transitie

uitdaging
voor kerken

Remmelt Meijer
‘Lef hebben voor de kerk van
morgen omdat geloof niet van gisteren is’

Theoloog, denker en
schrijver,
Pionier Hemelsbreed,
Stafwerker NL zoekt,
Coach en kerkelijk
begeleider,
Oprichter van Crux.

Concept-ontwikkelaar,
Gemeentebegeleider,
Pionier-coach,
Stafmedewerker
missionair-diaconaal
bureau (NGK GKV),
(Mede)oprichter van

Peter Wierenga
‘Veranderingen zijn vaak nodig.
Nu vooral oefenen dat sámen te doen’

•
•
•
•

Bureau Kerkwerk
Kerk op de kaart.nl
Kerkproject.nl
KerkTools BV

kantelingen
Op welke manieren zie je dat ‘de kerk’ kantelt?
Wat zie en hoor je aan signalen en voorbeelden?

Wat zie en hoor je aan signalen en voorbeelden van
hoe het lijkt te gaan worden?

Goede kanten:

Goede kanten:

Mindere kanten:

Verder praten? Nodig ons uit!

Mindere kanten:

Verbindingen met wat eerder is gezegd…
Quotes TRENDREDE

Quotes ROTHMANS

Solidariteit keert in
nieuwe vormen terug.
Identiteit die goed omschreven
en tegelijk flexibel is. Zoiets kan
polarisatie voorkomen.
Van veel van onze liturgische vormen en
afspraken wordt gedaan alsof Jezus
deze zelf heeft ingesteld (nee, Jezus
zong geen Liedboek of Opwekking).

De tragiek is dat wij slaaf zijn geworden van
de systemen die wij zelf hebben gemaakt. Lange
tijd hielpen ze ons goed te functioneren. Nu zitten
ze ons in de weg: te complex en te bureaucratisch.
Ze verstarren. … Echter, wij zijn het systeem. Wij
hebben het vermogen ze te veranderen.

Een systeemomwenteling kan alleen
vanuit nieuw doordachte waarden.
Transformatieve leiders hebben de visie
en het lef om ra dica le keuzes te maken
en nieuwe richtingen in te slaan.

kantelingen
Organisch (kernwaarden)

Organisatie (afspraken)
Kerkverband

Plaatselijk

en historische keuzes

en thematische netwerken

Meenemen (samen invullen)

Macht (doe mee of ga weg)

Keuzekerk & -kerkdienst

‘Mijn kerk’ en ‘meedoen’

kantelingen
Op welke manieren zie je dat ‘de kerk’ kantelt?
Wat zie en hoor je aan signalen en voorbeelden?

Wat zie en hoor je aan signalen en voorbeelden van
hoe het lijkt te gaan worden?

Goede kanten:

Goede kanten:

Mindere kanten:

Mindere kanten:

anders willen denken

-

+

+
±

+

Middelpuntzoekende verzameling (centered set)

Gesloten verzameling (bounded set)

-

Gedrag van een gesloten groep?
• Wij – zij denken
• Houd je aan de ethische afspraken … en anders…
• “Broeders, zusters, jongens, meisjes. En gasten”
• Dezelfde normen voor iedereen
• Je hoort erbij of niet

Hoe denkt en doet een inclusieve groep?
•
•
•
•
•

