Stadsdeelpastor in Amsterdam Nieuw-West
Kantelkans: de kerk mag alle dagen van de week een plek zijn waar het Koninkrijk van God
zichtbaar is. Doordat haar leden zich inzetten voor de bloei van de plek waar de kerk staat. Zo
zijn wij priesters in stad, wijk, buurt en dorp. Van secularisatie naar spirituele nieuwsgierigheid.
De kerk overal welkom
• De protestantse kerk in Amsterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in
maatschappelijke- en diaconale activiteiten in de buurt. Er is in Amsterdam NieuwWest de functie van buurtpastor gecreëerd.
•

De buurtpastor legt de verbinding tussen maatschappelijke organisaties, de kerk en
de overheid. De kerk krijgt de kans zich veel meer dan op alleen op een zondag in
het publieke domein te presenteren.

Achtergrond stadsdeel
• Stadsdeel Nieuw-West is het grootste en het groenste stadsdeel van Amsterdam. Er
wonen meer dan 160.000 Amsterdammers. Ongeveer 10% hiervan is “autochtoon”
en ongeveer 25% is “1e generatie niet-westers”. In vergelijking: In Oud Zuid liggen
deze percentages op respectievelijk 16% en 8% op een totaalaantal inwoners van
bijna 55.000.
•

Nieuw-West bestaat uit een mengeling van laag, middel-, en hoogbouw en was
begin jaren zestig volgebouwd. De samenstelling van de bewoners is totaal anders
dan toen de steden gebouwd werden. De kerkgangers bestaan voor het grootste
deel nog uit die eerste groep bewoners die in de jaren zestig de nieuwe woningen
betrokken.

•

De diverse buurten hebben de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan,
vooral door de veranderende bevolkingsopbouw. Daardoor is de worteling van de
kerk in de buurt op de achtergrond geraakt. Mensen zijn ook steeds mobieler
geworden. Een stadsdeelgrens is niet meer een belemmering om een andere kerk te
bezoeken.

Doel en werkzaamheden van een stadsdeelpastor
Doel is de zichtbaarheid in het publieke domein zo groot mogelijk te laten zijn.
Werkzaamheden:
1. Deelnemen aan lokale maatschappelijke initiatieven.
2. Verbinden van bewoners, kerken, organisaties en bedrijven van betekenis voor het
samenleven en samen wonen in Nieuw-West.
3. Ontwikkelen van initiatieven op het grensvlak tussen kerk en samenleving.
4. Pastoraal ondersteunen van zoekers.
5. Verbinden van kerken met het oog op externe samenwerking.
6. Samenwerken met PKN collega’s en andere kerken of organisaties.
7. Voorgaan in en/of meewerken aan relevante vieringen.
8. Communiceren in het publieke domein middels buurtkranten, magazines, social
media.
Impact stadsdeelpastor
1. De kerk heeft ‘een gezicht’ gekregen die zichtbaar en aanspreekbaar is.
2. Er is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het gesprek over maatschappelijke
thema’s omdat levensvragen en/of zingeving veelal deel uit maken van de
thematiek.
3. Kerk(en), maatschappelijke organisaties en lokaal bestuur zijn met elkaar in
verbinding gebracht. Dit heeft impact op het samenleven.
4. Hoogtepunten zijn de grote bijeenkomsten zoals Kerstvieringen op stadspleinen, 4
en 5 mei en burendag. Deze vonden plaats in het publieke domein met allerlei
organisaties die samenwerken en het bestaan van de kerken zichtbaar maken.
Lessons Learned
1. De doelstellingen bleken in de praktijk breed, in een geografisch groot gebied, cq.
veel inwoners.
2. Op basis van de opgedane ervaringen wordt verondersteld dat met het bewust
kiezen voor een groot geografisch gebied, met een grotere groep mensen contacten
zullen ontstaan. Kiezen voor een groot geografisch gebied heeft tot gevolg dat
weinigen zich soms aangesproken weten
3. Religie heeft in Nieuw-West betekenis en krijgt waardering. Participatie van een
stadsdeelpastor in allerlei dagelijkse discussies vindt men verrassend en
vernieuwend. De gedachte dat de kerk vanaf de jaren 60 al actief was in Nieuw-West
oogst waardering en geeft gezag aan ‘onze kijk’ op de samenleving.
4. Voor veel mensen is de kerk iets abstracts geworden waarvan velen niet meer
meerwaarde zien voor het dagelijkse leven. Door te laten zien op welke wijze de kerk
actief is op zoveel vlakken in de maatschappij en een praktische bijdrage levert
maakt dat we er echt toe doen. De kerk krijgt een gezicht in het leven van alle dag.
Workshopleider: Stadsdeelpastor Martin de Jong
Martin de Jong heeft in Amsterdam de afgelopen jaren als buurtpastor
gewerkt. Daarmee heeft hij de kerk een gezicht gegeven in het stadsdeel
en laten zien welke verbindingen er gelegd kunnen worden.

