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In de beide huidige gemeenten gebeurt het nodige op het gebied van vorming en toerusting. Het is
goed om op te merken dat er veelal een gezamenlijk aanbod is vanuit beide kerkgemeenschappen. Op
dit terrein is er al sprake van een kerkvereniging.
Er is een aardige mix van gespreksgroepen, thema-avonden en bijeenkomsten.

 
Overzicht huidige activiteiten
De voorgangers organiseren en leiden enige kringen

• Wekelijks is er een ochtendgebed ( thans in de Domkerk)
• Er is een 60+ groep
• Bijbelkring in ’t Anker, maandelijks
• Bijbelgesprekskring, maandelijks
• Meditatiekring, maandelijks
• Gesprekken over ouderdom
• Liturgie-gesprekken ( i.o.)

Vooral het oudere segment van de leden van de beide gemeenten neemt deel  aan deze activiteiten.

 
De taakgroep Vorming en Toerusting organiseert een viertal thema-avonden over diverse
onderwerpen, met vaak een spreker van buiten.
Er is een zelfstandige gespreksgroep ‘Onderzoek de schriften’, die maandelijks een onderwerp
bespreekt, vaak ingeleid door een predikant
Ook de programma’s van de vrouwenverenigingen H.V.G. en Passage vormen een bron van inspiratie
en bezinning..
Ook voor deze activiteiten geldt dat deelnemers in het algemeen van oudere leeftijd zijn.
In de Ramshoorn van september 2019 staat een overzicht van het aanbod voor 2019-20

 
Activiteiten voor de Middengeneratie
De generatie van mensen tussen pakweg 25 en 50 jaar missen we vaak in de kerk. Het gaat om mensen
die in een levensfase verkeren waarin veel dingen bij elkaar komen en om een keuze vragen.

 
• Er is een aantal  groepen dat maandelijks bij elkaar komt op wisselende adressen,

waarbij met elkaar gesproken wordt naar aanleiding van een gelezen boek(je).
Meestal onder leiding of met begeleiding van een predikant.

• Er is ook een zelfstandige groep, de Tubagroep, die elke twee weken bij elkaar komt,
met elkaar eet en in gesprek gaat over geloofszaken.

 
Andere activiteiten
Er is tevens  een beperkt aantal zelfstandig functionerende  (bijbel)gespreksgroepen van
gemeenteleden, gericht op een vaste groep gemeenteleden. Destijds ontstonden deze groepen nogal
eens als voortzetting van de belijdeniscatechisatie of werden ze door ouderlingen in hun wijk
opgericht.

 
Er worden ook wijkbijeenkomsten georganiseerd, soms op zondagmiddag, waar de ontmoeting
centraal staat, maar ook ruimte is voor overdenking en gesprek.

 
Aandacht is er ook voor ouders die hun kindje hebben laten dopen. In de Domkerk zijn er enige
terugkomavonden georganiseerd, waarin onderwerpen als (geloofs)opvoeding, liefde, scheiding,
carrière… aan de orde komen; de avonden zijn zinvol voor de toerusting van jonge ouders. In de
Vredekerk zijn er kerkdiensten waarvoor de ouders met hun in de afgelopen jaren gedoopte kinderen



worden uitgenodigd.

 
Kerk in de dorpsgemeenschap
De kerk is zichtbaar in het dorpsleven tijdens de bradelierviering en tijdens de kerstmarkt, waarin
de kerken duidelijk maken waar zij mee bezig zijn. De Domkerk is dan ook geopend.

 
Activiteiten voor de jeugd
Kindernevendienst, vakantiebijbelweek, kindernevendienst XXL op de eerste zondag van de maand .
Jeugdgroepen (catechese): Voor de 14, 15, 16- jarigen lijkt de aangeboden stof minder goed aan te
slaan.
Jeugdkerk, Sirkelslag, Nacht zonder Dak, sing-in, winterwonderland.
Opmerking: Er is een te gering aanbod van activiteiten voor de groep 16+. Jongeren doen steeds
minder vaak belijdenis.
N.B. Verdere uitwerking en overwegingen op dit terrein zijn terug te vinden in rapportage taakgroep
Jeugd.

 
Overwegingen
Een aandachtspunt is de inhoud van het aanbod. Wij moeten rekening houden met het feit dat
gemeenteleden vaak eigen keuzes maken en zich niet meer zo gemakkelijk binden aan vaste
regelmatig terugkerende  bijeenkomsten. Daarom is het gewenst te onderzoeken welke thema’s voor
hen relevant zijn en deze te behandelen in een beperkt aantal avonden.    
Het is zinvol dat ambtsdragers en predikanten in de nieuw te vormen Protestantse Gemeente
onderzoeken of er belangstelling bestaat voor (bijbel)gespreksgroepen in de wijken

 
In een recent onderzoek van Sharon van Veen (21 jaar) uit de Ichthuskerk in Zoetermeer geeft een deel
van de leden uit de middengeneratie aan dat het niet zozeer de kerk is die meer moet doen, maar dat
hun beperkte betrokkenheid vooral ligt aan hun eigen prioriteiten.

 
Gelukkig dat in onze geloofsgemeenschap het een en ander ondernomen wordt om het contact met de
middengeneratie te onderhouden. Te denken valt aan de gespreksgroepen voor dertigers en veertigers
en de sociale bijeenkomsten. In dit samenzijn merkt deze groep dat er toch meer generatiegenoten op
een of andere manier bij de kerk betrokken zijn dan in de kerkdiensten zichtbaar is. Ook de
laagdrempelige  Frisdiensten voorzien in een behoefte. Een ander fenomeen is de Kliederkerk, waar
(groot)ouders van jonge kinderen bij betrokken zijn.

 
Het gelijktijdig aanbieden van deze mogelijkheden gaat wellicht de beschikbare draagkracht te boven,
maar gefaseerd in de tijd moet het een en ander haalbaar zijn.  

 
Een van de aanbevelingen in het onderzoek van Sharon van Veen is het e-mailbestand van de
gemeente beter op orde te krijgen. Veel twintigers en dertigers geven aan dat ze het leuk vinden via e-
mail en sociale media op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten in de gemeente.
Zondagsbrief, kerkblad en informatieblad worden slecht gelezen door deze generatie.

 
Wat betreft kerk in de dorpsgemeenschap zijn:
Er is van lieverlee een zekere verlegenheid gekomen om naar ‘buiten’ veel aandacht aan te geven aan
wat onze geloofsgemeenschap bezielt.
Maar ook in deze tijd levert de kerk nog steeds een bijdrage aan de kwaliteit en leefbaarheid van het
dorpsleven. Kerkgebouwen kunnen ook een goede plek zijn voor evenementen en activiteiten.

 
De Domkerk ligt centraal in het dorp en wordt bij activiteiten in de dorpsgemeenschap af en toe ook
opengesteld, maar kan wellicht een meer prominente rol spelen in het duidelijk maken waar de kerk
zich mee bezighoudt. Er is een werkgroep Interieur ingesteld waarin wordt nagedacht over hoe beide
kerkgebouwen  meer toegankelijk gemaakt kunnen worden voor activiteiten die de hele

dorpsgemeenschap ten goede komen. 
Op de raakvlakken van geloof, cultuur en ethiek zijn er zaken die om bezinning vragen. Wat zou het
mooi zijn als bijvoorbeeld voor een breed publiek met deskundigen af en toe zgn. ‘koorgesprekken in
de Dom’ of ‘ podiumdebatten in de Vredekerk’ plaats kunnen vinden.    



 
Wij zullen in De Lier meer moeten duidelijk maken aan alle inwoners wat er allemaal in onze
 kerkelijke gemeenschap voor bijzonders gebeurt. Dat kan in de lokale pers, maar ook via een paneel
buiten bij de kerk bijvoorbeeld.  Een niet opdringerige vorm van missionair bezig zijn.

 
Over belijdenis doen
De laatste jaren zijn er geen jongere gemeenteleden in De Lier die openbare belijdenis van het geloof
hebben afgelegd. Is belijdenis doen uit de tijd? Zoals in één van de nieuwbrieven van de landelijke
PKN besproken werd.
Het is nodig dat er in de kerkenraden en gemeentes hierover wordt gesproken en nagedacht. Hoe
belangrijk vinden wij het dat dit ritueel wordt gehandhaafd? Hoe kunnen wij bereiken dat er weer
meer bereidheid en enthousiasme ontstaat bij de jongeren voor deze openbare belijdenis. Hoe kunnen
wij deze gebeurtenis moderniseren, laten aansluiten bij de manier waarop in onze huidige tijd geloof
wordt beleefd en ervaren? Het is een belangrijk aandachtspunt met hoge prioriteit.

 
Ten slotte
Rondkijkend op het kerkelijk erf in Nederland zijn er goede voorbeelden te vinden hoe
geloofsgemeenschappen creatief bezig zijn inhoud te geven aan ‘vorming en toerusting’. Maar ook in
De Lier vindt er op dit gebied al het een en ander plaats.
Bovenstaande geeft hopelijk handvatten voor inspiratie en bezinning m.b.t. vorming en toerusting in
de Protestantse Gemeente De Lier.
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