
Van U is de toekomst – kome wat komt-  deel 3 

 

Je hebt kort geleden een boekje met die titel in de brievenbus gekregen, bezorgd door ‘Toekomst’ 

bezorgers vanuit onze kerkenraad. Met een brief daarbij namens de Kerkenraad en de Commissie 

Toekomst, omdat we bezig zijn met het toewerken naar een nieuw beleidsplan voor onze gemeente in 

onze dorpen, voor de komende vijf jaar. 

 

Het boekje is de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk in Nederland, met als ondertitel  

‘ontvankelijk en waakzaam leven van genade’. Want genade ontvangen we en daarvan mogen we 

leven én delen. Deze visienota geeft richting aan en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige 

Nederlandse context.  

 

Het in een klein boekje, goed om door te lezen, misschien gewoon in kleine stukjes, ter bezinning.  

En als je het wat hoogdravende, kerkelijke taal vindt, haal er dan uit wat je aanspreekt, wat voor jou 

de kern is.  

Je kunt dit boekje ook als een spiegel zien, kijk er al lezend in en ontdek wat jou zelf eigenlijk raakt en 

wat voor jou van waarde is. Kijk al spiegelend wat er bij jou naar boven komt terwijl je leest.  

Je kunt ook al lezend opschrijven wat je invalt. Dat zijn vaak genoeg de beste ideeën.  

 

Lees het vooral eens door. Al was het alleen al om te voelen dat we als gemeente hier in Wirdum e.o. 

verbonden zijn met vele andere gemeenten binnen de PKN. En hier en wereldwijd met alle christenen, 

in eenheid in Christus met elkaar verbonden.  

 

In het ‘Woord Vooraf’ in dit boekje is deze zin te lezen:  

“De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving, waarin de kerk kampt met krimp en 

tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast, nopen tot bezinning en focus.”  

 

In onze gemeente zijn we - midden in deze lockdown - volop bezig met onze eigen bezinning en focus. 

Dat willen we volop samen doen en dat kan heel goed coronaproof.  

Tot het Pasen is verzamelen we als gemeente heel concrete ideeën voor ónze weg naar Toekomst.  

Zie het als een tijd van bezinning en herbronning rond de vraag: Waar voel ik en waar voelen wij ons 

samen toe geroepen in ónze gemeente?  

Wie weet helpt deze landelijke visienota bij het nadenken daarover.  

 

Misschien helpt ook deze zin uit het boekje over de kerk met twee altaren:  

“Het kruis is het brandpunt waarin de verticale en horizontale lijn van het christelijk geloof 

samenkomen. De ene kruisbalk vraagt om de andere.  

 

In de vroege kerk werd al gezegd dat de kerk twee altaren heeft.  

Daarbij gaat het om de balans en verbinding tussen kerk-zijn dat gestalte krijgt  

in de geloofsgemeenschap én midden in het leven  

Met deze twee polen wordt een gezonde(n) spanning gezet op ons leven en werken als kerk.  

Dat zet ons in beweging; tussen de liturgie in de kerk én het dagelijks leven.“ 
Zoals Johannes Chrysostomos (ca. 345-407, aartsbisschop van Constantinopel, een van de 
voornaamste kerkvaders van het Oosten) in de 4e eeuw:     

De kerk heeft twee altaren. 

Het ene staat in de kerk, 

het andere te midden van de armen, 

van hen die lijden en in nood verkeren. 

 
Twee altaren, waar Jezus zich laat vinden en waar we geroepen zijn tot navolging.  

*toewijding aan God én aan de ander.  

Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid als kerkelijke gemeente in onze dorpen nemen? En recht 
doen aan die beide polen?  



In de brief die u kreeg bij de visienota, in dit kerkblad én op onze website kerkinwirdum.com vind je 

een reactieformulier met drie vragen, dat je kunt invullen en toesturen.  

 

Denk erover na, praat erover met een ander (gemeentelid), en reageer. Dan wordt het nieuwe 

beleidsplan echt iets van ons samen.  

 

Met vriendelijke groet, uw/jouw dominee, Wiebrig de Boer-Romkema 

 

Deel I kun je ook nog lezen in het kerkblad van oktober jl.  

Deel II in dat van december jl.  

Ook op de site zijn alle drie bijdragen te vinden.  
 


