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LIEDTEKST 

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan,

dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij u vinden laat?

[...]

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Sytze de Vries
Lied 280 in ‘Liedboek, zingen en bidden 
in huis en kerk’

Hoe is de kerk zichtbaar aanwezig in het dorp, 
meer dan enkel het gebouw?



KOOS MIRCK: ‘BUNDEL DE KRACHTEN IN HET DORP’

Koos Mirck, bestuurssecretaris van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen*, 
sprak in het ochtendprogramma over het belang van de kerk voor een dorp. Nadat 
de kerk eeuwenlang het middelpunt van dorpsgemeenschappen was, is deze 
steeds meer in zichzelf teruggetrokken. De rol van de kerk als middelpunt van het 
dorp is deels overgenomen door het dorpshuis en de voetbalvereniging. 
Wat is nodig voor de instandhouding van de dorpskerk? Ga terug naar de 
gemeenschap, betoogde Mirck. Ga het gesprek aan met het dorp, met elkaar. 
En kijk of verschillende functies op het gebied van gemeenschap, ritueel, zorg 
en kunst samengebracht kunnen worden. Als in een dorp een nieuw dorpshuis 
gebouwd wordt naast een mooie kerk en beide willen hetzelfde doen in het dorp, 
dan is er sprake van een gemiste kans. Het is de moeite waard om met elkaar in 
gesprek te gaan om de mogelijkheden van het kerkgebouw te onderzoeken. 

De oproep van Mirck: bundel de krachten in het dorp, daal als kerk af in de 
gemeenschap en vind de kerk opnieuw uit. Hopelijk kom je dan tot iets heel 
moois!

*Samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en 
dorpshuizen. Doel: belangenbehartiging en ondersteuning. 

Wat zijn we als dorpskerk, hoe denken we over 
onze taak, over God, wat betekent ‘naar buiten 
gaan’ en waarom zouden we dat willen?



BROEDER DIELEMAN ZONG: 
OMER II 

de opstanding der bomen roept ie
in duzend beelden uutgezaaid
eerst weerspiegeld in de kreeke 
ontworteld omgewaaid 
noe drievend op het water
deu t donker en de stromieng 
van overkant naar overkant 
roei ik en ik zieng 
komma komma komma
ama gewoon ma mensen 

de grote veugelgeest
is verrezen in de wind
die waait over het veld 
alles eindigt en begint 
noe ziengt ze in de bomen
en fluustert ze in t riet
t is stem van de geliefde
tie wandelt deu de tied            
komma komma komma 
ama gewoon ma mensen 

in gezang kwam de wereld tot leven
as licht dat t water raakt
k zit ier onder de levensboom
die over veld en water waakt
ik riep je binnen in je n hart 
noe kom over mee de boot 
waar het ekken altied openstaat
mag je rusten in mn schoot 
komma komma komma 
ama gewoon ma mensen 



TODD WEIR: ‘DORPSKERK ALS LABORATORIUM VAN HET POST-SECULIERE’

Prof. dr. Todd Weir is directeur van het 
Centrum voor Religie en Erfgoed aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Hij denkt 
dat de dorpskerkenbeweging, door te 
proberen een nieuwe dialoog aan te gaan 
tussen kerk en dorp, ook een dialoog op 
gang kan brengen over de kerkgebouwen 
als erfgoed. Dit gaat samen met de 
oproep van minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven 
aan de lokale gemeenschappen om 
kerkenvisies te ontwikkelen voor hun lege 
kerkgebouwen (nrc.nl, 12-3-2018). De 
Stichting Oude Groninger Kerken en de 
Stichting Alde Fryske Tsjerken bijvoorbeeld 
waren in het verleden voornamelijk gericht 
op behoud van gebouwen, maar zijn in 
toenemende mate bezig met het vinden 
van nieuwe toepassingen voor de kerken 
waar ze voor zorgen. Volgens Weir leven 
we in een post-seculier tijdperk waarin 
het religieuze en het seculiere met elkaar 
verweven zijn. 

Tijdens een evenement van ‘kerk in het 
dorp’ in Eenrum (zie kerkinhetdorp.nl) 
sprak Weir met de voorzitter van de 
plaatselijke kerkenraad. Die beschreef 

hoe de (kerkelijke) gemeente probeert 
heel het dorp te bereiken. Om dit 
te doen, verlaat de gemeente het 
kerkgebouw en ontmoet ze het dorp 
in de kerktuin, om zo te zeggen. Dit 
betekent dat je niet-kerkelijke mensen 
tegemoetkomt. Het uitgangspunt is 
gemeenschap en communicatie. Weir 
is van mening dat ook nieuwkomers, 
mensen van verschillende godsdiensten 
en niet-religieuze mensen het religieuze 
erfgoed van kleine steden en dorpen 
kunnen delen. Hij ziet daarmee de 
dorpskerken als ‘laboratoria van het 
post-seculiere’. 

Lees hier de volledige tekst van de lezing.

Hoe kan ‘kerk’ als levensbeschouwelijk instituut een 
verbindende rol spelen in de dorpssamenleving?

https://drive.google.com/file/d/0BwHugAE1wmhWVzRWSHZ2SW5FbURkY2tpOGNfVXJ5dGZsZWJF/view?usp=sharing


Dorpskerkambassadeurs ondersteunen de dorpskerkenbeweging
Sinds dit najaar zijn drie dorpskerkambassadeurs aangesteld 
die de dorpskerkenbeweging ondersteunen. Zij kennen de 
dorpscontext door en door. U kunt op hen een beroep doen om 
mee te denken met uw plaatselijke situatie.

Jolanda Tuma is dorpskerkambassadeur 
voor noord-Nederland. Zij is kerkelijk werker 
in de fusiegemeente Winsum-Halfambt. 
“Beweging ontstaat wanneer je deuren 
letterlijk en figuurlijk openzet. De kerk 
maakt weer deel uit van het leven in het dorp, 
als plek waar velen zich thuis voelen.” 
j.tuma@protestantsekerk.nl of 06-18973930 

Betsy Nobel is dorpskerkambassadeur 
voor midden-Nederland. Zij is predikant 
in Terwolde en De Vecht. “Elke kerk die 
inspeelt op wat in het dorp gebeurt, kan 
een krachtige rol vervullen.” 
b.nobel@protestantsekerk.nl of 06-18973939

Mathilde Meulensteen is dorpskerk-
ambassadeur voor zuid-Nederland. 
Zij is kerkelijk werker in Oudelande en 
Nieuwdorp. “Kerk zijn in het dorp is voor 
mij elkaar vasthouden, samen God zoeken, 
er zijn voor elkaar en de mensen om je heen.”
m.meulensteen@protestantsekerk.nl of 06-18973929

IN BEWEGING
De dorpskerkenbeweging is nadrukkelijk een beweging van, voor 
en door dorpskerken zelf. De Protestantse Kerk is initiatiefnemer. 
De beweging is open naar andere kerkgenootschappen en zoekt 
samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die 
zich ook inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het 
platteland.

Wat inspireert ons om kerk te zijn?  
Welke Bijbelverhalen helpen daarbij?



‘De fusie 
van onze 

gemeenten 
lukt!’

‘Pastoraat 
en diaconaat is 
er voor het hele 

dorp.’

‘Er zijn veel 
vrijwilligers en 

de kerkenraad is 
voltallig.’ 

‘We zijn dankbaar dat 
we elke zondag een 
kerkdienst hebben in 

onze dorpskerk.’

‘Na afloop is er altijd 
koffie en ontmoeting 

waar veel mensen 
gebruik van maken.’

‘We zijn bezig 
om samen met het 

dorp te komen tot een 
systeem van omzien 

naar elkaar.’

gemeenteleven

betrokken op het dorp

kerkgebouw als 
bron van inspiratie 
en mogelijkheden

JUBELPUNTEN

KLAAGPUNTEN

‘Sturen van kaarten 
naar niet-kerkleden in 

tijden van verdriet 
of vreugde.’ 

‘In juli krijgen alle 
scholieren die 

zijn geslaagd een 
bloemetje.’ 

‘Met Sint Maarten, 
Kerst en Palmpasen zijn 
er activiteiten voor alle 
kinderen uit het dorp.’ 

Tijdens de dorpskerkendag werden veel ervaringen 
uitgewisseld rond de vraag ‘Hoe ben je kerk in het dorp?’ 
Naast gesprek was er de mogelijkheid om een ervaring 
te delen op de jubelmuur. Hier werd veel gebruik van 
gemaakt. Naast de jubelmuur stond de klaagmuur; hier 
hingen minder briefjes. We lichten er enkele uit.

Klaag- en jubelmuur

‘Kunstexpositie in de 
kerk, theater/concert/
popgroep in de kerk, 

kleine bieb in de kerk.’ 

‘Bij de verbouwing 
is een aula gerealiseerd die 
gebruikt kan worden door 

alle dorpsbewoners.’ 

‘Er zijn te weinig 
kerkenraadsleden en 
te weinig uren voor 
predikant/kerkelijk 

werker.’ 

‘We missen theologische 
ondersteuning. Het 
gaat hier wel om het 

evangelie doorgeven’. 



Het onderzoek van Jacobine Gelderloos, dat als Nederlandse bewerking 
verschenen is als Sporen van God in het dorp, draaide om de vraag hoe kerken 
bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Wat betekent het voor de 
leefbaarheid als kerken verdwijnen? Door samenwerkingsprocessen is ook in 
plattelandskerken sprake van schaalvergroting. Daardoor worden veel kerken met 
sluiting bedreigd. Dat roept de vraag op wat er met de leegstaande kerkgebouwen 
moet gebeuren, maar ook hoe je als kerk zichtbaar aanwezig kan blijven in het 
dorpsleven. 

BLIK NAAR BUITEN
Het is de kunst voor dorpskerken om de blik naar buiten te richten en te kijken 
welke ontwikkelingen daar gaande zijn. Hoe worden mensen in hun persoonlijk 
leven geraakt door sociaal-economische processen die het plattelandsleven 
veranderen? Hoe ziet het religieuze dorpsleven eruit en kan de kerk daarin mogelijk 
een rol van betekenis spelen? Met welke (niet)kerkelijke organisaties bestaan 
raakvlakken als het gaat om thema’s als zorg, duurzaamheid, noaberschap, vieren 
en herdenken?

Door de blik naar buiten te richten kan ook ontdekt worden dat het religieuze 
dorpsleven breder is dan het kerkelijk leven. Het is de moeite waard om eens te 
kijken op welke plekken buiten het kerkgebouw een kerkgemeenschap zichtbaar 
aanwezig is: van dorpshuis en school tot feesttent en verzorgingshuis. Dan 
blijken er tal van ‘alternatieve kerkplekken’ te zijn: momenten van gemeenschap, 
bezinning, ritueel en bemoediging. Het religieuze dorpsleven is breder dan 
het kerkelijk leven en omvat adventsvieringen op een openbare basisschool, 
concerten op Goede Vrijdag, 4 mei-herdenkingen, kerstkuiers, diaconale platforms, 
toneelstukken en exposities. Allemaal momenten die blijk geven van een verlangen 
naar gemeenschap en reflectie.

Als kerk zichtbaar aanwezig in het dorp



Die ‘sporen van God’, welke zijn dat zoal? 
En hoe kunnen we die (leren) ontdekken?

GEDEELDE ZORGEN EN VERLANGENS
Het besef moet dagen dat de kerk meer is dan een kerkdienst 
op zondagmorgen, en vooral ruimte biedt aan de vragen naar zin 
en betekenis, op allerlei terreinen. Wanneer het lukt om hierover 
in gesprek te raken, kunnen kerk en dorp ontdekken welke 
idealen, zorgen, verlangens en belangen ze met elkaar delen. 
Tegelijkertijd kunnen kerken deze vragen verbinden met bijbelse 
verhalen en christelijke tradities en kan ontdekt worden wat het 

specifieke, eigen geluid van de kerk is wanneer kerk en dorp zich 
gezamenlijk inzetten voor de dorpsgemeenschap en de bredere 
samenleving.

Lees hier de volledig tekst van de presentatie van Jacobine Gelderloos.

https://drive.google.com/open?id=0BwHugAE1wmhWZzNRWGMtRVJ0azZUWi1qem5PVGgxY3NZcXRr


COLUMN WIM BEEKMAN

Godslamp
“Vanaf mijn vroege jeugd is de kerk verbonden met breien. Vanwege Opoe. Zij breide eigenlijk 
altijd, en overal. Opoe was een lieve vrouw, altijd in het zwart gekleed, met de voeten op een 
bankje en een boel breipennen onder de arm. Opoe breide enkel sokken en kousen. Wanneer 
ik vroeg voor wie, dan antwoordde zij steevast: ‘Voor de kerk, jongen.’

Eén keer per jaar mocht ik met haar mee naar de Bazaar van de hervormde vrouwenvereniging 
‘de lampen brandende’. Opoe zat dan achter een tafeltje met een berg sokken die gretig aftrek 
vond. Zij was erkend sokkenbreister en van de opbrengst van haar breiwerken konden de 
lampen van de Oude Kerk waar zij elke zondag te vinden was, een jaar lang branden. 

In onze dagen zijn wij ervan doordrongen dat wij ‘missionaire gemeente’ moeten zijn. En staat 
‘pionieren’ hoog op onze agenda’s. Maar vrouwen met breiwerkjes die de kerken in stand 
houden, kwam en komt in geen enkele theologische studie voor. 

Zij zijn altijd gebleven. Onlangs nog kwam ik ze tegen. Voor vier parochiebesturen in de 
Zuidwesthoek van Friesland mocht ik een lezing houden over mijn studie naar de dorpskerk. 
Daarbij heb ik eigenlijk maar één boodschap: ‘Dat het dorp toekomst heeft en de dorpskerk 
al evenzeer. Mits wij noest doorgaan met gewoon gemeente te zijn, en er zo in slagen in het 
dorp de Godslamp brandend te houden.’

Lees hier de hele column van ds. Wim Beekman.

Hoe kan de kerk van haar imago van zendingsdrang afkomen vanuit het perspectief 
van de gemiddelde burger, zodat er echte dialoog samenleving-kerk ontstaat?

https://drive.google.com/file/d/0BwHugAE1wmhWRmRjRFJ4OXhEd29ldmRTY1NFdUV4TUktV2NB/view?usp=sharing


Tijdens de dorpskerkendag werd het boek van Jacobine Gelderloos, projectleider van de 
dorpskerkenbeweging, gepresenteerd door Arjen van Trigt van KokBoekencentrum. De eerste 
twee exemplaren waren voor ds. Jan Hommes, predikant in Schildwolde, Hellum, Overschild 
en Noordbroek in Groningen (inmiddels classispredikant) en ds. Eline van Iperen, predikant in 
Asten-Someren in Noord-Brabant. In hun protestantse gemeenten ging Jacobine op zoek naar 
sporen van God in het dorp. Het derde exemplaar was bestemd voor dr. René de Reuver, scriba 
van de Protestantse Kerk. Hij prees het doorzettingsvermogen van Jacobine, waarmee ze haar 
proefschrift Meaningful in the margins nu door middel van een vertaling beschikbaar heeft 
gemaakt voor alle mensen die de dorpskerken een warm hart toedragen.

Presentatie van Sporen van God in het dorp

Hoe betrekken we het dorp bij het gebruik 
van het kerkgebouw voor het dorp?



De bezoekers van de dorpskerkendag zijn positief over het initiatief 
van de dorpskerkenbeweging, zo bleek uit de enquête die verspreid 
werd. Er is wel behoefte aan meer onderlinge uitwisseling, om 
eigen ervaringen en vragen te delen. Een groot deel van de 
bezoekers is al intensief betrokken bij de dorpskerk en wil graag aan 
de slag met de vragen die bovendrijven. Enerzijds is er behoefte aan 
concrete verhalen wat je kunt doen als kerk, van ervaringsverhalen 
tot de uitwerking met tips en adviezen. Anderzijds is er een sterke 
behoefte aan verdieping en verdere inhoudelijke, theologische 
doordenking over de positie van de dorpskerk. 

Er zijn tal van vragen en ideeën om samen mee aan de slag te gaan. 
Voor goede verhalen over kerk-zijn in het dorp én bij vragen kunt u 
altijd opnemen! 

AGENDA
Kom voor nieuwe inspiratie en ideeën naar 
19 november: Verkenavond Pionieren op een Dorp
24 november: Zeelanddag
28 november: Nieuwe vormen van kerk-zijn op het Platteland WKO

CONTACT
www.dorpskerken.nl 
info@dorpskerken.nl

Dorpskerkendag smaakt naar meer verdieping

KORTE TERUGBLIK 

“De dorpskerkenbeweging is een mooi initiatief 
maar moet plaatselijk wel goed aansluiten. 
Dat vraagt van de dorpskerk zelf een actieve 
en creatieve houding. Een dorpsgenoot zei dat 
de kerk wel moet blijven laten zien waar de 
kerk voor staat. Die opmerking ‘van buiten’ 
heb ik goed in mijn oren geknoopt. Kortom, 
plaatselijk er zijn en de dorpskerkenbeweging 
gebruiken voor inspiratie.”

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/verkenavond-pionieren-op-een-dorp
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/zeelanddag/zeelanddag
https://drive.google.com/open?id=0BwHugAE1wmhWdGFSLTlGMlpPT05oc0x2X29xUDBrSzlSOHlr
http://www.dorpskerken.nl

