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✽ gemeenschap

Tafel van Hoop in de Scheveningse duinen, 
zonder tafel, wel met kleed.

Pioniersplekken ontwikkelen nieuwe vormen van gemeenschap

‘BIJBEL HEEFT GEEN KERKMUREN NODIG’
De behoefte aan gemeenschap, verbinding, zingeving en rituelen is in onze samenleving springlevend, 
maar bestaande kerkelijke kaders voorzien daar steeds minder in. Vormen de pioniersplekken van de PKN 
het antwoord? Hoe serieus neemt de kerk de bezoekers van deze plekken? Of houdt zij er een  geheime 
agenda op na? 

Tekst: Elze Riemer

nieuwe kloosters, kroegavonden of geza-
menlijke maaltijden gaat – aan creatieve 
initiatieven onder de kerkelijke paraplu 
geen gebrek. Vooral de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) is actief, met nu al meer 
dan 250 pioniersplekken onder haar hoede. 
Maar ook andere kerkgenootschappen, 
zowel in Nederland als internationaal, zijn 
hiermee bezig. Het gaat vaak om kleine 

groepen mensen, waarvan gemiddeld de 
helft van buiten de kerk komt. Onderhand 
lopen de kerken wel steeds verder leeg. Be-
tekent dit dat de kerk zoals we die kennen 
geen toekomst meer heeft? Of hebben we 
hier slechts te maken met de kerk die ‘het 
gebouw verlaat’? 
Uit de ontwikkelingen blijkt dat de behoef-
te aan gemeenschap, verbinding, zingeving 

T
erwijl de een treurt om het 
sluiten van het kerkgebouw, is 
de ander volop bezig de kerk 
buiten de kerkmuren vorm 
te geven. Althans, dat lijkt de 

insteek te zijn van de vele pioniersplekken 
die de laatste jaren als paddenstoelen uit de 
grond schieten. Of het nu om kledingruil-
winkels, stiltewandelingen, stadstuinen, 
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betekenisvolle gemeenschappen: “Waar 
het primair om gaat is dat er openheid is en 
diepgang, om zo datgene te ervaren waar 
iedereen zo hard naar op zoek is: verbin-
ding. Er ontstaat dan een spontane vorm 
van gemeenschap. Want ook al wisselt de 
samenstelling, het gevoel van gemeenschap 
en verbinding is er telkens weer. Niet alleen 
van verbinding met elkaar, maar ook met 
een groter verband; het gevoel dat je deel 
bent van nog iets veel groters, en dat ieder 
van ons daarin van betekenis is. Het is meer 
dan jij plus ik.”
“Wij profileren ons niet als christelijk of 
kerkelijk”, gaat hij verder. “Dat is juist 
belangrijk omdat we dan zo, zonder agen-
da, in vrijheid verschillende tradities naast 
elkaar kunnen zetten. We leven in Neder-
land in een context, zeker in de steden, dat 
iedereen al aan het mixen en matchen is 
als het gaat om spiritualiteit en zingeving. 
Er wordt al uit allerlei verschillende bron-
nen geput en daar sluiten wij op aan. Niet 
 vanuit strategisch oogpunt, maar vanuit 
een waarachtig verlangen naar waarheid: 

en rituelen springlevend is, ook al vindt 
men dat in steeds mindere mate binnen 
de kerkelijke muren. Jonatan Bartling 
(31), pionier bij de PKN, beaamt dit. Hij is 
projectleider van Zinnig Noord, volgens 
hun website ‘een open community voor 
zingeving in Amsterdam Noord’, waar 
deelnemers via verschillende programma’s 
‘oude tradities en nieuwe perspectieven 
ontdekken’ en samen ‘eten en drinken en 
het leven vieren’.
“De gemiddelde Zinnig Noordeling zou niet 
zeggen dat dit een kerk is”, zegt Bartling, 
“maar als je kijkt naar wat de kerk zou 
kunnen en misschien wel moeten zijn, dan 
denk ik dat Zinnig Noord daar zeker onder 
valt. De Tsjechische priester en schrijver 
Tomáš Halík schrijft in zijn boek Geduld met 
God dat het er niet om gaat om niet-gelo-
vigen terug te halen naar het hart van de 
kerk, maar om dat hart van de kerk juist 
te verruimen. Misschien moeten we leren 
om veel groter over de kerk na te denken, 
om zo het begrip van kerk-zijn open te 
breken. Dan hoeven we ook niet zo bang te 

zijn dat de kerk aan het verdwijnen is. Het 
zou zomaar kunnen dat over vijftig jaar de 
kerkdienst een marginaal verschijnsel is 
geworden. Ik zou het mooi vinden als men-
sen de kerk dan associëren met een plek 
waar mensen nog wél samen de maaltijd 
delen, waar het ergens over gaat en waar je 
jezelf kunt zijn en je verbonden weet met 
anderen.” 

Mixen en matchen
Bartling werkt nu ruim vijf jaar als pionier. 
Hij herkent zich sterk in de zinzoekers die 
naar Zinnig Noord komen. Ook hij voelt 
zich niet thuis in de traditionele kerk, maar 
ervaart wel, net zoals zij, een behoefte aan 
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❞‘Uiteindelijk 
hebben we elkaar 
nodig om dit leven 
mooi en goed te 
maken’

Symbolische trek door de Jordaan, naar het 
Beloofde Land, met Zinzoekers Den Haag.
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ging over Pasen. We gingen op zoek naar de 
betekenis achter het verhaal; waar gaat het 
nou echt over en hoe sluit dat aan op mijn 
leven? Dus hoe zien we sterven en wederop-
standing terug in onze levens? Je raakt dan 
lagen aan waar je misschien niet komt als 
je zegt: Jezus is gestorven voor onze zon-
den, daarna weer opgestaan en nu zijn we 
allemaal vrij.”
Bartling is pionier geworden “uit persoonlij-
ke noodzaak, omdat de bestaande vormen 
van kerk en geloof mij, en velen met mij, 
niet pasten. Ik wilde op een vrije en open 
manier met levensvragen en de christelijke 
traditie aan de slag. Daarin neem ik mensen 
graag mee in mijn eigen verwondering en 
nieuwsgierigheid. Uiteindelijk is het mijn 
verlangen om mensen aan het licht te bren-
gen. In alle activiteiten probeer ik een open 
en vrije sfeer neer te zetten zodat het leven 
zoals wij dat leven gedeeld kan worden, 
inclusief de worstelingen en het kwetsbare. 
Op de een of andere manier vinden we dat 
allemaal eng, terwijl het niet zo hoeft te 
zijn. Ik hoop dat het steeds normaler wordt 
om over die moeilijke dingen te praten, 
zodat het dus ook steeds minder eng wordt. 
Uiteindelijk hebben we elkaar nodig om dit 
leven mooi en goed te maken. Dus probeer 
ik die ontmoeting van mens tot mens te 
faciliteren.” 
“Jezus vind ik daarin een mooi voorbeeld;  
de bonte verzameling mensen die hij tegen-
kwam en met wie hij zich verbond. Het was 
ook zijn verlangen om mensen aan het licht 
te brengen, te zien wat er in hen leefde en 
hen dan te omarmen. Dat is iets inherents 
goeds wat Jezus liet zien. Het is een per-
spectief van liefde, dat wij de deelnemers 
willen aanreiken.”
“Ik weet niet of je wat wij doen kerk-zijn 
moet willen noemen. Iedereen die ernaar-
toe komt heeft er geen kerkgevoel bij, dus 
misschien is het tijd voor een nieuw woord. 
Tegelijkertijd is het ook wel weer mooi dat 
er zo’n oud woord is dat telkens verschillen-
de betekenissen heeft gekend. Als je aan een 
middeleeuwse boer een protestantse dienst 
van nu zou beschrijven, zou hij dat niet 
direct een kerk noemen. Voor hem was kerk 
de Latijnse riedel, iets wat de monniken 
deden en waarbij hij alleen maar aanwezig 
hoefde te zijn. Het is bijzonder dat de kerk 
steeds weer opnieuw wordt uitgevonden, 
passend bij de tijd”, besluit Bartling.  

Missionair elan
Marinka Verburg-Janssen (32) verricht 
aan de Protestantse Theologische Univer-
siteit promotieonderzoek naar (geloofs)
gemeenschapsvorming in pioniersplekken 
van de PKN. Volgens haar zouden we veel 
kunnen leren als we fundamenteel anders 
tegen al die pioniersplekken aan zouden 
kijken. Die worden steeds benaderd vanuit 
kerkelijk perspectief, terwijl de plekken zelf 
ook bezocht worden door mensen die geen 
boodschap hebben aan dat perspectief. Op 
die mensen zou het pionieren volgens haar 
ook gericht moeten zijn.
Verburg: “Tijdens de PKN-synode eind 
april waren de spannendste onderwerpen 
hoeverre de pioniersplekken af mogen 
wijken van de kerkorde en of ze voorgan-
gers mogen hebben die niet academisch 
geschoold zijn. Hier zie je meteen dat het 
experimenteren binnen pioniersplekken 
niet grenzeloos is. Voor de kerk als organi-
satie zijn deze gesprekken nodig en rele-
vant, maar eerlijk gezegd zijn de thema’s 
die aan bod komen niet de thema’s waar 
veel mensen die pioniersplekken bezoe-
ken mee bezig zijn. Neem het ambt: velen 
hebben geen idee wat dat is en waarom het 
belangrijk zou zijn. Sterker nog, ik heb ze 
gevraagd naar hun associaties met de kerk, 
en of ze die pioniersplek als zodanig zien. 
Dat is vaak niet het geval. Veel mensen 
weten niet eens dat er een kerk achter het 
initiatief zit.”
“Het pionieren is begonnen na de fusie 

wat bieden al die tradities ons aan als het 
gaat om de vragen die in ons leven? Wan-
neer we op deze manier de Bijbel en het 
christelijke geluid presenteren is het ook 
overtuigender, zo hebben we gemerkt.” 
“Zelf verhoud ik me serieus tot de chris-
telijke traditie, maar neem ik er niet alles 
van over – ik kan nou eenmaal niet over-
weg met vaste antwoorden. Ik merk dat ik 
daarin juist heel dienend kan zijn in deze 
samenleving, waarin vaste antwoorden 
sowieso niet meer worden geaccepteerd. 
Overigens zie ik dat bijbelverhalen de 
kracht hebben om van alles naar boven te 
brengen bij mensen, en te resoneren met 
wat er in hen leeft. De Bijbel heeft geen 
kerkmuren of wat voor kader dan ook 
nodig. Integendeel, dergelijke kaders zitten 
juist vaak in de weg.”

Tafel van Hoop
Een plek waar Bartling deze kracht vaak 
ervaart, is tijdens de Tafels van Hoop die 
hij organiseert. De Tafel van Hoop wil 
een nieuw ritueel rondom eten, breken 
en delen bieden, door meerdere maal-
tijdprogramma’s via hun website (www.
tafelvanhoop.nl) aan te bieden, waar geïn-
teresseerden dan mee aan de slag kunnen. 
Vaste elementen daarbij zijn een christelijk 
geïnspireerd thema (bijvoorbeeld Pasen of 
de verloren zoon), creatieve verwerkings-
vormen, gespreksvragen en natuurlijk het 
delen van een maaltijd. “Elke twee maan-
den organiseren we een tafel bij Zinnig 
Noord. De laatste die we organiseerden, 
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Pionier Jonatan Bartling:  
“Ik neem mensen graag mee 

in mijn eigen verwondering en 
nieuwsgierigheid.”
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Marinka Verburg: 
“Veel mensen 
weten niet eens 
dat er een kerk 
zit achter het 
initiatief.”
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van de Nederlandse Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protes-
tantse Kerk. Het fusieproces heeft tiental-
len jaren geduurd”,  zo gaat Verburg verder. 
“Na deze tijd, waarin men vooral intern 
gericht was, ontwaakte nieuw missionair 
elan. De PKN wilde onderzoeken hoe zij 
van betekenis kon zijn voor mensen die 
zich nog niet, of niet meer, thuis voelden 
binnen die kerkverbanden. Bovendien bleef 
het aantal leden van de kerk maar dalen, 
dus als men zich niet zou gaan richten op 
mensen buiten de kerk, zou er misschien 
al vrij snel geen zichtbare kerk meer zijn. 
Hoewel betrokkenen dat niet snel zullen 
zeggen, zijn de pioniersplekken toch ook 
bedoeld om het instituut kerk te ‘redden’. 
Kijk maar naar de PKN-synode van eind 
april.”
“Ik vind het heel positief dat de PKN ge-
kozen heeft om eerst honderd bloemen 
te laten bloeien om daarna pas te gaan 
kijken wat de opbrengst is – in plaats van 
het vertrouwde eerst denken dan doen. 
Omdat men in pioniersplekken veelal terug 
gaat naar de basis is men er met relevante 
vragen bezig: waarom doen we de dingen 
op een bepaalde manier? Waarom vin-
den wij het ambt eigenlijk zo belangrijk, 

terwijl het mensen buiten de kerk weinig 
zegt? Of: waarom vinden we eigenlijk dat 
geloven niet zonder gemeenschap kan? 
En: wanneer kunnen we dan spreken van 
een gemeenschap? Voor sommigen is een 
gemeenschapservaring op een avond al 
genoeg.” 

Een brug slaan
Opvallend in wat Verburg vertelt, is dat er 
moeilijk een rode draad is te onderscheiden 
bij alle pioniersplekken. Kan je deze plek-
ken überhaupt nieuwe vormen van ge-
meenschap noemen? Zelfs dat blijkt lastig, 
stelt Verburg: volgens de definitie van veel 
sociologen voldoen veel plekken daar niet 
aan. Maar als het niet primair de gemeen-
schap is die ze daar zoeken, wat zoeken de 
mensen daar dan wel? “Het is heel moeilijk 
om er iets algemeens over te zeggen”, stelt 

Verburg vast. “Authenticiteit en een plek 
waar mensen gezien worden: ik denk 
dat die dingen het belangrijkste zijn. Ook 
zoeken mensen plekken waar ze met hun 
zingevingsvragen terecht kunnen. Om 
allerlei redenen blijken de bestaande ker-
ken daarin voor heel wat mensen niet te 
kunnen voorzien. Pioniersplekken vullen 
wat dat betreft een leemte.”
Verburgs grootste zorg is dat er nu sprake 
is van twee aparte werelden die elkaar 
niet raken: die van de kerk, en die van de 
buitenwereld. “Ik ben vooral benieuwd 
hoe we tussen die werelden een brug 
kunnen slaan. Alleen discussiëren over 
kerkordelijke thema’s is sowieso niet de 
manier, daar ben ik van overtuigd. Die 
brug begint er, denk ik, mee dat we de 
ervaring van de zinzoekers zélf serieus 
nemen. In die lijn zouden we moeten 
accepteren dat meer fluïde vormen veel 
beter bij de behoefte van veel deelnemers 
aansluiten. Dat betekent onder andere: 
werken met minder betaalde krachten, 
zonder vaste locaties werken en minder 
energie steken in landelijk overleg, maar 
je in plaats daarvan juist richten op het lo-
kale. Tegelijkertijd is het waarborgen van 
kwaliteit wel heel belangrijk, laat daar 
geen misverstand over bestaan.” .
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❞‘Voor de PKN is het 
experimenteren 
binnen 
pioniersplekken 
niet grenzeloos’

Tafel van Hoop met leden van de Liberaal 
Joodse Gemeente, expats en statushouders in 

Haagse synagoge.
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