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Zie, Ik maak iets nieuws. 
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? 
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, 
rivieren in de wildernis. 
Jesaja 43: 19  
  
De volgende kerkdiensten bzocht ik tijdens mijn studieverlof (voorjaar 2019) 

- Poolse mis op Beukelsdijk, Rotterdam (OLV Sterre der Zee) 
- Geloven in Spangen, Rotterdam (Hervormd Delfshaven, voorganger Nico van Splunter) 
- Licht op Zuid (Maranathakerk, Rotterdam-Zuid, voorganger Martijn Weststrate) 
- Hillsong Rotterdam (Hulstkampgebouw, Noordereiland) 
- LEEF! Rotterdam (in De Passie, Katendrecht, gesticht door Theo Visser) 
- Mahbere Kristian Kerk, Rotterdam (Ethiopische Kerk in Het Steiger) 
- St. Peter’s Church Brockley (Anglicaans kerkvernieuwingsproject in Londen) 
- Grace Church Brockley (onafhankelijke kerkplant in Londen) 
- Holy Trinity Brompton (Londen, waar de Alpha-cursus ooit begon, HTB is de ‘kathedraal van de vernieuwing’) 
- St. Paul’s Cathedral Evensong, Londen 
- Nieuwe Kerk, Utrecht (sterk vernieuwde gemeente, vanouds Hervormd, binnen de PKN) 
- Huis van Vrede, Utrecht (multiculturele gemeente Kanaleneiland, verbonden met GKV) 
- De Haven, Kanaleneiland, Utrecht, PKN-kerkplant 
- International Christian Fellowship, ICF-Rotterdam-Zuid (multiculturele gemeente, verbonden met CGK) 
- Via Nova Amsterdam (kerkplant voor hoogopgeleiden, verbonden met CGK) 
- Presbyterian Church of Ghana Emmanuel, Amsterdam (Bijlmermeer) 
- Church of Our Saviour (RK-parochie met veel expats, Den Haag) 
- Alpha en Omega (Surinaams/Antilliaanse pinkstergemeente, Rotterdam, Opstandingskerk) 
 
Hoofdstuk 1: Een mooie tijd om in te leven  

Ik heb vaak het gevoel dat ik in twee werelden tegelijk leef. Enerzijds om me heen de kerkverlating, de kerk die opdroogt 
als het Aralmeer. Gemeenten die samengevoegd worden, kerkgebouwen die verkocht worden, predikantsplaatsen die in 
formatie kleiner worden of verdwijnen, gemeenten die vergrijzen, steeds minder jongeren in de diensten, steeds minder 
kinderen, afschaffen kindernevendienst, enz.  
Daarnaast kom ik in Rotterdam overal nieuwe bloei tegen: nieuwe gemeenten en pioniersplekken schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Een flink aantal bestaande gemeenten bloeit. Migrantenkerken zijn overal aanwezig en hebben 
een grote vitaliteit.  
We leven echt in een nieuwe tijd. De kerkverlating zal nog wel even doorgaan, maar overal is jong groen: kerkplanten, enz. 
Het is tegelijk winter en ook lente! Graag wilde ik de lente verkennen, vandaar dit project.  
 
Hoofdstuk 2: Nieuwe planten bloeien op (allerlei nieuwe gemeenten die zijn ontstaan) 

- Boodschapgerichte kerkplekken: bijvoorbeeld Noorderlicht, Via Nova, De Wegwijzer Lelystad, #HILL 
- Diaconale kerkplekken: bijvoorbeeld Geloven in Spangen, Licht op Zuid, De Bron, De Haven 
- Worship-gerichte kerkplekken: bijvoorbeeld Hillsong, DoorBrekers, Mozaïek, Jong en Vrij 
- Intercultureel gerichte kerkplekken: bijvoorbeeld ICF, Huis van Vrede 
- Creatief gerichte kerkplekken: bijvoorbeeld kliederkerk, maar ook “Stand-up Theology” van Tim Vreugdenhil 
 
Hoofdstuk 3: Oude bomen vol bloesem (oude kerken en kerkverbanden die nieuwe bloei vertonen) 

- Nieuwe Kerk Utrecht: vernieuwde liturgie en boodschap die honderden jonge mensen trekt, ook nieuwkomers  
- Veenhartkerk (GKV), Mijdrecht: een kerk die doodbloedde, vervolgens gesloten werd én anders heropgericht.  
- CGK Zwolle, De Lichtboog Houten (NGK): megakerken met duizenden leden en verschillende typen diensten 
- Grote bloeiende evangelische gemeenten, zoals in Rotterdam Kom en Zie of De Schutse, of Bethel Drachten 
- RK Parochies die bloeien: klein begin hier en daar, vooral kloosters vertonen bloei.  
 
Hoofdstuk 4: Onzichtbare lente: een miljoen christenmigranten 

Kan de instroom van de 1 miljoen (!!) christenen uit andere landen een nieuwe impuls geven aan het christendom in ons 
land? Zo ja, wat is daarvoor nodig? Er zijn alleen al in Rotterdam 150 migrantenkerken, 5000 kerkgangers per zondag. 
Migranten hebben vaak een heel vitaal geloof. Er zijn veel redenen om christen-migranten serieuzer te nemen en ook werk 
te maken van contact. Ik bezocht de Ghanese Kerk in de Bijlmer, en de Ethiopische Kerk en Poolse mis in Rotterdam.  
 
Hoofdstuk 5: Groot-Brittannië: Europees trendsetter voor missionair werk 

Engeland is al lange tijd Europees trendsetter als het gaat om nieuwe missionaire bewegingen, zoals blijkt uit o.a. de Alpha-
cursus en de ‘Fresh Expressions of Church’, de bezinning in de Anglicaanse kerk op ‘mixed economy of churches’ enz. 
In dit hoofdstuk geef ik een impressie naar aanleiding van een bezoek dat ik in mei 2019 aan Engeland bracht, met o.a. een 
kerkplantersconferentie en enkele interviews. Spannende ontwikkelingen in de Anglicaanse kerk, bijv. het Bisdom Londen 
heeft 19 ‘bronkerken’ aangewezen die elke 2, 3 jaar een groep uitzenden onder leiding van een jonge predikant om een 
nieuwe gemeente te stichten of een afkalvende gemeente nieuwe bloei te geven. Daarnaast: bezoeken vanuit het bisdom 
aan lokale kerken: waar zitten witte vlekken? Hoe gaan de Anglicanen om met oude en nieuwe liturgische vormen? 
Diversiteit: per zondag drie of vier diensten, sommige klassiek met orgel, anderen hedendaags met band.  
 
Hoofdstuk 6: Een dynamisch netwerk 
Beschrijving van Tim Kellers ideeën in zijn boek Centrum-Kerk en hoe dat in de praktijk van bijvoorbeeld Rotterdam werkt, 

maar ook elders in het land: oude kerken stellen geld en menskracht beschikbaar, ze ‘zenden uit’, nieuwe kerken zijn 
broedplaatsen van ideeën, er kan geëxperimenteerd worden en de vruchten daarvan kunnen oude kerken plukken.  
Nota Mozaïek van kerkplekken (PKN) geeft richting aan de relaties tussen bestaande en nieuwe gemeenten/kerkplekken.  



Henk Boerman (IZB): ‘Je moet niet denken vanuit de kaders van de zendende, initiatief nemende gemeente, maar vanuit 
de kaders van de doelgroep. Eerst met hen op gaan trekken, dan pas, met hen samen, gaan vieren.’ 
Er is kruisbestuiving nodig tussen autochtone kerken en internationale kerken: kan hier meer uitkomen dan wat er nu is?  
 
Hoofdstuk 7: Hoe vruchtbaar is de bodem? 

Er is een generatie die niets weet over christelijk geloof, die blanco is. Religie is intussen een hot item, vooral door de islam. 
Het valt te verwachten dat steeds meer (jonge) mensen, juist omdat de afwezigheid van geloof een leegte nalaat, gaan 
zoeken. Ongetwijfeld komt een aantal uit bij esotherie enz. Maar óók zal een deel zich afvragen: ‘Wij hadden toch hier ook 
een geloof?’ Kerkgebouwen als ‘landmarks’ (duidelijk zichtbaar) zijn herinneringen aan de christelijke traditie (denk aan de 
Notre Dame). Waar de kerk voor jonge mensen een loopplank uitlegt, kan het hard gaan met kerktoetreding.   
Er verscheen een opmerkelijk boek: Yvonne Zonderop: Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van Religie, 
Prometheus, 2018. In De luizenmoeder gaat de hoofdpersoon van het openbaar onderwijs naar de School met de Bijbel. . 
Christenmigranten uiten steeds meer hun geloof: Papa Jay, Memphis Depay, Typhoon, Kenneth Vermeer, Ntjam Rosie.   
 
Hoofdstuk 8: Geef de lente de ruimte! 

Conclusies:  
1. De sleutel ligt niet bij ons, de sleutel ligt bij God. Openbaring 3: 7. Het gaat om een intense band met God, de kerk 

wordt op de knieën gebouwd. Opvallend dat in Engeland het gebed zoveel meer nadruk krijgt dan hier en dat in de 
hele breedte van de kerk veel vrijmoediger over God en Zijn werk gesproken wordt.  

2. Omslag in denken nodig, anders self fulfulling prophesy van achteruitgang. Wie denkt dat alles achteruit gaat, 
heeft weinig verwachting van God. Dat is juist wel nodig! Mijn boek wil bijdragen aan deze omslag.  

3. Liturgietransitie noodzakelijk. Dit is een heel belangrijke conclusie. OMARM dat jongeren het anders willen. Niet 

bang zijn! Er zijn nauwelijks twintigers te vinden die genieten van orgelmuziek, en al helemaal niet buiten de kerk. 
Ik ben niet geroepen om mensen te bekeren tot orgelmuziek, maar tot Jezus Christus. Wel zouden klassiek 
aangelegde mensen (zoals ik) het orgel heel erg missen. Daarom verschillende diensten! Zoals Anglicanen en ook 
CGK Zwolle dat doen. Dit is ook van belang vanwege het verschil tussen introverte en extraverte mensen, veel 
kerkplanten zijn wel erg ingesteld op extraverte mensen die graag aangesproken worden en het leuk vinden om in 
groepjes te praten en zo. Veel meer ‘grafts’ nodig, ‘enten’ van nieuwe stekken op oude bomen, zoals dat veel in 
Engeland gebeurt. Daarbij vanaf de start migranten betrekken in het leiderschap en de uitvoering.  

4. Internationale kerken (migrantenkerken): als Nederlandse kerken doen we onszelf én hen erg tekort als we zo 
weinig contact hebben. We moeten veel meer, zonder plan of agenda, elkaar opzoeken, relaties aanknopen. 
Kijken hoe dat verloopt. Niet meteen diaconaal insteken, dat is toch uit de hoogte, maar vanuit een diep respect 
voor wat er bloeit in de migrantenkerken. Er is echt nog heel veel te doen in de beeldvorming: van ‘hulpbehoevend, 
schattig om hun muziek en lekker eten, geen afspraken mee te maken’ naar: ‘geloof dat veel meer beproefd is dan 
het onze, mensen die veel meer offers brengen voor hun geloof en hun gemeente dan de gemiddelde 
Nederlandse kerkganger, mensen die ons kunnen helpen in het vertrouwen op God en in het gebed’.  

5. Alle mogelijke middelen, voor zover verantwoord, inzetten voor de toekomst van de kerk, zoals de PKN en 
sommige plaatselijke kerken al doen. Niet bang zijn voor concurrentie, wel alles in overleg. Gewoon proberen.  

6. Diaconaat is niet een bijzaak, maar uiting van eenheid met Christus, die niet gekomen is om gediend te worden 

maar om te dienen. Mijn eigen ervaring in Capelle, maar ook op veel andere plaatsen, is dat dit één van de 
sleutels is tot groei. Er zijn veel diaconale kleinere kerkplanten. Vraag niet-gelovige buurtbewoners om hulp, veel 
mensen willen je graag van dienst zijn.  

7. Veel bewuster nadenken over kerkgebouwen als visitekaartjes. Gebouwen zijn het waard om in te investeren, 

zodat ze vitaliteit uitstralen. Zo goed mogelijk benutten, naast eigen activiteiten óók voor de buurt of het dorp, én 
voor migrantenkerken en nieuwe kerkplanten. Let goed op het interieur. Laat het gebouw méér naar de wijk 
uitstralen, ook via borden, vitrinekast en banners. Gebouwen zijn heel kostbare verwijzingen naar het christelijk 
geloof. Laten het bijenkorven van geloof worden.  

8. Voed de eenheid, oefen jezelf in liefde voor de hele kerk. Het totale spectrum van reformatorisch, evangelisch, 
oecumenisch, RK, Orthodox. De vader in de gelijkenis wil de twee zonen samenbrengen. Voel jezelf niet verplicht 
om alles bij de ander mooi of goed te vinden, maar oefen je in de liefde. Pak jezelf aan. Houd je kritiek nu eens 
even voor je, en zie wat verbindt. Zoek elkaar op, ook zulke tegenstellingen als refo-RK, refo-evangelisch en 
oecumenisch-evangelisch. Zoek de uitdaging van een totaal andere kerk en laat je verrassen door wat mooi is. Dit 
kun je vormgeven door een ‘verspiedersteam’ samen te stellen. Als een beroepingscommissie, die toch alleen 
maar gaat naar gemeenten die van eenzelfde snit zijn, al verrast wordt en geïnspireerd, hoeveel te meer dan een 
verspiedersteam dat heel andere kerken bezoekt. Houd op met concurrentie door hoog op te geven over ‘kwaliteit’ 
als je ‘smaak’ bedoelt, of over groeiaantallen. Deel je zegeningen en deel je teleurstellingen.  

9. Geef nieuwe gelovigen veel meer aandacht. Het is zo zonde dat op veel plaatsen de ervaring is dat zij weer 
wegvloeien. Denk aan: (1) een mentor, (2) een kring (3) een taak. Laat een nieuwe gelovige jarenlang bijbelstudie 
met iemand doen.  

10. Ga als kerk meer de markt op van zingeving. Wat in Amsterdam gebeurt is van groot belang: waar zijn de kerken 
op de markt, meestal de online markt, van identiteit, zingeving, psychische processen, balans, enzovoorts? Dit is 
een uitdagend nieuw terrein. Ds. Mark van Leeuwen in Rotterdam organiseerde ‘levensboek-avonden met een 
rouw- en verliesexpert, Tim Vreugdenhil organiseert bedrijfs-inspiratiesessies.  

 
Leer van elkaar, bijv. hoe je groei opvangt of hoe je het volhoudt in een krimpsituatie. Deel ervaringen. Bid voor elkaar en 
met elkaar. En belijd het met overtuiging: ‘Ik geloof in de Heilige Geest’ 
 
René van Loon, Protestants predikant, verbonden aan de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan, Rotterdam. Tel. 010-

4426280, email renevanloon@samaritaan.org.  

Zie www.lenteindekerk.nl voor een presentatie en een heel programma van webinars rond het boek.  

Boek: René van Loon, Lente in de kerk. Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen. KokBoekencentrum, Uitrecht, 

2020. 224 pagina’s, € 17,99. 

http://www.lenteindekerk.nl/

