In gesprek met de middengeneratie
verslag 14 juni 2016
Op dinsdag 14 juni 2016 zijn we met mensen in gesprek geweest uit de
‘middengeneratie’, mensen in leeftijd tussen ongeveer 30 tot 50 jaar. Het thema van dit
gesprek is de vraag hoe wij als kerk betrokken kunnen zijn bij hun leven (maar hoe doen
we dat dan?) en ook: we hebben jullie nodig! (hoe wil en kun jij betrokken zijn?) In die
wederkerigheid willen we de komende tijd samen op zoek gaan naar mogelijkheden,
ideeën, gedachten etc
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we – na een korte opening en een wat
uitgebreidere kennismakingsronde – elkaar verteld over de vraag ‘Wat beweegt je?’
• Wat houdt je momenteel vooral bezig?
• Wat vind je echt belangrijk in je leven?
• Waar maak je je zorgen om?
• Waar haal je je energie en inspiratie vandaan?
* Een van de aspecten is de ‘puzzel’ van het gezinsleven. Het is zoeken naar een manier
om werk en gezin (met alle daarbij komende activiteiten van bijvoorbeeld school, sport,
muziek) goed met elkaar te combineren. Het vraagt veel tijd en energie.
Binnen deze puzzel spelen nog weer eigen factoren een rol:
- kinderen/jongeren die aangeven niet naar de kerk te willen / aangeven dat de
vieringen hen niet aanspreken
- Eigen keuzes. Ondanks alle gepuzzel, worden er omwille van de ervaring van
tijdsdruk/tijdsgebrek wisselende keuzes gemaakt. Nu eens een bewuste keuze voor
deelname aan een viering / kerkelijke activiteit, dan weer een bewuste keuze om samen
te ontbijten, te sporten, familie te bezoeken.
* Een ander aspect is de vraag wat een eigen plek binnen de kerkgemeenschap zou
kunnen zijn, zeker wanneer ervaren wordt dat er weinig leeftijdsgenoten (lees dertigers)
aanwezig zijn tijdens vieringen en andere bijeenkomsten.
* Ook wordt genoemd dat een gesprek als deze, met leeftijdgenoten, eigenlijk vrijwel
nergens plaatsvindt, terwijl daar wel een verlangen naar is. Ontmoeting met
leeftijdgenoten of met mensen die in een overeenkomstige levensfase verkeren wordt op
prijs gesteld. Voorgesteld wordt om groepen te laten ontstaan die elkaar treffen rondom
een bepaalde rode draad.
Als voorbeeld wordt genoemd de twee ‘doopgroepen’ die resp. 5 en 6 jaar draaien.
Deze groepen komen 4 x per jaar bij elkaar en weten elkaar ook buiten die bijeenkomsten
te vinden (en ook hun kinderen leren elkaar steeds meer kennen).
* Een continue onrust bestaat in de vraag ‘wat moet ik met mijn leven, wat ga ik in de
komende tijd doen?’ Het is de vraag hoe de dag van morgen eruit zal zien met
betrekking tot (vrijwilligers)werk/verandering van baan/studie en dan/wel of niet
deelnemen aan de arbeidsmarkt. Een vraag die zich telkens opnieuw aan je opdringt.
* Er is zorg over de verharding in de maatschappij en de afnemende betrokkenheid
(mensen zijn meer en meer op zichzelf gericht). Echt gesprekken aangaan, ook als het
even niet zo soepel gaat, wordt steeds minder. Als voorbeeld wordt genoemd dat er via
de app soms zomaar een relatie wordt verbroken;, of wordt meegedeeld dat een kind
niet meer op school terugkomt en naar een andere school zal gaan. Daarnaast wordt
ook de zorg genoemd over het gruwelijke geweld in de wereld (ISIS). Een ander punt van

zorg is die zich afspeelt binnen gezin/familie rondom bijvoorbeeld ziekte van ouders,
ontwikkelingen van een kind etc
Een tweede vraag die centraal stond cirkelt rondom vragen over spiritualiteit, geloof en
kerkelijke betrokkenheid.
•
•
•
•
•

In hoeverre ben je daarmee bezig en heeft het invloed op je leven? En welke
betekenis heeft het voor je?
Hoe waardeer je een kerkgemeenschap?
Wat is jouw beleving bij de kerk(dienst)?
Hoe ziet jouw ideale kerk eruit?
Wat heb je nodig om je thuis te voelen in een kerk(dienst)?

Geloof en kerk-zijn wordt niet altijd direct verbonden met het alledaagse leven. Ze doen
wel mee, maar vormen een klein onderdeel.
Verbondenheid wordt als een belangrijk aspect genoemd. Het voelt weldadig als er
aandacht voor je is, als er ontmoeting en gesprek mogelijk zijn. Helaas wordt dat gevoel
van verbondenheid niet altijd ervaren; zeker tijdens een kerkviering of tijdens het
koffiedrinken na de dienst zou het prettig zijn dat je je ‘gezien’ zou weten.
Ook werd gesproken over de vraag waarom je naar een kerk(viering) gaat. Dat heeft
zowel met beleving als met gevoel te maken. Binnen de hectiek van het bestaan biedt
een kerk(viering) vooral een moment van rust binnen de waan van alledag; de rust van
het gebouw, de rust van de liturgie (bijvoorbeeld het moment van stilte aan het begin
van de dienst), een oplaadmoment om weer verder te kunnen en om dingen te kunnen
relativeren, een plek om na te denken over zingeving.
Het aanvangsmoment is relatief vroeg; wellicht ligt er een mogelijkheid om later op de
dag een moment te creëren, zoals bijvoorbeeld evensongs.
Met betrekking tot kerkelijke vieringen wordt de wens uitgesproken om eens wat meer
‘out of the box’ te denken:
•
•
•
•

meer lijnen met de samenleving, bijvoorbeeld vieringen met basisschool,
verbinding via maatschappelijke stage middelbaar onderwijs (bijv. via muziek)
andere muziekinstrumenten, aanvulling met andere muziek
andere opstelling
minder belemmeringen ervaren

Wat betreft actieve betrokkenheid bij de kerk wordt opgemerkt dat er onvoldoende
beeld is van de mogelijkheden (ik zou wel wat willen doen, maar wat?)
De tijd vloog om en er was nog veel met elkaar te delen. We hebben een
vervolgafspraak gemaakt en ieder wordt uitgenodigd nóg iemand mee te nemen, zodat
we zoveel mogelijk input hebben om met elkaar verder na te denken over de vraag hoe
wij als kerk betrokken kunnen zijn bij het leven van de middengeneratie (en welke
activiteiten daarbij kunnen worden opgezet) en over de vraag ‘hoe wil en kun jij
betrokken zijn?’ (en waar zou jij je enthousiasme/deskundigheid kunnen inbrengen)
Zo willen we de komende tijd verder samen onderweg, op zoek naar mogelijkheden,
ideeën, gedachten etc.
De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op : dinsdag 6 september om 20.00 uur in
de Eekschuur.
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij Els Diepeveen
(e.diepeveen@pknwarnsveld.nl) of Anneke de Hoop (a.dehoop@pknwarnsveld.nl)

