
 

Studiedag 8 maart 2018 

Kerk en dorp: leefbaar en herkenbaar 
 

Op donderdag 8 maart vindt in Utrecht een werk- en studiebijeenkomst plaats over het 

begeleiden en stimuleren van een ander perspectief op de relatie tussen kerk en dorp. 

 

Als het gaat om de toekomst van dorpskerken en parochiekernen zien we steeds vaker een boeiende 

perspectiefwisseling: minder focus op krampachtig overleven, meer op ontspannen delen van het 

(dagelijks) leven. Deze gemeenschappen spelen in op waarden die de sterke verbondenheid tussen 

geloofs- en leefgemeenschappen op het platteland typeren: saamhorigheid, nabijheid en 

strijdvaardigheid. Rond het uitgangspunt ‘de kerk is van ons allemaal’ ontstaat energie, creativiteit en 

vernieuwing. Dat zorgt voor vitale geloofsgemeenschappen. Het kerkgebouw als beeldbepalend 

middelpunt van de dorpsgemeenschap biedt kansen om deze perspectiefwisseling te verstevigen.  

 

Misschien is die perspectiefwisseling in uw context - ongemerkt - ook gaande. Hoe herkent u deze 

kanteling? En hoe begeleidt en stimuleert u die, juist ook in situaties waar krimp en kramp de 

perspectiefwisseling lijken te blokkeren? Tijdens een studie- en werkbijeenkomst van het oecumenisch 

Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk (WKO) en de Dienstenorganisatie van de Protestantse 

Kerk willen we dit onderzoeken.  

 

Programma bijeenkomst 

De bijeenkomst is bedoeld voor pastores, predikanten, begeleiders en onderzoekers uit diverse 

denominaties met verantwoordelijkheid voor kerk- of gemeenteopbouw in dorpskerken en 

parochiekernen. We delen kennis, ervaring en inspiratie met elkaar via een bespreking van een casus. 

Daarnaast legt Jacobine Gelderloos verbindingen tussen de uitkomsten van het gesprek en de 

bevindingen van haar promotieonderzoek aan de Protestants Theologische Universiteit, waarvan de 

resultaten in 2018 worden gepubliceerd. Dagvoorzitters zijn Nadine van Hierden (Protestantse Kerk) 

en Bernard Höfte (WKO). Ter voorbereiding wordt de betreffende casus toegezonden en wordt 

gevraagd het themanummer te lezen van een recent WKO-Bulletin (oktober 2017) over 'Vitaliteit van 

kerk en dorp'. 

Het programma begint om 12.30 uur met inloop en een broodje. Vanaf 13.00 uur welkom/opening; 

toelichting; casusbespreking in tweetallen en in kleine groepen; plenaire uitwisseling en uitkomsten 

promotieonderzoek. Afsluiting en vertrek om 17.00 uur. 

 

Praktische informatie 

Datum: 8 maart 2018, van 12.30 tot 17.00 uur. Locatie: landelijk dienstencentrum Protestantse Kerk, 

Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht. Deelname gratis voor WKO-leden en studenten; anders  

€ 15 (incl. lunch en bulletin per mail). Aanmelding per mail via info@wvko.nl o.v.v. naam, adres en 

functie.  


