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TEL UW ZEGENINGEN
Namens de Werkgroep Westland Missionair mag ik u ons verslag aanbieden over 2016 en eerste
kwartaal van 2017. Zo delen we met kerken, parochies, fondsen, giftgevers en andere betrokkenen
wat er de afgelopen periode gebeurd is.
De werkgroep is een gezelschap met verschillende achtergronden qua hoe we ons geloof beleven.
Het is daarom zo mooi om ervaringen uit te wisselen en hoe we zelf ons geloof beleven. Elke keer als
we samenkomen vind ik het mooi om te merken dat we de passie voor het evangelie delen.
Om mij heen hoor ik regelmatig dat het moeilijk is om jonge generaties te interesseren voor het
christelijk geloof. Als werkgroep delen we met elkaar en met u graag ook wat er goed gaat. Zelf vond
ik de eerste informatiebijeenkomst over het starten van een Kliederkerk heel bijzonder. Er waren ook
vier mensen uit De Lier. Na de bijeenkomst hebben we samen een afspraak gemaakt. We zijn aan de
slag gegaan en merkten al snel dat we elkaar goed aanvullen. Ondertussen zijn we toe aan onze
derde Kliederkerkontmoeting in De Lier. De afgelopen keer zijn hier bijna tweehonderd mensen
naartoe gekomen. Kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s, vrijwilligers en geïnteresseerden. Dat is
boven alle verwachting! We zijn blij dat de werkgroep ons hiertoe de aanzet heeft gegeven en hopen
dat er vele initiatieven in het Westland en Hoek van Holland volgen!

Sijbrand Alblas
Voorzitter van de werkgroep en predikant in De Lier
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Uit onderzoek blijkt dat heel veel jonge mensen in het Westland en Hoek van Holland niet meer met
het christelijk geloof in aanraking komen (zie ook bijlage 1). Toch geloven we dat het evangelie van
Jezus Christus verschil kan maken. Het is de weg om vrede te vinden met God, met jezelf en met de
wereld om je heen. Dit gunnen we méér Westlandse kinderen, jongeren en gezinnen.
Ons doel: voor 2021 gaan er vijf nieuwe initiatieven van start, voor mensen
van 0 tot 35 jaar die niet of nauwelijks naar een kerk gaan. Deze mensen
ontmoeten elkaar regelmatig, waardoor er onderlinge liefde groeit, en ze
ontdekken de waarde van het christelijk geloof met elkaar. Dit gebeurt op
een manier die bij hen past. Westlandse kerken en parochies stimuleren
en steunen deze initiatieven met gebed, geld, vrijwilligers en expertise.

WAT IS ER GEBEURD?
Wat is er in 2016 en begin 2017 gebeurd vanuit de werkgroep? We beginnen met het belangrijkste:
we zien dat er nieuwe initiatieven ontstaan, nu al! In De Lier is een Kliederkerk van start gegaan die
inmiddels drie keer is geweest en op veel belangstelling kan rekenen. In Wateringen en Kwintsheul
is een Kliederkerk in voorbereiding, die op 7 mei 2017 van start gaat. Ook in Hoek van Holland
worden voorbereidingen getroffen voor een Kliederkerk. Geweldig!
Een grote stap was dat half 2016 Bettelies Westerbeek van start
ging als missionair aanjager. Ze organiseert activiteiten, gaat in
gesprek met kerkenraden en parochiebesturen en coacht
Westlanders en Hoekenezen in het omzetten van ideeën naar
actie. Zo vergroot ze de slagkracht van de werkgroep. De start
van Bettelies was vooral mogelijk door de giften van kerken, van
het Arie Kuipersfonds en van de Protestantse Kerk in Nederland.
De missionaire meeting, deze keer in De Lier, was weer een hoogtepunt. Op 10 november 2016
waren ruim 75 mensen uit allerlei kerken bij elkaar om elkaar te ontmoeten, geïnspireerd en
uitgedaagd te worden. Ook kon er met Bettelies kennisgemaakt worden. Meer over deze meeting in
het vervolg van dit verslag.
De afgelopen maanden heeft Bettelies in verschillende kerken gepreekt, heeft gesprekken met
predikanten gehad en heeft mensen gesproken die een initiatief willen starten of dat overwegen. Ze
deelde ervaringen, gaf advies en was een luisterend oor. Ook nam ze het voortouw bij de organisatie
van de missionaire meeting en heeft ze bijeenkomsten later in 2017 voorbereid. Zo geeft ze invulling
aan haar rol als missionair aanjager voor het Westland en Hoek van Holland.
In 2017 is ook begonnen met een digitale nieuwsbrief, waarvoor we Harry Stijger dankbaar zijn voor
zijn hulp. De werkgroep kwam ongeveer elke zes weken bij elkaar voor overleg, uitwisseling en om de
activiteiten voor te bereiden. Zo staan voor later in 2017 – naast wederom een grote missionaire
meeting – ook trainingen rond het starten van een Kliederkerk en een netwerkmeeting voor
bestaande missionaire initiatieven op het programma. En Bettelies blijft beschikbaar voor coaching
van initiatiefnemers en voor gesprek met kerken en parochies.
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HOE GING DE GROTE MISSIONAIRE MEETING?
Langzamerhand een traditie geworden is de Missionaire Meeting in november, dit jaar op 10
november in De Lier. Toen we drie jaar geleden voor het eerst deze meeting organiseerden werden
we enorm verrast door de brede herkenning en positieve reacties van de deelnemers. Mensen met
verschillende kerkelijke achtergronden herkenden elkaar als geloofsgenoten en de opdracht van de
kerk om aanwezig te zijn in de maatschappij. Tijdens deze meetings vallen muren tussen kerken weg
en is er een ontmoeting is op het grondvlak van de kerken. Zo ook weer afgelopen november.

De meetings hebben twee kenmerken; ontmoeting en toerusting. Op 10 november hadden we ’s
middags een gesprek verwacht in een kleinere setting. Het werd een gesprek in een klein zaaltje
met veel enthousiaste mensen. Voorbeelden van missionaire initiatieven uit de praktijk gaven
ruimte om buiten de gebaande paden te denken. Door een verdiepend gesprek met Martijn
Vellekoop en Jurgen Lindenhols werden trends in de samenleving gekoppeld aan deze initiatieven.
Hierbij klonk de oproep om te durven experimenteren.

’s Avonds was er een uitgebreider programma, met een plenaire ontmoeting waarin een aantal
jongeren vertelden hoe ze tegen de kerk aankijken. Daarna waren er twee rondes van workshops
met praktijkverhalen, trends in de cultuur en een ontmoeting met de missionair aanjager Bettelies
Westerbeek. Al met al een geslaagde dag waaruit inmiddels nieuwe initiatieven het licht beginnen te
zien. We zien uit naar een hoopvolle toekomst.
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HOE VERLOOPT EEN OVERLEG?
Donderdagochtend, rond half tien. Hartelijke begroetingen, bakje koffie, koekje. Eens in de zes
weken komt de werkgroep samen om te overleggen over de ondersteuning van missionaire
initiatieven voor jonge mensen in het Westland. We hebben ervoor gekozen om altijd te beginnen
met het delen van ons persoonlijke geloofsleven, vaak naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Dit
zorgt ervoor dat we elke keer bepaald worden bij de drive die we delen. Dat leven als gelovige, waar
we enthousiast over zijn geworden. Dat we gunnen aan jongeren om op hun eigen manier, in hun
eigen taal, ook te ontdekken. De meesten van ons zijn ook beroepsmatig met geloven bezig, juist
dan is het ook fijn om te kunnen delen hoe je je daar persoonlijk mee omgaat. Mooi om elkaar te
inspireren en te ervaren wat we samen delen.

Meestal iets te laat beginnen we aan de vergadering. Op zoek naar manieren om gelovigen in het
Westland te stimuleren en te ondersteunen om bezig te gaan met jongeren en geloof.
Organisatorische punten wisselen elkaar af met vraagstukken waar we samen over nadenken. Wat is
er voor nodig om met het evangelie aan te kunnen sluiten bij de situatie van de Westlandse jongere?
We sluiten af met een rondje waarin iedereen vertelt hoe het gaat in de eigen geloofsgemeenschap.
Tof om te zien dat de gemeenschappelijke drive voor jongeren en geloof ervoor zorgt dat pastors,
dominees, voorgangers en kerkelijk werkers uit verschillende kerken elkaar gevonden hebben om de
handen ineen te slaan!
De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende mensen:
Hans Mast – predikant Hervormde gemeente Ter Heijde – dshmast@caiway.nl
Marie-Thérèse van ‘t Loo – pastoraal werker parochiefederatie Sint Franciscus - mthvdloo2@gmail.com
Jurgen Lindenhols – voorganger Evangelische Kerk Westland - voorganger@ekwestland.nl
Sijbrand Alblas – predikant Vredekerk te De Lier - sijbrandalblas@gmail.com
Joke Drewes – jongerenwerker Protestante Gemeente Naaldwijk - drewes@pkn-naaldwijk.nl
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Ronald Dits – diaken parochiefederatie Sint Franciscus - dits@rkwestland.nl
Bettelies Westerbeek – missionair aanjager vanuit de werkgroep - bettelies@gmail.com
Jantine Veenhof – predikant De Lichtbron in Wateringen - jgveenhof@gmail.com
Martijn Vellekoop – betrokken bij het Westland-netwerk – martijn@cutis.nl
Mark Verrips – predikant Protestante Gemeenten ’s-Gravenzande - verrips@kabelfoon.net

HOE GAAT HET MET DE FINANCIËN?
Begroting en realisatie 2016
In 2016 ging de missionair aanjager van start vanaf april, daardoor waren de kosten wat lager dan
wanneer deze het hele jaar betaald zou worden.

Missionair aanjager
Activiteitenkosten
Overige kosten
Totaal

Begroting Realisatie
6.750
3.200
500
834
500
45
7.750

4.079

Giften Westlandse kerken
Grote gevers, fondsen, PKN
Kleine giften
Entree missionaire meeting
Totaal

Begroting Realisatie
1.500
2.763
4.000
8.000
250
50
322
7.750
11.135

De kosten voor de missionair aanjager lagen in 2016 lager omdat een deel van de betaling voor 2016
pas na 1 januari 2017 plaatsvond. De activiteitenkosten waren vooral de huur van De Rank in De Lier
voor de missionaire meeting in november en de drankjes die daar gedronken werden. De overige
kosten (€ 45) bedroegen in 2016 alleen de bankkosten voor het gebruik van de rekening.
Het banksaldo eind 2016 bedroeg € 7.055. Een bescheiden buffer is nodig om de kosten voor de
missionair aanjager te kunnen blijven betalen.

Begroting en realisatie 2017 tot april
Het jaar 2017 is nog lang niet om, hier worden de financiën tot april weergegeven. De inzet is dat in
2017 een groter deel van de kosten door de Westlandse kerken gedragen wordt, de fondswerving
hiervoor loopt. Dit ook omdat fondsen vaak alleen in de opstartfase willen bijdragen met giften.

Missionair aanjager
Activiteitenkosten
Overige kosten
Totaal

Begroting Realisatie
9.000
3.500
1.500
0
500
12
11.000

3.512

Giften Westlandse kerken
Grote gevers, fondsen, PKN
Kleine giften
Entree missionaire meeting
Totaal

Begroting Realisatie
6.000
2.750
3.500
0
500
0
0
0
11.000
2.750

Over 2016 en begin 2017 hebben 9 Westlandse en Hoekse kerken financiële steun toegezegd of al
overgemaakt. We zijn daar erg blij mee! Het streven is het aantal betrokken kerken verder te laten
groeien. Het banksaldo begin april 2017 bedroeg € 6.273.
Giften en bijdragen zijn welkom op NL41 RABO 0310 4322 00 t.n.v. Westland Missionair.
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BIJLAGE 1: HOE IS DIT ONTSTAAN?
In oktober 2014 was er in Grand Café Bij5 in Naaldwijk een gespreksmeeting over Westlandse
jongeren en geloof. Er bleek erg veel belangstelling te zijn: er kwamen ruim 140 mensen om verhalen
te horen uit de praktijk en om in gesprek te gaan. Ook mensen uit Hoek van Holland waren
betrokken. Dit initiatief werd georganiseerd door voorgangers uit verschillende kerken: katholiek,
protestants en evangelisch. Zij ervaren in de praktijk dat het voor kerken lastig is om aansluiting te
vinden bij jonge mensen. Er was een verlangen om dit probleem in breder verband te bespreken.

Tijdens de gespreksmeeting bleek er een groot verlangen te zijn om méér te betekenen voor jonge
gezinnen, tieners en twintigers, een verlangen om het evangelie te delen. Ook drong de rauwe
realiteit dieper door, mede door twee onderzoeken:
▪

▪

Uit een onderzoek onder Westlandse kerken bleek dat minder dan 1.000 jongeren
structureel betrokken zijn bij een kerk of geloofsactiviteiten. Dat is minder dan 5% van de
19.000 Westlandse jongeren van 16 t/m 30 jaar.
Uit onderzoek onder honderden middelbare scholieren in Naaldwijk kwam naar voren dat
85% zichzelf niet echt als gelovig ziet en dat zo’n 60% van de jongeren niemand of maar één
persoon kent die christen is. Hoe kunnen deze jongeren de waarde van geloven ontdekken?

Al tijdens deze gespreksmeetings klonk de roep om een vervolg. Hoe kunnen we verder vanuit dit
verlangen en vanuit de wetenschap dat het veel kerken niet lukt om aansluiting te vinden/houden bij
jonge generaties? Tijdens een grootschalige brainstorm in 2015 in De Kiem in ’s-Gravenzande is
daarover verder gedacht. Uit al deze voorbereidingen is de Werkgroep Westland Missionair
ontstaan. De werkgroep heeft niet de illusie de ontkerkelijking wel even te keren; tegelijk lijkt
berusting ook niet de goede reactie. Hoe kunnen we als kerken en parochies hierin iets betekenen?
We hebben verschillende opties afgewogen en besloten om te kijken of we nieuwe initiatieven
kunnen stimuleren en ondersteunen. In 2015 en 2016 is hiervoor een plan ontwikkeld en is hierover
meermaals overleg geweest met sleutelpersonen uit heel veel kerken.
In de zomer van 2016 was een grote stap om een betaalde kracht aan te stellen en we zijn dankbaar
dat Bettelies Westerbeek aan ons verbonden werd voor een paar uur per week. Zo werd de
organisatorische slagkracht van de werkgroep een stuk groter. Dat is nodig.
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BIJLAGE 2: KUN JE MEER VERTELLEN OVER DE VISIE?
We verwachten, hopen en bidden dat er een aantal nieuwe gemeenschappen zullen ontstaan in het
Westland en Hoek van Holland. Maar wat zien we dan meer concreet voor ons?

Initiatieven voor wie?
Gezien er nu in veel kerken en parochies vooral oudere mensen komen, focussen we op jonge
generaties. De initiatieven richten zich op mensen tot 35 jaar die normaal gesproken (bijna) nooit in
de kerk komen. Dat omvat kinderen, tieners, twintigers en de ouders van jonge gezinnen. Dat is een
brede doelgroep, het is daarom niet de bedoeling dat elk initiatief geschikt is voor 0 tot 35 jarigen. Er
is dus ruimte voor een initiatieven met bijvoorbeeld 16-18 jarige pubers, maar ook voor
experimentele initiatieven met jonge kinderen en hun ouders.

Wat voor een initiatieven?
Allerlei vormen zijn mogelijk. In het voorstel uit 2016 en tijdens de grote
missionaire meetings zijn voorbeelden te vinden: een tiener-inloopcafé
of een twintigersnetwerk of een kliederkerk. Het doel van de initiatieven
is niet om losse activiteiten te ontplooien, maar om te bouwen aan
gemeenschappen. We hopen dat er groepen ontstaan, met onderlinge
liefde en betrokkenheid op elkaar. Daarom is het belangrijk dat er
regelmatig de mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten.

Initiatieven door wie?
Enthousiastelingen en kerken in het Westland kunnen een initiatief van start laten gaan. Zelf start de
werkgroep geen initiatieven. Wel helpen we mensen op weg die een missionair verlangen hebben en
steunen we hen bij het vervolg.
Omdat we verwachten dat deze gemeenschappen vrij klein zijn (circa 20 tot 100 mensen), is het niet
duurzaam om voor ieder experiment een betaalde kracht aan te stellen. Daarom zijn we op zoek naar
leidinggevende vrijwilligers met een stevige toewijding. Dit kan bescheiden ondersteund worden
door betaalde krachten. Voor het laten groeien van een nieuwe gemeenschap rond het christelijk
geloof is veel tijd, liefde en energie nodig. Omdat deze vrijwilligers zo belangrijk zijn, moet er in hen
geïnvesteerd worden. Daarom bieden we als werkgroep coaching, training, ontmoeting en
uitwisseling met anderen aan. Zo kan een netwerk ontstaan waarin mensen elkaar steunen.

Wat heeft dat met bestaande kerken te maken?
Het is de taak van kerken en parochies in het Westland om meer mensen de kans te geven de
waarde van het evangelie te ontdekken. Als de kerken het evangelie niet delen, wie dan wel? Via de
werkgroep werken we samen, want samen zijn we sterker en wijzer. En in Johannes 17 roept Jezus
ons ook op tot eenheid ten bate van zijn missie.
Het is niet de bedoeling om jonge mensen uit de bestaande kerken en parochies te trekken. We
hopen daarentegen dat deze experimenten ook dienstbaar zijn aan bestaande kerken: door te
stimuleren tot vernieuwing. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de kerken. In de
beginfase zal een flink deel van de vrijwilligers wel uit de bestaande kerken en parochies komen.
Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk om deze experimenten te starten.
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