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Verlangen Kerkenraad 
 
Vooraf: 
De kerkenraad is reeds enkele jaren zoekend naar een visie op ons kerkzijn hier in Loenen. 
  
Het ontbreken van een duidelijke visie op de toekomst wreekt zich voortdurend bij het 
maken van grotere of kleinere keuzes. Keuzes van de kerkenraad komen hierdoor te vaak los 
van elkaar tot stand. Het ontbreken van een duidelijke samenhang in de afwegingen maakt 
de besluitvorming gevoelig voor persoonlijke voorkeuren en toevallige omstandigheden. Dat 
kan ten koste gaan van de kwaliteit van de besluitvorming en een duidelijke lijn in het beleid. 
 
In de afgelopen jaren is gebleken dat het best een uitdaging is om tot een algemene en 
breed gedragen visie te komen op de toekomst van de Hervormde gemeente van Loenen.  
In vergaderingen, retraites, gesprekken en gemeenteavonden is het verlangen naar een 
duidelijke algemene visie steeds weer direct of indirect aan de orde geweest. 
 
De huiver van de kerkenraad om de blik eens onbevangen naar de toekomst te richten komt 
deels voort uit de veronderstelde spanningen die open gesprekken daarover op zouden 
kunnen roepen en de verwachte onmacht om die spanningen in goede banen te leiden. 
 
Onze samenleving is de laatste decennia aan zeer snelle verandering onderhevig. De 
leefwereld van ons allemaal en vooral ook van de jongeren is compleet veranderd. Wat we 
daar verder ook van vinden, we hebben als kerkenraad de opdracht om een visie te 
ontwikkelen hoe we in die samenleving (van ons dorp) aanwezig willen zijn. 
 
De wens om het ‘nog eens een keer’ over onze visie te hebben werd concreet gemaakt door: 

• Een verzoek van een groep jongere gemeente leden. Zij willen dat de kerkenraad zich 
meer openstelt voor verandering van de invulling van een aantal ochtenddiensten. 
Deze specifieke groep wil graag in gesprek met de kerkenraad om tot een 
waardevolle invulling van deze diensten te komen die vooral gericht zal zijn op onze 
jongere leden en de kinderen. Het doel van deze diensten is om een gastvrije 
(kerk)gemeenschap te zijn, waarin jong en oud zich thuis kan voelen.  

• Een verzoek van de kerkrentmeesters om een visie te ontwikkelen op het (in de 
toekomst) hebben en houden van reguliere avonddiensten. 

• Het proces rond Werk aan de Kerk waarin we hebben aangegeven (ook) een kerk 
voor het dorp te willen zijn. 

• De mogelijkheden die meekomen met de nieuwe inrichting van ons kerkgebouw 

• Het gesprek tot intensievere samenwerking met de Gereformeerde kerk. 

• De ontregelende werking van de Corona epidemie op al onze activiteiten en sociale 
contacten. 

• Het gesprek over de realiteit dat er mensen bewust afhaken.  

• Het gesprek over krimp van onze gemeente mat ca. 30 mensen per jaar 

• De financiële situatie, dit jaar een begroot tekort van € 30.000.  
Over 5 jaar is dat het dubbele.  

• Wat is ons verhaal bij de zoektocht naar een nieuwe voorganger 
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Op de kerkenraadsvergadering van 7 Januari 2022 ontdekten we bij elkaar een gedeeld 
verlangen om als gemeente nieuwe wegen in te slaan. De verklaring hieronder is bedoeld 
om als Kerkenraad woorden te geven aan dat verlangen en dient als leidraad bij alle keuzes 
die in de komende periode zullen worden gemaakt. 
 
 
 
 
Verklaring Kerkenraad: 
 
Verlangen: 
De troostrijke en beloftevolle boodschap van het evangelie van Jezus Christus tot heil, 
troost, hoop en uitzicht voor haarzelf en de hele samenleving inspireert de kerkenraad tot 
het verlangen om opnieuw een gastvrije (kerk)gemeenschap te willen worden die, vanuit 
goede Hervormde traditie, mensen uit de volle breedte van de samenleving van ons dorp bij 
elkaar brengt en aan elkaar verbindt. 
 
Erkennen: 
De kerkenraad erkent dat het inhoud geven aan dit verlangen veel vertrouwen van ons zal 
vragen. We zullen dan ook bereid moeten zijn tot loslaten van vertrouwde gewoonten. Net 
als Abraham weten we niet waar deze weg ons precies zal brengen. We horen alleen de 
oproep om op weg te gaan van de beschutte plek die ons zo vertrouwd is naar een plek 
midden in de samenleving van ons dorp. 
 
Actie: 
De kerkenraad zal het voortouw nemen om, in samenspraak met alle gemeenteleden en 
geïnteresseerde dorpsgenoten, maar vooral ook met de jongeren op zoek te gaan naar de 
manier waarop we gestalte kunnen geven aan die nieuwe toekomstgerichte wijze van kerk 
zijn. 
 
Moed:  
De kerkenraad is zich, net als Abraham, zeer bewust dat we de weg die voor ons ligt niet zelf 
kunnen uitstippelen. We weten ook dat we allerlei tegenslag op ons pad zullen tegenkomen. 
We gaan op pad in het vaste vertrouwen dat God ons op die weg zal leren, zal vasthouden 
en zal leiden.   
 
Gaandeweg: 
De kerkenraad is zich ervan bewust dat deze verklaring misschien niet de tekst is die heel 
exact en verantwoord onze visie beschrijft. Belangrijker is dat hij er is en voor nu de 
uitdrukking is van ons gezamenlijk verlangen. Voortaan zullen we jaarlijks checken of dit nog 
steeds de best vindbare woorden daarvoor zijn of dat aanpassingen gewenst zijn. 
 
 
 
 
Bovenstaande verklaring werd met algemene stemmen aangenomen tijdens de vergadering van de kerkenraad 
van de Hervormde gemeente in Loenen op 7 Februari 2022 
Pieter de Kruijf - voorzitter 


