdenis doen. In hoeverre de Noorderkerk hierin een pioniersplek is valt 

te bezien, met name omdat de respondenten allemaal aangeven op zoek te zijn geweest naar een 

kerk en deze bij de Noorderkerk gevonden te hebben. Respondenten geven aan de Noorderkerk een 

fijne plek te vinden waar vriendschap, steun en thuis voelen belangrijke kenmerken zijn. Het 

pastorale aspect in de diverse activiteiten lijkt goed aan te sluiten bij de verwachtingen van de 

bezoekers. Een van de respondenten gaf aan de kerkdiensten erg traditioneel te vinden. De term 

pioniersplek lijkt een verwachting te scheppen van experimentele vormen, wat ook pastoraal gezien 

wellicht een andere verwachting schept dan een typische kerk kan waarmaken.  
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3.6. Pioniersgroep Wijdemeren (PioWij) Hilversum 
3.6.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Op de homepage word de bezoeker welkom geheten bij Pioniersgroep Wijdemeren (PioWij). “Doe 

mee met onze activiteiten en geef zin aan samen leven, samen delen.”87 Een verdere omschrijving 

van de gemeenschap ontbreekt. Er wordt uitvoeriger stil gestaan bij de doelgroep en hoe deze gezien 

en benaderd wordt. Bij PioWij willen ze op zoek gaan naar andere vormen van kerkzijn omdat de 

bestaande vormen niet meer bij iedereen aansluiten, terwijl PioWij de overtuiging heeft dat er in de 

samenleving nog veel behoefte is aan bezinning en zingeving.88 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
Er worden activiteiten georganiseerd waar “de bezoeker zichzelf kan vinden en zichzelf kan zijn.”89 Er 

wordt gesproken over verlieservaringen en rouwverwerking waar een mens mee te maken kan 

krijgen en waar het risico dreigt dat men er alleen voor komt te staan. PioWij hoopt met haar 

activiteiten een ‘ankerpunt’ te zijn om het proces van herstel te ondersteunen.90 

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
PioWij richt zich op mensen die het gevoel hebben er alleen voor te staan, om wat voor reden dan 

ook.91 Zij richten zich op mensen die “in een isolement dreigen te raken door bijvoorbeeld verlies van 

werk, relatie of gezondheid.”92 

3.6.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met vier respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
De gemeenschap wordt door de respondenten als traditioneel omschreven. Er wordt belijdenis 

gedaan, er zijn gesprekken en er wordt gebeden. Ook luisteren ze liederen van Huub Oosterhuis die 

worden doorgesproken. De gemeenschappelijkheid binnen PioWij wordt door de respondenten als 

waardevol omschreven. Alle respondenten zijn met pensioen. Respondent P. (vrouw, 67 jaar) zegt 

dat voornamelijk ouderen de pioniersplek bezoeken.  

 
87 “Home: Welkom bij Pioniersgroep Wijdemeren!,” PioWij, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.pioniersgroep-wijdemeren.nl/. 
88 “Het begin, Hoe het allemaal begon,” PioWij, geraadpleegd op 5 maart 2020, https://www.pioniersgroep-
wijdemeren.nl/achtergronden-pionieren/ 
89 “Activiteiten waarin men zichzelf kan vinden en zichzelf kan zijn.” 
90 “Hoe het allemaal begon.” 
91 “Achtergrond: Hoe het allemaal begon,” PioWij, geraadpleegd op 5 maart 2020, https://www.pioniersgroep-
wijdemeren.nl/achtergronden-pionieren/ 
92 “Home: Activiteiten waarin men zichzelf kan vinden en zichzelf kan zijn,” PioWij, geraadpleegd op 5 maart 
2020, https://www.pioniersgroep-wijdemeren.nl/. 
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Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Gesprek en gebed spelen een rol in PioWij. Tijdens de maaltijden worden verhalen met elkaar 

gedeeld, licht en zwaar. Er wordt ook een vorm van belijdeniscatechisatie gegeven aan een enkeling. 

Hierin komen ‘ook aardse zaken’ aan de orde, aldus respondent T. (man, 68 jaar)  

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
Gezamenlijkheid is een duidelijke behoefte van de respondenten. Het geloof met elkaar beleven en 

bespreken, ook (of voornamelijk) tijdens maaltijden. Er wordt naar ‘het Woord’ geluisterd en 

gezamenlijk gezongen. Dat wordt erg gewaardeerd. Alle drie de respondenten geven aan waarde te 

hechten aan hun eigen manier van geloven en dat daar ruimte voor is bij PioWij. Zo geeft respondent 

P. aan niet letterlijk in het scheppingsverhaal te geloven. Respondent I. (vrouw, 79 jaar) zingt 

christelijke liederen tijdens het grasmaaien en kijkt naar de televisiekerkdiensten van Hour of Power. 

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pionier(s) worden door de respondenten niet ter sprake gebracht. Wel worden er levensverhalen 

met elkaar gedeeld en gesprekken geleid. Het lijkt erop dat pastorale zorg voornamelijk door de 

betrokkenen zelf gedaan wordt in groepsverband.  

3.6.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

PioWij is een pioniersplek die voornamelijk ouderen aantrekt en waar het christelijk geloof een plek 

heeft. De diversiteit aan respondenten en het feit dat de plek als redelijk experimenteel, maar niet 

individualistisch wordt omschreven, geeft aanwijzing dat het hier gaat om een open gemeenschap 

waar de bezoeker vrijuit verhalen kan delen. De pastorale zorg lijkt gezamenlijk op te worden 

gevangen. Dat gaat heel natuurlijk en sluit goed aan bij de behoeften van de respondenten.  

3.7. Het Plein Zwolle 
3.7.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Omdat Het Plein in Zwolle geen website heeft ben ik op zoek gegaan naar indirecte aanwijzingen van 

een visie op pastoraat in deze pioniersplek in de interviews. De gemeenschap wordt als kerkelijk 

omschreven, met vieringen, een kerk, de Bijbel, Jezus, God en geloof. In deze gemeenschap wordt 

gedaan aan bezinning en verdieping, met een vleugje humor. Er wordt gebeden en verschillende 

religies kunnen er naast elkaar bestaan. Er is een openheid en respect voor elkaar en de mensen die 

er komen zijn ‘besmettelijk enthousiast’. Het draait bij Het Plein om christelijke zingeving en trekt 

ook mensen aan die eenzaam zijn en worstelen met het leven. Daarnaast is iedereen welkom en 

komen er mensen vanuit allerlei levensbeschouwingen. Het Plein is volgens respondent R. (vrouw, 59 

jaar) een plek waar nomades komen die na verloop van tijd weer verder trekken. Tegelijkertijd zijn er 

volgens haar ook zogenaamde vasthouders, die graag alles bij het oude houden. Pastoraal gezien 

worden er een-op-een-gesprekken met dominee Mariska van Beusichem gevoerd. Zij doet expliciete 

oproepen aan mensen met geloofsvragen om bij haar aan te kloppen. Dit gebeurt en Van Beusichem 

wordt omschreven als open en betrokken. Godsbeelden komen in deze gesprekken ter sprake. Er 

wordt een ‘christelijke verdraagzaamheid’ ervaren door respondent H. (man, 48 jaar). Tijdens 

activiteiten vinden er moeilijke en mooie gesprekken plaats, onder leiding van Van Beusichem. 

Gesprekken over levensvragen, zingevingvragen en Bijbelverhalen. Het geloof en de Bijbel komen 

bijna altijd ter sprake in gesprekken, maar nooit opdringerig.  
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3.7.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met vier respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
Bij Het Plein komen volgens de respondenten mensen die open staan voor alles en iedereen. 

Bezoekers worden getypeerd als evangelicaal, Russisch orthodox, atheïst en moslim. De pionier en 

predikant Van Beusichem waarborgt deze openheid door te benadrukken dat andere denkbeelden 

naast het christendom kunnen staan en gaat daarna op zoek naar wat bindt.  

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Van Beusichem lijkt een prominente rol in te nemen als het gaat om pastoraat. Eén van de 

respondenten heeft een-op-een-gesprekken met haar. Bezoekers komen met geloofs- en 

levensvragen bij Van Beusichem. Bij Het Plein worden gesprekken gevoerd tussen verschillende 

stromingen gelovigen. Respondent H. (man, 48 jaar) heeft individuele gesprekken met Van 

Beusichem over zijn worsteling met zijn geaardheid. In het interview zegt respondent H. dat hij met 

zijn inherente spanningen, polariteiten, paradoxen en ambivalenties van het leven een weg probeert 

te zoeken met het christelijke geloof. Hij heeft zich bewust bij Het Plein aangesloten omdat het een 

christelijk initiatief is. 

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
Bezoekers van Het Plein komen met hun geloofs- en levensvragen bij de dominee. Daarnaast geven 

respondenten aan gelijkgestemden te treffen in de pioniersplek, waar openheid is om geloofszaken 

te delen. Respondenten geven aan behoefte te hebben aan een plek met een christelijke insteek.  

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
Van Beusichem is dominee en is de aangestelde pionier van Het Plein. Zij doet veel aan persoonlijk 

pastoraat en legt verhalen in groepsgesprekken naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Ze 

benadert de pastoranten met een bepaalde openheid, waardoor alle respondenten haar waarderen 

en het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn.  

3.7.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

Omdat de website ontbreekt moest ik in deze analyse af gaan op interviews met vier respondenten. 

Hieruit kan opgemaakt worden dat de pionier Mariska van Beusichem een prominente rol vervult en 

dat ze goed aansluiting weet te vinden bij een divers publiek. Een risico hier kan zijn dat de pionier te 

veel tijd en energie moet steken in pastoraat.93 Knelpunten op het gebied van aansluiting bij de 

behoeften van respondenten lijken er niet te zijn. Het lijkt erop dat Van Beusichem hier goed op 

aansluit door een open houding aan te nemen.  

 
93 Stefan Paas en Marry Schoemaker, “Crisis and Resilience among Church Planters in Europe,” Mission Studies: 
Journal of the International Association of Mission Studies 35, no. 3 (Oktober 2018): 367-386. 
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3.8. De Sleutel Apeldoorn 
3.8.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Omdat De Sleutel in Apeldoorn geen website heeft ben ik op zoek gegaan naar indirecte 

aanwijzingen van een visie op pastoraat in deze pioniersplek in de interviews. De terughoudendheid 

van pioniers Annemarie en Loes om de pioniersplek als christelijk te kenmerken valt op. Er komen 

voornamelijk moslimmoeders naar De Sleutel toe, waardoor een van de respondenten niet over het 

christelijke geloof durft te praten. De diversiteit binnen de pioniersplek is daarnaast ook aanwezig. 

Een vrijwilligster is atheïst, er komen moslims en christenen samen. De pioniers benadrukken dat ze 

willen kijken naar wat ze verbindt en niet naar wat ze verdeelt. Voor de pioniers is het van belang dat 

er respectvol en liefdevol met elkaar wordt omgegaan. Ondanks de terughoudendheid zijn er wel 

gesprekken over bijvoorbeeld geloof en geaardheid zonder oordeel. Er wordt gebeden door zowel de 

christelijke als islamitische bezoekers en er wordt ook bijbel gelezen. Pastoraat lijkt hier onderling te 

worden gedaan, met enige terughoudendheid op het gebied van de christelijke identiteit.   

3.8.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met drie respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
Alle drie de respondenten geven aan dat de pioniersplek niet enorm uitgesproken christelijk is. Voor 

de een is dat jammer en verdrietig, voor een ander lijkt het een noodzakelijkheid om er te kunnen 

komen. Men is terughoudend in christelijke taal, er komen veel moslims en bezoekers worden niet 

overtuigd om christen te worden.  

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Er worden bij De Sleutel gesprekken gevoerd over het geloof. De pioniers zijn voorzichtig en 

terughoudend om het christendom ter sprake te brengen, maar er wordt wel eens publiekelijk 

gebeden. Door respondent W.L. (vrouw, 31 jaar) wordt een openheid en respect ervaren voor haar 

atheïstische gedachtegoed. Zij solliciteerde op een vrijwilligersvacature en wist toen niet dat het om 

een kerkelijk initiatief ging. Volgens W.L. is de islam veel meer zichtbaar dan het christendom.  

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
De behoeftes van de respondenten verschillen aanzienlijk. Respondent A. (vrouw, 61 jaar) geeft aan 

dat het weinig gaat over Jezus en God. Er zijn veel moslims bij de kinderclub van De Sleutel, dat 

maakt A, verdrietig en bang. Respondent W.L. is zelf christelijk opgevoed, maar in haar studententijd 

afgehaakt. Hoewel ze zich weleens schaamt als er publiekelijk gebeden wordt, ervaart ze een 

openheid en respect voor haar standpunten waardoor ze is gebleven en vrijwilliger geworden. 

Respondent B. (vrouw, 42 jaar) is zelf moslim en bezoekt De Sleutel. Ze ervaart er een openheid en 

gelijkwaardigheid tussen alle geloven. Ze heeft zich verdiept in het christendom, maar blijft moslim. 

Bij De Sleutel heeft B. gesprekken over het geloof.  
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Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pioniers werken met bezoekers vanuit verschillende achtergronden, met name islamitisch en 

christelijk. Zij zijn terughoudend in het bespreekbaar maken van het christelijk geloof en zullen dit in 

pastorale gesprekken waarschijnlijk ook doen.  

3.8.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

Omdat de diversiteit in De Sleutel groot is lijkt het erop dat niet alle bezoekers even content zijn met 

de keuzes die gemaakt worden om deze diversiteit te waarborgen. Omdat de website ontbreekt zijn 

er moeilijk conclusies te trekken over het pastoraat in deze pioniersplek omdat ook de respondenten 

daar geen woorden aan geven. Het lijkt erop dat de pioniers de openheid kunnen bewaren voor de 

verschillende levensbeschouwelijke stromingen die samenkomen in De Sleutel. Een knelpunt hier is 

dat niet iedereen tevreden is over deze openheid.  

3.9. Spoorzoeken in Slangenburg Doetinchem 
3.9.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Het pioniersteam van Spoorzoeken in Slangenburg bestaat uit vijf vrouwen met een “eigen motivatie 

om te pionieren met hart en ziel.”94 De pioniersplek wordt aangeduid als kerk en staat midden in een 

bos. De activiteiten die georganiseerd worden zijn wandelen, stilte en mediteren en spelen zich af in 

of in verbondenheid met de natuur. Een van de pioniers hoopt dat Spoorzoeken een rustpunt kan 

zijn in de hectiek van alledag. Geloven en de Bijbel nemen hun plek in het spectrum van activiteiten 

in. Eén van de pioniers geeft aan zich niet meer thuis te voelen bij meer dogmatische vormen van 

kerk-zijn. Zij voelt zich erg thuis bij deze pioniersplek om vorm te geven aan haar manier van 

geloven.95  

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
Tijdens de wandelingen wordt in stilte gewandeld en er worden gesprekken gevoerd, aan de hand 

van een gedicht, gedachte of een tekst.96 Het meditatieve Bijbellezen wordt eveneens reflectief 

ingestoken.97 Door middel van de activiteit ‘De Bijbel beleven’ wordt aangemoedigd contact te 

zoeken met jezelf en de (A)ander.98 Het woord pastoraat wordt op de website niet genoemd, maar 

bij reflectie en gesprek zal pastorale zorg een rol spelen.   

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
De doelgroep waar Spoorzoeken zich op richt volgens de website is jong en ouder die “een spoor om 

te gaan in hun leven zoeken.”99 De missie van Spoorzoeken luidt: “Mensen op zoek naar rust, stilte 

en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van 

 
94 “Wie zijn wij: Over ons,” Spoorzoeken in Slangenburg, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.spoorzoekenslangenburg.nl/Wie-zijn-wij/. 
95 “Over ons.” 
96 “Wat doen wij: Meditatieve wandelingen,” Spoorzoeken in Slangenburg, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.spoorzoekenslangenburg.nl/Wat-doen-wij/Meditatieve-wandelingen/. 
97 “Wat doen wij: Meditatief Bijbellezen,” Spoorzoeken in Slangenburg, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.spoorzoekenslangenburg.nl/Wat-doen-wij/Meditatie-met-de-Bijbel/. 
98 “Wat doen wij: De bijbel beleven,” Spoorzoeken in Slangenburg, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.spoorzoekenslangenburg.nl/Wat-doen-wij/De-Bijbel-beleven/. 
99 “Over ons.”  
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God, die je met vele namen kunt noemen. Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de Bijbel en in 

jezelf.”100  

De vijf pioniers doen of deden aan yoga, zoeken de stilte en de natuur op, doen aan mediteren en 

spreken over God en/of de heilige Geest als mannelijk en/of vrouwelijk. Dit trekt ongetwijfeld een 

bepaalde doelgroep aan die op zoek is naar deze activiteiten en de ruimte die daarin gezocht wordt. 

De doelgroep wordt uitgenodigd mee te doen met de volgende tekst: 

Wat is jouw weg? Hoe vind je die weg? Wat zijn sporen om te volgen? Waar wil je uitkomen? Zit je wel 

op het goede spoor? Allemaal vragen die je gaandeweg, al levend, kunt stellen. Antwoorden vind je, 

soms of vaker, door ervaringen, door wat je leert of leest, in gesprek met anderen, in de natuur en 

misschien ook wel in de kerk. Daarbij hoef je niet meteen te denken aan een dienst op zondagmorgen. 

(…) Iedereen is van harte welkom!101 

Een weg zoeken in geloofs- en levensvragen sluit aan bij de traditionele definitie van pastoraat in de 

PKN. De geboden begeleiding binnen deze pioniersplek – die door alle respondenten als open en 

niet-dogmatisch wordt getypeerd – kan vallen onder het ‘liefde tonen’, waarmee de PKN pastoraat in 

pioniersplekken kenmerkt. Hier wordt omgezien naar elkaar, wat een vorm van pastoraat is.  

3.9.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met drie respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
De gemeenschap wordt door de respondenten duidelijk als christelijk initiatief ervaren. Na een 

kloosterwandeling is er bijvoorbeeld een viering. Het christelijk geloof wordt er op een open manier 

gedeeld. Een respondent is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk en komt naar Spoorzoeken 

voor de kloostervieringen en -wandelingen. Een andere respondent is van huis uit Rooms Katholiek 

en had nooit verwacht aansluiting te vinden bij een Protestantse pioniersplek. Er wordt bij 

Spoorzoeken een openheid ervaren waardoor een divers publiek zich welkom kan voelen.  

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Respondenten geven aan hun geloof te delen met andere bezoekers van Spoorzoeken. Die bezoekers 

delen hun geloof daar ook. Hier lijkt sprake te zijn van onderling pastoraat.   

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
Respondenten geven aan het christelijke geloof belangrijk te vinden en dit bij Spoorzoeken te vinden. 

Het geloof delen en christelijke diepgang zijn voor respondenten belangrijke factoren. Een ander 

komt naar Spoorzoeken voor de vieringen en wandelingen. Tot slot is de openheid van de 

pioniersplek een belangrijk aspect voor respondenten om zich thuis te kunnen voelen.  

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pionier(s) worden door de respondenten niet expliciet ter sprake gebracht. Wel zijn er gesprekken 

over geloof. De gemeenschap zal het pastoraat (gedeeltelijk) op natuurlijke wijze op zich nemen.  

 
100 “Home: Spoorzoeken in Slangenburg,” Spoorzoeken in Slangenburg, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.spoorzoekenslangenburg.nl/. 
101 “Spoorzoeken in Slangenburg.” 
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3.9.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op pastoraat in de 
pioniersplek? 

Spoorzoeken is een open gemeenschap rondom een klooster dat midden in de natuur staat. Er wordt 

gewandeld en gemediteerd, maar ook christelijke vieringen en Bijbellezingen vallen binnen het palet 

van deze pioniersplek. De vijf vrouwelijke pioniers nemen een christelijke houding aan waarin ruimte 

is voor andersdenkenden, boeddhistische gebruiken en niet-traditionele aanspreekwijzen van 

godsbeelden. Wanneer geloof gedeeld wordt of wanneer er gesprekken zijn tijdens of na 

wandelingen en meditaties, worden er gesprekken gevoerd over zingeving en levensvragen. De 

openheid binnen Spoorzoeken biedt ruimte aan de verschillende denkbeelden binnen de 

pioniersplek. Dit sluit goed aan op de behoeften van de bezoekers en betrokkenen.  

3.10. Taizé Amsterdam 
3.10.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Taizé in Amsterdam noemt zichzelf een jongerencommunity in ‘hartje Amsterdam’ en huist in de 

Nassaukerk, waar ze zich bezinnen in stilte en waar ze ‘dromen van eenheid, vrede en gerechtigheid’ 

en “gaan wij op zoek naar wat voor onszelf, de ander, de stad en de wereld van belang is.” 102 Frère 

Roger is de beweging van Taizé gestart met het idee te bouwen aan een ‘beweging van vertrouwen’. 

Taizé Amsterdam wil een veilige plek zijn voor jongeren waar een positieve sfeer voorop staat. “Met 

stilte, kaarsen en muziek creëren we schoonheid in een onrustige wereld. Zo kunnen we in een 

diepere verbinding komen met onszelf, elkaar, God en de wereld om ons heen.”103 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
Het derde punt bij de Visie van Taizé Amsterdam raakt aan de definitie van pastoraat: “Zin biedt en 

voedt, vertelt over God & Jezus en mee oploopt bij geloofs- en levensvragen.”104 Bij Taizé wordt 

samen een weg gezocht in geloofs- en levensvragen.  

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
Taizé in Amsterdam richt zich op jongeren om samen een gemeenschap mee te vormen rondom 

gebed, gesprek, workshops, rust, stilte, eenvoud, verdieping, et cetera.105 In deze pioniersplek is 

iedereen welkom in de maandelijkse viering, de rest van de activiteiten richt zich op jongeren tot en 

met dertig jaar.106 Op de website wordt dit nog verder gespecificeerd:  

“In verbondenheid met de spiritualiteit van de broedergemeenschap in Frankrijk wil Taizé in 

Amsterdam een community van jongeren zijn, die: 

• Voor en door jongeren een vrijplaats is en een warm welkom biedt; 

• Handen en hart opent voor de (ongeziene) ander, verlegen om hulp; 

• Zin biedt en voedt, vertelt over God & Jezus en mee oploopt bij geloofs- en levensvragen; 

 
102 “Wie zijn wij,” Taizé in Amsterdam, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
http://www.taizeinamsterdam.nl/wie_zijn_wij/. 
103 “Welkom: Taizé in Amsterdam,” Taizé in Amsterdam, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
http://www.taizeinamsterdam.nl/.  
104 “Visie.” 
105 “Wie zijn wij,” Taizé in Amsterdam, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
http://www.taizeinamsterdam.nl/wie_zijn_wij/. 
106 “Welkom: Taizé in Amsterdam,” Taizé in Amsterdam, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
http://www.taizeinamsterdam.nl/. 
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• Aanmoedigt om samen te bouwen aan gemeenschap: het leven delen en vieren.”107 

3.10.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met drie respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
Het christelijke geloof staat centraal bij Taizé Amsterdam. Naar buiten toe is duidelijk dat het om en 

christelijk initiatief gaat, maar de pioniersplek wil duidelijk open staan voor iedereen, of je gelooft of 

niet. Taizé Amsterdam wordt omschreven als “een fijne plek waar je zonder dwang kan zoeken naar 

je eigen weg, al dan niet met het christelijk geloof.” Er is een maandelijkse Bijbelstudie en er worden 

christelijke liederen gezongen. Bij Taizé Amsterdam wordt er door bezoekers “ontdekt wat er in de 

Bijbel staat en welke betekenis dit kan hebben voor je leven.” 

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Voorafgaand aan een viering wordt over het geloof gepraat en gedeeld. De broeders die actief zijn 

binnen de gemeenschap stellen geregeld de vraag: “Hoe integreer je Jezus in je leven?” Bij Taizé 

Amsterdam kun je zoeken naar je eigen weg, al dan niet met het christelijk geloof. In gesprekken met 

de broeders en met de bezoekers staat het geloof en het leven van Jezus centraal. Het is 

onvermijdelijk dat geloofs- en levensvragen een rol spelen in deze gesprekken en dat deze een 

pastoraal karakter hebben. 

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
De respondenten waren allen op zoek naar een diepere beleving van God en/of Jezus. Hij is voor hen 

persoonlijker geworden, dichterbij gekomen. Respondent S. (vrouw, 28 jaar) is door een droom 

overtuigd geraakt van de waarde die de kruisdood van Jezus heeft. Hoe het geloof vorm te geven in 

het dagelijks leven is ook voor de andere respondenten een belangrijke vraag geweest.  

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
Broeders en bezoekers stellen elkaar vragen die expliciet gaan over het christelijke geloof. Er worden 

gesprekken gevoerd en de respondenten geven aan dat hun geloof meer is gaan leven in hun 

dagelijks leven, dat ze het gevoel hebben dichter bij God en Jezus te leven.  

3.10.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op 
pastoraat in de pioniersplek? 

Bij Taizé Amsterdam wordt een antwoord gezocht op geloofs- en levensvragen ‘bij het licht van het 

evangelie’. Deze pastorale aanpak sluit goed aan op wat bezoekers verwachten en waar ze voor 

komen. De verwachtingen die op de website worden geschept, worden waargemaakt in de praktijk. 

Jongeren komen voor rust en contemplatie en vinden daar bij Taizé Amsterdam begeleiding door de 

broeders die daar actief zijn en anderen, gelijkgestemden, die ze daar tegen komen.  

 
107 “Visie,” Taizé in Amsterdam, geraadpleegd op 5 maart 2020, http://www.taizeinamsterdam.nl/identiteit-
visie/. 
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3.11. Taste! Delft 
3.11.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Taste! Delft is een woongemeenschap waar iedereen welkom is. Volgens de website is er: een 

prachtige tuin, gezelligheid en goede koffie. De bewoners van Taste! delen graag uit van wat ze 

hebben, omdat: “we geloven dat we het cadeau hebben gekregen van God.”108 Er wonen dertien 

volwassenen en zes kinderen in een voormalige woongroep voor mensen met een verstandelijke 

beperking. De bewoners eten samen en genieten van wat de leefgemeenschap hen biedt. Ze delen in 

elkaars leven.109 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
Bij Taste! zijn zogenaamde smallgroups actief die bedoeld zijn voor iedereen die nieuwsgierig is naar 

het christelijk geloof. Deze groepen ontmoeten elkaar om de week in kleine groepjes buurtgenoten 

bij iemand thuis om samen te eten en van elkaar te horen hoe het gaat. Daar wordt een verhaal uit 

de Bijbel gelezen met als doel God en elkaar beter te leren kennen. Bij die smallgroups wordt volgens 

de website ontdekt hoe het geloof relevant kan zijn voor het leven van de deelnemers.110 Deze 

smallgroups vallen binnen de definitie van Hettema, waarin pastoraat ook in kringen wordt 

beoefend, wanneer geloofs- en levensvragen ter sprake komen.  

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
Taste! lijkt zich voornamelijk te richten op mensen uit de buurt waar ze wonen. Met hen willen ze 

elkaars leven delen, elkaar ondersteunen en inspireren en met elkaar van het leven genieten. De 

bewoners worden geïnspireerd door hun geloof dat hen inspireert anderen lief te hebben.111 

3.11.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met drie respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
Niet alle respondenten wisten van tevoren dat Taste! een christelijk initiatief was. Wel worden er 

Alphacursussen gegeven. De gemeenschap en bezoekers worden als open en warm gekenmerkt. Ze 

zetten zich in voor de wijk en naast de zondagse diensten en bijeenkomsten zijn er bijeenkomsten op 

vrijdagavond die laagdrempeliger lijken te zijn. Respondent H. (man, 64 jaar) noemt zichzelf atheïst 

en anti-gelovig en bezoekt wel de vrijdagavonden, maar niet de meer christelijk/kerkelijke 

activiteiten.  

 
108 “Home: Welkom bij Taste!,” Taste! Delft, geraadpleegd op 5 maart 2020, https://www.tastedelft.nl/. 
109 “Over ons: Woongroep,” Taste! Delft, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.tastedelft.nl/woongroep/. 
110 “Smallgroup,” Taste! Delft, geraadpleegd op 5 maart 2020, https://www.tastedelft.nl/smallgroup/reguliere-
smallgroup/. 
111 “Over ons,” Taste! Delft, geraadpleegd op 5 maart 2020, https://www.tastedelft.nl/over-ons/. 
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Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
De gemeenschap lijkt gesprekken en Alphacursussen de faciliteren waar geloofs- en levensvragen 

voorbij komen. Daarin lijkt de gemeenschap het pastorale aspect te faciliteren. Respondent B. (man, 

43 jaar) geeft aan zelf zwervend en zoekend te zijn geweest en bij Taste! een bevredigend antwoord 

te hebben gekregen waardoor hij niet meer zwerft en gelooft dat het christendom de beste van de 

religies is. Respondent B. heeft een antwoord gevonden op vragen waar hij mee rondliep. 

Respondent A. (vrouw, 49 jaar) is door Taste! weer gaan geloven en leest weer in de Bijbel en bidt. Ze 

ervaart een verschil met de bewoners, die zijn volgens haar meer bezig met bidden en Bijbellezen, 

maar in haar ziekte ervaart ze nu rust dankzij Taste!.  

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
Respondent H. gelooft zelf niet en noemt zichzelf anti-gelovig. Er zitten mensen bij Taste! die het 

geloof willen opdringen, zo ervaart respondent H. dat. Na een aantal keren te hebben aangegeven 

dat H. voor de gezelligheid en het eten komt en niet voor het geloof laten ze hem met rust en 

respecteren zijn keuzes. De andere respondenten leken vooral op zoek naar antwoorden en vonden 

die bij Taste!.  

Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pionier(s) worden door de respondenten niet expliciet ter sprake gebracht. De 

woongemeenschap van Taste! lijkt pastorale zorg op zich te nemen.  

3.11.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op 
pastoraat in de pioniersplek? 

Taste! is een woongemeenschap van waaruit de bewoners willen delen van wat ze hebben aan de 

buurt. Er is een tuin aanwezig waar de bezoeker gebruik van mag maken en in de zoektocht naar 

christelijke zingeving kunnen de bewoners van Taste! helpen. Er worden diverse activiteiten 

georganiseerd voor verschillende soorten mensen. Respondent H. die niets met geloven heeft, heeft 

een aantal malen aangegeven hier niet van gediend te zijn. De woongemeenschap lijkt dan flexibel 

en past zich aan aan de wensen van de bezoeker. Waar respondenten antwoorden vonden lijkt de 

geboden pastorale hulp aan te sluiten bij de behoeften van de bezoekers. Een risico is wel dat het 

voor buitenstaanders niet meteen zichtbaar is hoe christelijk dit initiatief is. Nietsvermoedende 

geïnteresseerden kunnen afknappen op het christelijke karakter. 

3.12. Westerwijk Amsterdam 
3.12.1. Welke visie op pastoraat spreekt uit de website van de 

pioniersplek? 
Hoe wordt de bestaande gemeenschap op de website beschreven? 
Westerwijk is in 2014 begonnen als pioniersplek vanuit de Jeruzalemkerk en is inmiddels uitgegroeid 

tot een zelfstandige geloofsgemeenschap. Ze willen een gemeenschap zijn met een goede sfeer en 

een gemeenschap waar het leven gedeeld wordt. Ze willen samen groeien in geloof, anderen dienen 

en de hele buurt betrekken.112 Er wordt gewerkt met een basisteam. De bewoners “hebben zich 

gecommitteerd aan het ‘wonen met een missie’. Dit betekent dat zij zich actief inzetten voor één of 

meerdere activiteiten.” Op dit moment bestaat de leefgemeenschap uit studenten en gezinnen.113 

Bewoners van Westerwijk spreken ieder jaar een zogenaamde gelofte uit: “Ik beloof betrokken te zijn 

 
112 “Nieuw: Wie zijn we?,” Westerwijk Amsterdam, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.westerwijkamsterdam.nl/ik-ben-nieuw/nlwie-zijn-we/. 
113 “Wie zijn we?” 
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bij de leefgemeenschap en bij Kerk in Westerwijk, ik heb een verlangen om samen met de 

medebewoners van Westerwijk, God te zoeken en de buurt te dienen.”114 

Wordt er op de website gesproken over pastoraat en hoe? 
De maaltijden van Westerwijk vormen volgens de website het hart van de gemeenschap. De ervaring 

is dat gesprekken aan tafel sneller ontstaan en dat deze dieper zijn. Nieuwe mensen vinden hierdoor 

snel aansluiting omdat ‘ze zich gekend voelen’. Westerwijk wil een warm thuis zijn waar bezoekers 

hun leven kunnen delen. Op deze manier krijgt pastoraat een plek in Westerwijk. 

Hoe wordt de doelgroep op de website omschreven c.q. aangesproken 
Bij Westerwijk is iedereen welkom. Volgens de website doet je leeftijd, afkomst of levenswandel tot 

nu toe er niet toe. Nieuwkomers mogen met hart en ziel liefde ontvangen en geven. Het is de wens 

van Westerwijk dat de gemeenschap mag aanvoelen als thuis.115 

3.12.2. Welke verwachtingen en ervaringen komen naar voren uit de 
interviews? 

In deze paragraaf onderzoek ik de interviews met vier respondenten. Hierbij let ik op het 

woordgebruik van de respondenten als het gaat om de pioniersplek. Daarnaast kijk ik naar woorden 

die wijzen op omgang met pastoraat. Daarna probeer ik behoeften van de respondenten op het 

spoor te komen. Tot slot analyseer ik de data van de PKN op de rol die pioniers en betrokkenen 

innemen in pioniersplekken als het gaat om pastoraat.  

Hoe wordt de bestaande gemeenschap door respondenten omschreven? 
Het christelijke geloof speelt volgens respondenten een grote rol bij Westerwijk. Hoewel het voor 

respondenten niet altijd duidelijk was dat het om een christelijk initiatief ging, kwamen ze er wel 

achter dat er Bijbelstudies waren. Daar waren protestantse mensen, maar ook Turkse en 

Marokkaanse mensen. Naast de Bijbelstudies zijn er ook kerkdiensten en wordt er gedoopt. Een van 

de respondenten geeft aan niets met vrijzinniger gedachtegoed te hebben. Een andere respondent 

ziet de bezoekers van Westerwijk als broers en zussen in geloof. Hij ervaart Westerwijk ‘als een 

huisgezin van God’. 

Hoe wordt binnen de pioniersplek omgegaan met pastoraat volgens respondenten? 
Bij Bijbelstudies zijn mensen van verschillende afkomst aanwezig en een van de respondenten geeft 

aan dat hoe verschillend ze ook zijn, ze wel met dezelfde vragen rondlopen. Een van de 

respondenten lijkt theologisch bij te dragen aan het functioneren van Westerwijk. Hij geeft aan 

indirect pastoraat te verlenen, maar nooit echt officieel. Hij geeft tips en kan veel voor bezoekers 

met ‘een rafelrandje’ betekenen. Hij spreekt vrijuit over bevrijdingspastoraat van demonen en 

klopgeesten waar hij zich mee bezig houdt namens zichzelf, maar ook namens Westerwijk.  

Welke behoeftes omschrijven respondenten? 
Respondenten hebben behoefte aan een uitgesproken christelijke kerk. Ze bezoeken de diensten en 

Bijbelstudies en delen daar hun geloof en hun vragen. Het geloof speelt een grote rol en 

respondenten vinden dat ook belangrijk. Uit de woordkeuze en sommige verhalen lijkt er bij alle 

respondenten een behoefte aanwezig te zijn (geweest) van een levendiger geloofsbeleving. Deze 

vinden ze bij Westerwijk.  

 
114 “Visie leefgemeenschap Westerwijk: Gelofte en groei,” Westerwijk Amsterdam, geraadpleegd op 6 maart 
2020, http://www.westerwijkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/09/Visie-leefgemeenschap-Westerwijk-
september-2018-finaal-1.pdf, 4. 
115 “Nieuw: Wat geloven we?,” Westerwijk Amsterdam, geraadpleegd op 5 maart 2020, 
https://www.westerwijkamsterdam.nl/ik-ben-nieuw/wat-geloven-we/. 

http://www.westerwijkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/09/Visie-leefgemeenschap-Westerwijk-september-2018-finaal-1.pdf
http://www.westerwijkamsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/09/Visie-leefgemeenschap-Westerwijk-september-2018-finaal-1.pdf
https://www.westerwijkamsterdam.nl/ik-ben-nieuw/wat-geloven-we/
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Welke rol nemen de pioniers en betrokkenen in de pioniersplek als het gaat om pastoraat? 
De pionier(s) worden door de respondenten niet expliciet ter sprake gebracht. Wel wordt er 

gesproken over het delen van geloof en vragen daarover. Het lijkt erop dat de Bijbelstudies een 

pastoraal karakter hebben.  

3.12.3. Wat kan geleerd worden ten aanzien van de visie op 
pastoraat in de pioniersplek? 

Westerwijk Amsterdam is een duidelijk christelijke gemeenschap die door de respondenten ook op 

deze wijze gezocht is. Westerwijk lijkt veel weg te hebben van een reguliere, misschien wel 

evangelische kerk, met Bijbelstudies en kerkdiensten. De respondenten vinden hier wat ze zoeken: 

een warme gemeenschap die als familie aanvoelt, ruimte voor experimentele vormen van pastorale 

hulp en een plek om het geloof te delen. Voor respondenten was het niet altijd duidelijk dat 

Westerwijk een christelijk initiatief is.  

3.13. Conclusie 
Hoewel de meeste pioniersplekken aan lijken te sluiten op de behoeftes van respondenten zijn er 

ook verschillen zichtbaar, zowel in pioniersplekken onderling als bij de omgang tussen respondent en 

gemeenschap en/of pionier. Zo wordt bij vier van de onderzochte plekken heel duidelijk als kerk 

getypeerd door respondenten. Het betreft ICF Gouda, ICF Veenendaal, Leven in Laak en de 

Noorderkerk. Op de websites van deze plekken worden woorden gebruikt die dit gegeven 

ondersteunen. Pastoraat heeft een plek in deze pioniersplekken, meestal gedragen door de 

gemeenschap. In sommige gevallen wordt er ook op de website gesproken over pastoraat, soms 

door de predikanten/pioniers. Er wordt aansluiting gezocht en in de meeste gevallen is in de uitingen 

zichtbaar dat pastoraat met een christelijke insteek wordt verleend.  

In andere pioniersplekken wordt een meer experimenteel karakter zichtbaar. Nijkleaster is 

uitgesproken christelijk, maar open voor iedereen die op adem wil komen. PioWij trekt vooral 

ouderen aan, maar heeft volgens respondenten wel een duidelijk experimenteel karakter. Bij PioWij 

is sprake van onderling pastoraat. Het Plein heeft volgens respondenten een zeer betrokken pionier, 

met het risico dat zij veel werk op haar schouders krijgt. De Sleutel trekt volgens respondenten veel 

moslimvrouwen aan, wat een wisselende uitwerking heeft op respondenten en ervoor lijkt te zorgen 

dat de twee pioniers op deze plek terughoudend over het christelijk geloof praten. Spoorzoeken in 

Slangenburg wordt omschreven als experimenteel en open voor iedereen. Taizé heeft een heel 

duidelijk profiel doordat de methodes en vormen van de oprichter zijn overgenomen en toegepast in 

de stad Amsterdam. Taste! en Westerwijk zijn intern volgens respondenten uitgesproken christelijk, 

al wordt dat van buitenaf niet meteen zichtbaar. 

De visie op pastoraat die spreekt uit de websites van twaalf pioniersplekken binnen de PKN sluit aan 

bij de definities van de PKN en Hettema. In sommige gevallen neemt de pionier een duidelijke rol in 

het pastoraat in. De meeste plekken vermelden expliciet dat iedereen welkom is en dat er wordt 

gedeeld in geloofs- en levensvragen. Ook hierin is de diversiteit groot. Sommige pioniersplekken 

hebben meer weg van een kerk, met kerkdiensten, predikanten en daarbij soms ook pastoraat, 

terwijl andere pioniersplekken duidelijk experimenteel van karakter zijn en waar pastoraat meer 

gestalte krijgt in gesprekken tijdens maaltijden of na stiltewandelingen.  

De verwachtingen en ervaringen die naar voren komen uit de interviews hebben vaak betrekking op 

de gemeenschap. Deze wordt in de meeste pioniersplekken aangeduid als warm en open, soms als 

familie. Pastorale gesprekken hebben er bij een aantal bezoekers toe geleid dat men zich aansloot bij 

de gemeenschap en een vernieuwde ervaring in geloofsbeleving ondervonden. Op veel plekken 
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worden maaltijden gehouden, waar gesprekken worden gevoerd die respondenten niet denkbaar 

achten op andere plekken in de samenleving.  

Wat van het websiteonderzoek en het onderzoek onder de 42 respondenten geleerd kan worden ten 

aanzien van de visie op pastoraat binnen pioniersplekken is dat pastoraat in alle plekken betrekking 

had op geloofs- en levensvragen van de bezoekers en ondersteunend is in de weg die zij zoeken. 

Sommige pioniersplekken hebben nadrukkelijk de wens om er te zijn voor de wijk of omgeving waar 

de pionierspek zich bevindt. Pastoraal gezien zijn er respondenten die aan hebben gegeven door 

deze gesprekken weer bij een christelijk initiatief te zijn aangesloten en/of meer met het christelijk 

geloof doen. Pastoraat heeft hier een missionaire werking, namelijk dat deze gesprekken altijd lijken 

te leiden tot een grotere betrokkenheid tot de pioniersplek. Daarnaast ervaren respondenten deze 

verandering als positief, op de enkeling na die niet gediend is van gesprekken over geloof.  

In het volgende hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen die gedaan kunnen worden aan de 

hand van dit onderzoek, waarin de twee onderzoeken uit de inleiding, documentatie van de PKN en 

de resultaten van het empirische onderzoek onder respondenten een plek hebben.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
4.1 Conclusies 
In dit onderzoek zijn de verwachtingen van bezoekers en deelnemers aan pioniersprojecten van de 

PKN ten aanzien van pastoraat onderzocht, en wat dit betekent voor de visie van de PKN ten aanzien 

van pastoraat in pioniersplekken. De PKN is in Nederland actief met ruim 120 pioniersplekken. Dit 

zijn netwerken of gemeenschappen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil 

zijn.116 Een pioniersplek wordt gestart met de bedoeling tot een nieuwe vorm van kerkzijn te komen, 

voor mensen die niet naar een kerk gaan, of zich daar niet meer thuis voelen. In deze pioniersplekken 

is het de wens van de PKN dat mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.117  

Pioniersplekken hebben hun plek naast bestaande kerken en hebben een missionair karakter. Een 

van de belangrijkste aspecten van missionair pionieren is het aansluiten en aanpassen op de 

behoeften van de doelgroep. De belangrijkste taken van een pioniersplek volgens de PKN staan op de 

website onder de paragraaf: Een pioniersplek starten. Hoe werkt dat?118 Ook daar wordt de wens 

uitgesproken dat meer mensen ontdekken wat de waarde is van het christelijk geloof en hoe het 

evangelie van betekenis kan zijn. Deze missionaire houding binnen pioniersplekken omvat het 

pastoraat, wat wordt getypeerd als ‘liefde tonen’. Pastoraat wordt door de PKN als volgt 

gedefinieerd: “Het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar 

mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, 

samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.”119 Deze definitie is in dit onderzoek gebruikt 

om pastoraat binnen pioniersplekken van de PKN op het spoor te komen.  

Hier wordt een overlap tussen missionair pionieren en de rol van pastoraat zichtbaar, wat ook door 

Stelpstra in haar scriptie Grenswacht of reisgenoot, de rol van een pastor in missionaire 

gemeentestichtingen uit 2012 naar voren komt. Zij pleit voor een eerherstel van het missionaire 

pastoraat. Zij ontdekt in haar onderzoek dat predikanten, voorgangers en oudsten in verschillende 

kerkelijke denominaties vinden dat pastoraat voornamelijk een bezigheid is voor de eigen 

gemeenschap. Daarnaast ontdekt zij dat missionaire gemeentestichtingen pastoraat actief inzetten 

om nieuwe mensen te bereiken.  

De Bree deed onderzoek naar het missionaire elan in een aantal bestaande PKN-gemeentes. Hij 

concludeert dat de kerk in alle facetten missionair is (volgens de kerkorde van de PKN) of zou moeten 

zijn. Pastoraat wordt hier als missionair middel gezien. Predikant De Rooij brengt in het onderzoek 

van De Bree zogenaamd concentrisch pastoraat ter sprake. Concentrisch pastoraat is gericht op rand- 

en buitenkerkelijken, om ze te betrekken bij de kerk en ze dichter naar het centrum te bewegen. Dit 

centrum is volgens De Rooij Christus. Pastorale activiteiten zijn bij De Rooij een middel voor de missie 

van de kerk. Daarnaast werd in het onderzoek van De Bree zichtbaar dat veel missionaire activiteiten 

pastoraal van aard zijn.  

Onder de term ‘missionair’ verstaat de PKN een beweging die door Jezus Christus in gang is gebracht 

om liefdevol betrokken te kunnen zijn op mensen, met het verlangen op een respectvolle manier 

 
116 “Wat is een pioniersplek,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 23 juli 2018, 
https://www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren/wat-is-een-pioniersplek. 
117 “Wat is een pioniersplek,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 17 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
118 “Een pioniersplek starten. Hoe werkt dat?,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 25 maart 
2020, https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
119 “Pastoraat: omzien naar elkaar in de naam van Christus,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 
23 juli 2018, https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/pastoraat/pastoraat. 

https://www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren/wat-is-een-pioniersplek
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/pastoraat/pastoraat
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over God en Jezus te kunnen vertellen.120  

In het PKN-onderzoek in twaalf pioniersplekken van de PKN die voor dit onderzoek zijn gebruikt 

kwam naar voren dat de respondenten vaak in een kwetsbare situatie verkeren. Zij hadden te maken 

met ziekte, burn-out, een ongeval, overlijden van de partner, afscheid. De PKN spreekt in het rapport 

zelf over scharniermomenten waardoor de respondenten in contact kwamen met de betreffende 

pioniersplek. Vijf respondenten vertelden over hun psychische moeiten.121 

Hier ontstaat een mogelijke spanning tussen de missionaire doelgerichtheid op werving, groei en 

bekering enerzijds en het ‘doelloze’ liefde tonen anderzijds. De kwetsbaarheid van de respondenten 

maakt de spanning meer zichtbaar, omdat deze kwetsbaarheid van de doelgroep impliceert dat ze 

hulp behoeven, maar daarbij doel worden van de missie van de kerk, namelijk, dat ze gelovig worden 

en zich aansluiten bij de gemeenschap. De taakgerichtheid en de mensgerichtheid van de leiders 

worden hiermee met elkaar vermengd. Dit is een bedreiging voor de integriteit van het pastorale 

proces, omdat de taakgerichtheid van een pionier vraagt om het halen van doelen als kerkgroei, 

financiële groei en verduurzaming van het geheel. De pastorant wordt in dit model een middel. 

Wanneer de pionier mensgericht is, komt de pastorant op de voorgrond te staan en is hij of zij het 

doel en is het irrelevant of hij of zij gelovig wordt en/of zich aansluit bij de gemeenschap, financieel 

gaat bijdragen of meehelpt aan de verduurzaming van de gemeenschap. In de woorden van de PKN is 

het doel van de missie dat liefde wordt getoond aan buitenkerkelijke mensen, zodat zij Jezus Christus 

en God kunnen ontdekken. Pastoraat is hier een van de manieren om liefde te tonen, maar het doel 

is de missie van de kerk.  

De visie op pastoraat binnen pioniersplekken van de PKN wordt zichtbaar na het onderzoek naar 

bestaand onderzoek, documentatie van de PKN zelf, websiteonderzoek onder de twaalf 

pioniersplekken en een analyse van de onderzoeksresultaten van de PKN in deze twaalf plekken. 

Pastoraat is omzien naar elkaar, waarbij de pastoranten na deze pastorale zorg vaak meer met God 

en de Bijbel bezig gaan dan ze daarvoor deden en zich aansluiten bij een gemeenschap en 

pioniersplek. Deze plekken zijn zeer divers, toch lijkt pastorale zorg op deze plekken altijd te vallen 

binnen de definitie van de PKN en de verschillende vormen die dit aan kan nemen zoals Hettema op 

de website van de PKN omschrijft. Missie en pastoraat zijn in elkaar verweven doordat de definitie 

van missionair-zijn ‘liefde tonen’ is, en de definitie van pastoraat ‘omzien naar elkaar’. Deze twee 

sluiten op elkaar aan, waardoor er een troebele visie op pastoraat over blijft.  

4.2. Aanbevelingen 
Job Smit, predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), haalt geestelijke verzorging en 

pastoraat uit elkaar. Hiermee maakt hij geestelijke verzorging een handelingswetenschap die niet 

meer enkel theologisch benaderd hoeft te worden.122 Op de verschillende websites van 

pioniersplekken staat dat iedereen welkom is. Als iedereen welkom is, dan vraagt dit om een 

transparante benadering van de mens zonder oordeel. Smit stelt: “Is het voor de geestelijke 

verzorging niet karakteristiek dat aan de ander zoveel mogelijk de ruimte geboden wordt om te zijn 

wie hij is, en is methodisch toewerken naar een voorgegeven doel daarmee niet in strijd?”123  

 
120 “Wat is missionair,” Protestantse Kerk in Nederland, geraadpleegd op 17 maart 2020, 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/. 
121 Stoppels, “Onderzoeksverslag Impact pionieren,” 9. 
122 Job Smit, Antwoord geven op het leven zelf: Een onderzoek naar de basismethodiek van de geestelijke 
verzorging (Delft: Uitgeverij Eburon, 2015), 24. 
123 Smit, Antwoord geven op het leven zelf, 18. 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/faq/
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Het methodisch toewerken naar een voorgegeven doel omvat bij Smit de gestelde doelen van 

geestelijke zorg voor de mens die geestelijke zorg ontvangt. Deze retorische vraag is hiermee des te 

meer van toepassing op pastoraat in pioniersplekken omdat het voorgegeven doel vaak de missie 

van de kerk is. Geestelijke zorg en daarmee pastoraat zouden gericht moeten zijn op de mens en niet 

een voorgegeven doel voor ogen moeten hebben. Pastoraat met als voorgegeven doel de missie van 

de kerk is geen pastoraat, maar evangelisatie.  

Voortvloeiend uit bovenstaande is de vraag hoe de grote diversiteit aan pioniersplekken dezelfde 

vorm van pastoraat kan gebruiken. Is het mogelijk dat een experimentele plek die buitenkerkelijke 

‘nomades’ en zinzoekers aantrekt dezelfde soort pastorale zorg verleent als een gemeenschap die 

voornamelijk wordt gevonden door kerkzoekers en een traditionele vorm van kerkzijn vinden in een 

pioniersplek. Pastoraat in een kerk zou een andere kleur kunnen hebben dan pastoraat in een 

klooster of andere vorm van pionieren.  

De PKN zou omwille van de transparantie en helderheid richting pioniers, pioniersplekken, 

achterban, buitenstaanders en geïnteresseerden een herijking kunnen doorvoeren van de huidige 

120 pioniersplekken. Een uitgebreide omschrijving van wat een pioniersplek is, met een eventuele 

checklist kunnen hier behulpzaam zijn. In dit onderzoek komen drie soorten pioniersplekken naar 

voren, die ik in drie categorieën zou willen onderverdelen, waarbij twee van de drie categorieën 

ervoor zorgen dat deze plekken niet (meer) als pioniersplekken bestempeld kunnen worden: 

4.2.1. De pioniersplek is een kerk (geworden) 
Binnen deze categorie is de pioniersplek geen plek waar geëxperimenteerd wordt voor mensen die 

niet zo veel met de kerk hebben en bij wie een kerkdienst op zondag niet meer aansluit. Dit zijn de 

plekken waar uit de website blijkt dat er bijvoorbeeld kerkdiensten zijn, catechese en Bijbelstudies 

worden gegeven en er predikanten aanwezig zijn voor pastoraat. Dit pastoraat heeft een duidelijk 

karakter en is zorg voor mensen die in de kerk komen en met geloofs- en levensvragen rondlopen. De 

pastorant wijst hier vanzelfsprekend een weg bij het licht van het evangelie.  

4.2.2. De pioniersplek is een diaconaal project 
Een heel aantal onderzochte pioniersplekken wil er nadrukkelijk zijn voor een kwetsbare doelgroep. 

Mensen die eenzaam zijn en in een sociaal isolement dreigen te raken, mensen die op adem willen 

komen, zinzoekers, mensen die te maken hebben gehad met verlies en in een rouwproces zitten, et 

cetera. Als een pioniersplek een sociaal vangnet en diaconaal project wordt dan is het ook 

begrijpelijk dat daar vooral financiën voor geworven moeten worden en zo’n plek zichzelf niet gaat 

voorzien in financiële middelen.  

4.2.3. De pioniersplek 
Pioniersplekken geven invulling aan een plek door middel van activiteiten, soms door een bepaalde 

specifieke locatie en een gemeenschap. De kleur van zo’n plek wordt vaak duidelijk door de website 

of andere uitingen, maar niet altijd. Het kenmerk pioniersplek schept bepaalde verwachtingen. 

Volgens de PKN zijn deze plekken bedoeld voor mensen die het in de gevestigde kerken niet (meer) 

kunnen vinden. Het pastoraat in zulke gemeenschappen heeft echter veel weg van wat er in 

bestaande, traditionele gemeentes gebeurt. De verwachtingen die gecreëerd worden door als 

pioniersplek naar buiten te treden zouden hier voor teleurstelling kunnen zorgen bij nieuwe 

bezoekers. De definitie van pastoraat als ‘omzien naar elkaar’ is een verbreding van pastorale zorg, 

maar ook een vereenvoudiging. Daar is wellicht een andere weg te bewandelen. Smit maakt in zijn 

dissertatie een driedeling in geestelijke zorg. De huidige wetenschappelijke ontwikkelingen 

onderscheiden verschillende soorten geestelijke zorg, waar pastoraat valt binnen de categorie 

specifiek levensbeschouwelijke geestelijke zorg.  
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Geestelijke verzorging draait volgens Job Smit om: “Het ondersteunen en helpen van mensen bij het 

antwoord geven op het leven zelf, zodat ze weer verder kunnen.”124  

De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) geeft uitleg bij wat geestelijke verzorging is: 

Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt 

doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid 

of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, 

zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen.  

Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en 

levensbeschouwing.125 

In mijn woorden richt geestelijke verzorging zich op mensen die vastlopen doordat men iets 

meemaakt wat het alledaagse leven ontwricht, doordat men gaat nadenken over de eindigheid van 

het leven of doordat men het alledaagse niet in een passend kader krijgt en hulp nodig heeft om het 

eigen verhaal (opnieuw) vorm te geven. Omdat pioniersplekken met deze thema’s te maken hebben 

en krijgen, wordt momenteel ingezet op een (brede interpretatie van) pastorale hulp, maar 

misschien kunnen de drie verschillende benaderingen uitkomst bieden om het experimentele en 

open karakter van pioniersplekken te waarborgen, zonder de christelijke identiteit te moeten 

verloochenen. 

Specifiek levensbeschouwelijke geestelijke verzorging 
In het paradigma van specifiek levensbeschouwelijke geestelijke verzorging “wordt geestelijke 

verzorging gedefinieerd door een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke traditie.”126 

Protestantse, katholieke, islamitische, joodse, boeddhistische en hindoeïstische geestelijke 

verzorging vallen onder dit paradigma en pastoraat vindt hier zijn plek in.  

Overkoepelend levensbeschouwelijke geestelijke verzorging 
In dit paradigma “functioneren de afzonderlijke religieuze tradities als verbijzondering van een 

algemeen religiebegrip.”127 Dit domein trekt levensbeschouwingen breder met termen als ‘het 

absolute’, ‘het transcendente’, ‘het heilige’. Bij overkoepelend levensbeschouwelijk geestelijke 

verzorging mogen verschillende levensbeschouwingen op gelijke voet naast elkaar bestaan, wat al 

gebeurt in een aantal pioniersplekken die in dit onderzoek zijn onderzocht.  

Functioneel antropologische geestelijke verzorging 
Doordat steeds meer mensen zichzelf als niet-religieus zijn gaan zien is er een derde paradigma 

ontstaan, waar geestelijke verzorging in antropologische termen wordt omschreven. Begrippen als 

‘zingeving’, ‘spiritualiteit’ of ‘levensvragen’ worden hier gebruikt. Deze termen komen ook veel voor 

in de verschillende pioniersplekken, waardoor mijn vermoeden bestaat dat dit paradigma verder 

onderzocht zou moeten worden en wellicht behulpzamer zal blijken als het gaat om zwervende 

mensen die hun weg in het leven proberen (terug) te vinden.   

Als pioniersplekken werkelijk van waarde willen zijn en blijven dan ben ik van mening dat 

pioniersplekken op zoek moeten gaan naar contextualisatie met (ook) de seculiere mens. Het 

missionaire karakter hoeft daar niet mee te vervallen, maar als geloofsgemeenschappen werkelijk 

 
124 Job Smit, Antwoord geven op het leven zelf: Een onderzoek naar de basismethodiek van de geestelijke 
verzorging (Delft: Uitgeverij Eburon, 2015), 15. 
125 “Beroepsstandaard geestelijk verzorger 2015,” Vereniging van Geestelijk VerZorgers, geraadpleegd op 6 
november 2019, https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf. 
126 Smit, Antwoord geven op het leven zelf, 55. 
127 Smit, Antwoord geven op het leven zelf, 56. 
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willen omzien naar elkaar, dan zou het startpunt moeten zijn dat het verhaal van die ander er 

allereerst volledig mag zijn en er aansluiting wordt gezocht op dat verhaal. Psychiater Dirk de 

Wachter haalt in zijn boek Borderline Times Stéphane Hessel en Edgar Morin aan uit De weg van de 

hoop en raakt hiermee aan mijn veronderstelling dat er behoefte is aan geestelijke zorg, maar dat 

kerken (en pioniersplekken) hier nog niet de juiste vorm aan hebben weten te geven:  

“Het goede leven veronderstelt individuele ontplooiing binnen gemeenschapsrelaties. (…) Wij stellen 

voor Huizen van Broederschap op te richten in de grote en middelgrote steden (…). In die huizen 

zouden alle bestaande openbare en particuliere instellingen met een solidair karakter worden 

samengebracht, plus nieuwe diensten voor urgente hulp aan slachtoffers in geestelijke of materiële 

nood, voor het redden van slachtoffers van een overdosis – niet alleen van drugs, maar ook van 

onbehagen of verdriet. (…) Maar het oprukken van de individuele autonomie binnen het gezin en in 

het maatschappelijk leven heeft, bij afwezigheid van sterke, duurzame gemeenschappen ertoe geleid 

dat mensen makkelijker en vaker uit elkaar gaan en scheiden, wat vervolgens weer een factor is bij 

talrijke vormen van neurose, smart, eenzaamheid en psychische stoornissen die aandacht en liefde 

vereisen om ook maar enigszins verzacht te kunnen worden. De broederschapshuizen zouden dan ook 

evengoed fungeren als centra van vriendschap en aandacht voor anderen. Ze zouden een veelvormige 

missie hebben: het zouden tegelijkertijd plekken zijn voor initiatieven, meditatie, empathie, 

medeleven, hulp, informatie, vrijwilligerswerk, plekken waar je een permanent beroep op kunt 

doen.”128 

Het pastoraat van kerken en pioniersplekken zou op deze grote behoefte in moeten kunnen spelen. 

Mensen die rondlopen met onbehagen, verdriet, een scheiding, eenzaamheid, etc. zouden in de 

eerste plaats bij een gemeenschap terecht moeten kunnen. De mensen die bij een kerk horen 

kunnen aankloppen bij hun predikant of pastor voor pastoraat. De mensen die zijn aangesloten bij 

een diaconaal project (betaalde krachten, vrijwilligers én bezoekers) kunnen aankloppen bij elkaar. 

De mensen die zijn aangetrokken tot een pioniersplek mogen geestelijke zorg verwachten die op hun 

verhaal aansluit en hen verder helpt in hun levensweg en eventueel hun geloofsvragen beantwoord.  

  

 
128 Dirk de Wachter, Borderline Times: Het einde van de normaliteit (Tielt: Uitgeverij Lannoo nv, 2012), 251. 
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Bijlage 1 – vragenlijst onderzoek PKN  
Voorvragen 

2. Hoe en wanneer ben je in contact gekomen met de pioniersplek? 
3. Aan welke activiteiten van de pioniersplek neem je deel? Hoe vaak doe je dat? 

Sociaal 
4. Hoe belangrijk is de pioniersplek voor je als het gaat om contacten met anderen? 

(soortelijk gewicht pp) 
5. Ervaar je iets van verbondenheid/gemeenschap  in de pioniersplek? (mate van 

verbondenheid) 
6. Heb je er nieuwe mensen leren kennen? Misschien ook mensen die je anders nooit had 

leren kennen? (verruiming sociaal netwerk) 
7. Als je je relatie met de pioniersplek zou moeten beschrijven, hoe zou je dat dan doen?  

(beleving pp) 
8. Heb je ook buiten de pioniersplek om contact met mensen die je daar (hebt) ontmoet? 

Heb je er bijvoorbeeld vrienden gemaakt? (vliegwiel-effect) 
9. Heb je andere plekken in de samenleving waar je sociale verbondenheid ervaart? En zo 

ja, is dat anders dan hier? (eigensoortigheid pp) 
10. Is er door je betrokkenheid bij de pioniersplek iets veranderd in je sociale leven? Zo ja, 

wat en hoe komt dat? (opbrengst verbondenheid pp) 
11. Kun je je indenken dat je over 5 jaar ook nog betrokken bent bij de pioniersplek? 

Geloof 
5. Wist je toen je contact met de pioniersplek kreeg dat het een christelijke initiatief was? 

Zo ja, speelde dat ook een rol in je motivatie om er naar toe te gaan? (beleving pp in de 

beginfase) 

6. Ervaar je dat geloof een rol speelt in de invulling van de pioniersplek? Zo ja, waar en hoe? 
(levensbeschouwelijk profiel pp) 

7. Speelt het christelijk geloof een rol in je eigen leven? Zo ja, op welke wijze? 
(godsdienstige biografie) 
7.a. Als je al gelovig was, is er door je contacten met de pp iets veranderd in je beleving 

van het geloof? Zo ja, wat dan? Voorbeelden: bidden, Bijbellezen, vieringen, beeld 
van God, manier waarop je in de samenleving staat, etc.  

7.b. Als je niet gelovig bent/was, is geloof voor jou door je contacten met de pp een rol 
gaan spelen? Zo ja, op welke wijze? Voorbeelden: bidden, Bijbellezen, vieringen, 
beeld van God, manier waarop je in de samenleving staat etc. 

8. Merk je dat men vanuit de pioniersplek het christelijk geloof graag met jou wil delen? 
(missionaire oriëntatie pp).  
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Bijlage 2 – contract beschikbaarstelling data PKN-onderzoek 
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Bijlage 3 – antwoorden enquêteresultaten De Bree vraag 1 
“Vul hier (beknopt) in op welke manier de missionaire gerichtheid van de 
gemeente verwoord is in het beleidsplan.”  

De predikanten van de PKN die mee deden aan het onderzoek van De Bree gaven de volgende 

antwoorden: 

• Door middel van Eschmeeting (maandelijkse zondagmorgen bijeenkomst voor zoekers, 

twijfelaars en gelovigen), huiskringen, kinderwerk en gesprekskringen in de wijk de Esch, 

waarin organisatorisch de leden van Rotterdam Kralingen West participeren, het evangelie 

van Jezus Christus voor hen tot een relevante boodschap en levenswijze maken. Daarin gaan 

verkondiging, gesprek en diaconaat hand in hand; 

• We sluiten aan bij de grote opdracht (Matt 28);  

• Christus belijdend met open hart en handen en ogen en oren in de wereld staan krijgt vorm 

in gastvrijheid, cursus aanbod en dienstenaanbod op zondag;  

• Ons motto is: leven uit Gods liefde Zorgen voor elkaar getuigen in de wereld Wij gebruiken 

het beeld van een brug met drie pijlers. Activiteiten worden getoetst of ze aan de drie pijlers 

bijdragen;  

• Mission Satatement: ALS HERVORMDE WIJKGEMEENTE IN EEN DEELS KANSARME STADSWIJK 

WILLEN WE OOK DE KOMENDE JAREN HET ZWAARTEPUNT LEGGEN BIJ MISSIONAIRE 

GEMEENTEOPBOUW, WAARBIJ WE ONZE EIGEN (REFORMATORISCHE OF HERVORMDE) 

TRADITIE WILLEN LATEN VERRIJKEN DOOR GOEDE DINGEN UIT DE EVANGELISCHE TRADITIE 

EN BEWEGING;  

• Mission statement: Wij verlangen ernaar om een gemeente te zijn die door de kracht van de 

Heilige Geest: - het evangelie verkondigt aan zoveel mogelijk mensen - hen toerust tot 

toegewijde volgelingen van Christus - die ernaar verlangen God lief te hebben boven alles en 

de naast als zichzelf verderop in het beleidsplan komt dit steeds terug;  

• Wij willen een open - orthodoxe gemeente zijn. Waar plaats is voor zoekers en ontheemden 

(mensen die teleurgesteld elders langer of korter geleden afhaakten. Daarnaast willen we 

door project 'Oog voor de buurt' op allerlei wijze positief present zijn in de omgeving;  

• Vanuit de opdracht van Jezus willen wij zoekers met het licht van het evangelie bereiken, 

laten groeien in geloof en samen een open gemeenschap zijn;  

• Mattheus 28:16-20 is het motto. De gemeente wil in alle aspecten missionair zijn en in het 

nieuwe beleidsplan is alles vanuit dat perspectief opnieuw doordacht. Kernen: iedere 

kerkdienst verstaanbaar voor zoekers, betrokkenheid op de buurt, cursustraject, gastvrijheid; 

• doelgroep: eigen sociale netwerken gemeente toerusten tot missionair zijn in eigen netwerk 

in gemeente traject van activiteiten die voor doelgroep is opgezet en voor hen toegankelijk 

is;  

• De Westerwijkgemeente wil, samenlevend uit Gods Woord,mensen bekend maken met 

Jezus, opdat ze voor Hem kiezen;  

• Doel is om de relatie van mensen met God te herstellen. 

• d. Uitgezonden in de wereld. We worden geroepen een open gemeente te zijn, met de 

opdracht om getuigen van Christus te zijn in woord en daad. Dit is de missionaire opdracht, 

die wordt gevoed vanuit de motivatie om Christus bekend te maken aan hen die Hem niet 

kennen;  

• De Samaritaan, kerk met een hart voor God, voor elkaar en voor de stad. Met als missie: 

Mensen dien met het Woord en met daden. 
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Bijlage 4 – antwoorden enquêteresultaten De Bree vraag 2 
“De missionaire gerichtheid komt op andere manieren naar voren, namelijk:”  

De predikanten van de PKN die mee deden aan het onderzoek van De Bree gaven de volgende 

antwoorden: 

• in laagdrempelige diensten in eigen organisatiestructuur onder leiding van twee missionaire 

ouderlingen;  

• medeverantwoordelijkheid missionair jongerenproject (samen met YfC) - kinderclub - 

jaarlijkse tentactie (City Mission Week) - gemeenschapsvormend missionair project 'in 

ontwikkeling', samen met Chr. geref. Kerk;  

• In het project Oog voor de buurt: Paaslessen (550 kinderen van basisscholen) Lessen over 

loverboys op middelbare scholen. Bezoekwerk in 2 verzorgingshuizen. Vakantiebijbelclub. 

Directe betrokkenheid Prot, Pioniersplek. Betrokkenheid bij missionaire Havenkerk;  

• Vooral in het overdragen van visie overdragen. De gemeente heeft een omslag in denken 

meegemaakt. Steeds meer leden zien het belang van missionair gemeente zijn;  

• Het hele missionaire proces hebben wij genoemd GO-West. GO staat dan voor 

gemeenteopbouw. De missionaire gerichtheid komt tot uiting in de volgende werkgroepen: 

Publiciteit en communicatie, kerk in de buurt, extern beraad (allen die een functie hebben in 

de wijk zijn een keer uitgenodigd en toen ook gekomen: van arts tot politieagent en directeur 

supermarkt)en ontmoetingsdiensten;  

• Cursussen Diensten met een missionair karakter;  

• Plaatselijke pers (huis-aan-huis-kranten);  

• in specifiek missionaire activiteiten, Alphacursus, 'Pitstop';  

• Aan de wijkgemeente is het missionair project 'Getuigen van de hoop' verbonden. Aan het 

project is een missionair werker verbonden: Niels de Jong. Aan het project wordt samen met 

de IZB gewerkt. De missionaire gerichtheid doortrekt het gemeente-zijn. 


