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TEN GELEIDE

Dit boek is bedoeld als een handreiking aan allen - zowel gemeentele-
den als pastores - die betrokken zijn in de veranderingen die allerwege
plaatsvinden in kerken.
Vaak zijn deze veranderingen voor hen verwarrend en bedreigend. Zij
raken aan zekerheden en onzekerheden die ten diepste te maken heb-
ben met het eigen bestaan. Voor pastores hebben zij bovendien te ma-
ken met de vervulling van hun ambt, zo men wil: met de uitoefening
van hun beroep. Dit alles brengt een groot aantal vragen met zich mee.
Nu is het allerminst de bedoeling deze vragen voor hen te beantwoor-
den. Dat is niet mogelijk, maar zelfs als het kon, zou het niet nuttig
zijn. Het gaat er veel meer om, dat zij worden geholpen zich met groter
bewustheid rekenschap te geven van deze veranderingsprocessen en
van hun verantwoordelijkheid en hun mogelijkheden in dit opzicht.
Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat hun ervaringen en de proble-
men, die zij aan den lijve ondervinden, worden verwoord. Vaak is dat
nog nooit gedaan en waar het gebeurt, werkt het op zichzelf reeds be-
vrijdend.
In deze onder-woorden-gebrachte ervaringen kan op verschillende
wijzen ordening en verheldering worden aangebracht. Dit kan gebeuren

 
door het aanbieden van een aantal begrippen en onderscheidingen en
ook door hen te helpen in de praktijk d.w.z. bij het meemaken van
veranderingen en ook bij het leiding geven in veranderingsprocessen,
daarmee iets te doen.

Het gaat bij dit alles dus om de vragen die vanuit de praktijk worden
gesteld.
De wijze van behandeling van de stof wordt bepaald doordat naar twee
kanten wordt aangesloten bij deze praktijk: enerzijds bij wat er leeft
en wordt gezegd door de in de veranderingsprocessen betrokken men-
sen en anderzijds bij wat er van de voorhanden zijnde theoretische in-
zichten op dit gebied in de praktijk wordt overgedragen en toegepast.
Sommige hoofdstukken beginnen daarom met een aantal notities,
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waarin de problemen worden „geschetst" zoals deze zich in het dage-
lijks leven aan ons voordoen. Deze notities zijn „lezend en luisterend"
samengesteld, citaten spelen er daarom een belangrijke rol in, ze zijn
afwisselend van vorm en bieden geen scherp omlijnd beeld.

De citaten hebben in dit boek verschillende functies.
- Een aantal citaten dient ter ondersteuning of illustratie van een

redenering. Deze zijn zo kort mogelijk gehouden en staan aan de
voet van de pagina.

- Een aantal citaten dient voor het inductief (lezend en luisterend)
opbouwen van een redenering of ook wel om problemen op het
spoor te komen. Deze zijn zodanig gekozen dat ze in de doorlo-
pende leestekst passen en hebben dus een plaats gekregen in de
tek C - -

- Een aantal citaten wordt gebruikt als materiaal in een doorlich-
ting, die daar direct op aansluit. Het gaat hierbij om een toet-
sing van de ontwikkelde inzichten. Ook deze citaten zijn in de
tekst geplaatst. (1)

Daarnaast worden, meestal dus in het tweede gedeelte van het hoofd-
stuk, samenvattingen gegeven en wordt getracht ordenend en analyse-
rend licht te werpen op de problematiek.

De benadering van de vraag wat men moet doen in veranderingsproces-
sen in kerken is vaak 66nzijdig.
Of men benadert de vraag uitsluitend theologisch en meent dat als men
maar tot juiste theologische inzichten en uitspraken t.a.v. de kerk kan
komen, de kerk in haar verschijningsvorm zich wel vanzelf in de ge-
wenste richting zal ontwikkelen.
Of men benadert het probleem uitsluitend agologisch, vanuit de kennis
en ervaring in veranderingsprocessen die men op andere terreinen heeft
opgedaan en meent, dat men in de kerk te doen heeft met een organisa-
tie zoals er twaalf in een dozijn gaan. Als men maar een aantal verstan-
dige maatregelen treft, is er verder niets aan de hand.
Het gaat echter om een integratie, een 66nwording van deze benade-
ringswijzen, zowel in theoretisch als in praktisch opzicht.
De noodzaak daartoe is mij met name duidelijk geworden in mijn werk
als predikant, nadat ik in de periode daarv66r door opleiding en be-
langstelling theoretische kennis en praktische ervaring had opgedaan
op agogisch terrein, met name op het gebied van het opbouwwerk.
(1) Wellicht ten overvloede: alle auteurs zijn geciteerd in de door hen gebruikte
spelling.
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Het gaat ook om een voortgaande agologische en theologische doorden-
king van het in dit boek geboden materiaal, zo mogelijk in de combi-
natie van beide benaderingswijzen. De aanzetten tot een dergelijke
interdisciplinaire benadering zijn op dit moment sporadisch. Enkete
daarvan zijn in dit boek verwerkt. Naar wij menen kan het in dit boek
gebodene een uitgangspunt bieden voor verdere theologische en agolo-
gische doordenking.
In het algemeen kan gezegd worden, dat in dit boek op inductieve wijze
wordt gezocht naar de mogelijkheden voor de toepassing van agogische

principes binnen veranderingsprocessen in kerken. Getracht is hierbij
uit de grote hoeveelheid vaak zeer abstracte agologische literatuur
een aantal begrippen te destilleren waar men in de praktijk mee kan
werken.
Zowel in die agogische principes als in de toepassing daarvan op ver-
anderingsprocessen in kerken zijn ook enkele niet eerder gepubliceerde
zaken aan de orde gesteld en, zoals uit de verslagen zal blijken, in de
praktijk getoetst.
Het is wellicht nuttig op deze plaats voor de lezer een globaal overzicht
te geven van de opbouw van het boek.(2)
Na een korte inleiding (hfdst. 1) wordt in hfdst. 2 de probleemstelling
geformuleerd. Voor de behandeling van deze probleemstelling wordt
vervolgens in hfdst. 3-9 een theoretisch kader opgebouwd.
Dit kader bestaat allereerst uit een gedeelte waarin m.b.t. de praktijk
en de theorie van veranderingsprocessen een aantal inzichten worden
geformuleerd (hfdst. 3-7).
Daarna volgt eveneens als theoretisch kader een gedeelte waarin twee
benaderingswijzen van de kerk worden beschreven, die in de praktijk
worden aangetroffen.
Enerzijds spreekt men over de kerk als over een functioneel bepaald
samenlevingsverband (hfdst.    8:    De   kerk van Jansens en Pietersens),
anderzijds benadert men de kerk vanuit een existentieel beleefd geloof
(hfdst. 9: Geen samenraapsel maar samenroepsel).
Bij de ene benaderingswijze sluiten een aantal agologische gezichtspun-
ten aan, bij de andere benaderingswijze passen theologische formule-
ringen. Een aantal theologische ontwikkelingen t.a.v. het kerkbegrip

+            zijn beschreven aan de hand van gezaghebbende theologen.

Cs) De gedetailleerde opbouw van een hoofdstuk of gedeelte wordt tevens op

vele plaatsen in het boek zelf gegeven b.v. op pag. 109; 163; 179; 183; 184;
218; 231; 241; 251; 260; 272; 295; 314; 331; 351. Op de pagina's 401-403 wordt
nog een samenvatting gegeven.
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Tenslotte wordt getracht een verband te leggen tussen de agologische
en de theologische begrippen. (hfdst. 9-I, 9-II, 9-III) Over de relevantie
hiervan handelt pagina 109.
In hfdst. 10 wordt een recapitulatie geboden.
In de hoofdstukken  11  tot 14 vindt op basis van de  in het theoretisch
kader gevonden inzichten een exploratie plaats van het in de praktijk
voorhanden materiaal. Ook dit materiaal is slechts sporadisch aanwe-
zig. Veel daarvan werd al doende door de schrijver verzameld. Verge-
lijking met ander materiaal is door het ontbreken daarvan niet mogelijk
geweest. Het heeft in elk geval de kwaliteit, dat het op het zo vaak ge-
noemde „grondvlak" is verzameld.
Het bestaat uit de volgende onderdelen:
Een ordening van wat mensen hebben gezegd, voorgesteld en gedaan
m.b.t. veranderingsprocessen in kerken (hfdst. 12: Visies, reisplannen,
reisverslagen, routeschetsen). In deze categorieEn vindt ook het pasto-
raal opbouwwerk een behandeling.
Vervolgens wordt materiaal behandeld uit een cursus over „weerstan-
den tegen verandering" zoals die werd gevolgd door een aantal in
veranderingsprocessen betrokken pastores (hfdst. 13: Pastores op drift).
Bij dit hoofdstuk is ondergebracht een onderzoek naar wat er in de
praktijk van de ingebrachte ideean terecht kwam (hfdst. 13-I: IdeeEn
hebben benen). Dezelfde vraag werd nog eens gesteld aan de hand van
door de cursisten ingeleverde- en geanalyseerde procesverslagen (hfdst.
13-II: Uit het leven gegrepen).
Aan de cursisten werd gevraagd een en ander zelf te evalueren (hfdst.
13-III: Wat nuttigheid?) en tenslotte werden met een zestal cursisten
gesprekken gevoerd over de praktijk en de theorie van het begeleiden
van veranderingsprocessen (hfdst. 13-IV: Gesprekken met zes pastores).
Een derde toetsing vond plaats doordat in hfdst. 14 (Vrolijk verhaal uit
Schiedam) een doorlopende beschrijving is gegeven van een verande-
ringsproces. De regels-van-de-kunst zijn daarbij soms w81 en soms niet
gevolgd, zoals dat meestal gaat in de praktijk.
In een aantal commentaren en ook in een doorlichting wordt daarop
nader ingegaan. Het boek eindigt dan met conclusies en literatuur(3) en
met een aantal bijlagen.

(3) Voor de literatuur-verwijzingen zijn cijfers gebruikt (zie de Litcratuurlijst)
waarbij het volgende systeem is aangehouden:
13,46 betekent: pag. 46 van publikatie 13.
15;46 betekent: publikatie 15 en publikatie 46.
15,14-30 betekent: pag. 14-30 van publikatie 15.
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De wens om met deze stof een breed publiek te bereiken heeft de wijze
van presentatie van de stof bepaald. Er is bewust gestreefd naar de
combinatie van een wetenschappelijke en een journalistieke beschrijving
van het te behandelen probleem. Deze werkwijze heeft tot doel - met
handhaving van het wetenschappelijk niveau - een groter lezerspubliek
te dienen dan dat gewoonlijk kennis neemt van een academisch proef-
schrift. Het vraagstuk heeft daar recht op. Of de auteur hierin is ge-
slaagd, staat ter beoordeling van de lezer.



DEEL I

INLEIDING



1.  „ZOO BLIJVE'T ALS HET IS GEWEEST"

„Zoo blijve 't als het is geweest,
Z66 als in vroeger dagen;
En de oude, goede, vrome geest
Die moge ons verder dragen.

"

Aldus „De Rotterdamsche Kerkbode" in een wensgedicht, dat niet
alleen op grond van de inhoud tot de „vrome wensen" behoort. De
datering is 1 april 1906 en wat men in 1906 niet heeft vermoed, is in
1974 wal duidelijk: de wens is niet in vervulling gegaan! Het is niet
„z66" gebleven, er zijn grote veranderingen gekomen, ook in de kerk.
Maar al is de wens bejaard en niet vervuld, hij is nog niet dood. Vrome
wensen hebben een taai leven en daarom zijn er n6g heel wat kerkbode-
lezers die de wens van harte tot de hunne maken.

Lezend en luisterend

Wie lezend en luisterend rondgaat op wat men „het kerkelijk erf"
pleegt te noemen, behoeft die wens niet te onderschrijven om hem wel
te begrijpen.
„De Rotterdamsche Kerkbode" begint zijn vers „Aan de Rotter-
damsche Gemeente" wat parmantig met de verzekering:

„Uw kerken staan hier in het rond,
Gemeente van de Maasstad!
Gesticht op een gewijden grond,
Zooals dat altijd plaats had;
Als er een huis den Heer verrees,
Welks torenspits naar boven wees,
Dan werd vooraf de grond altijd
Den Heer en Zijnen dienst gewijd."

Die parmantigheid had zijn reden, want 1 april 1906 zag men in Rot-
terdam waarschijnlijk met verwachting uit naar de inwijding van de
nieuwste aanwinst: De Koninginnekerk aan de Boezemsingel, die pre-
cies een jaar later, 1 april 1907, in gebruik werd genomen.
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Maar op de dag (in 1970) dat het eerste ontwerp voor dit hoofdstuk
werd geschreven, had diezelfde Koninginnekerk „met dikke koppen de
krant gehaald" vanwege verkoop- en afbraakplannen en bij het afslui-
ten van dit hoofdstuk (eind 1972) is alles al achter de rug.
En dat is dan een compleet drama geweest, met actiecomit6's, demon-
straties en rechtszittingen. Opmerkelijk is w81 geweest, dat in de dis-
cussies over het verdwijnen van het gebouw de functie c.q. de dysfunc-
tie als kerkgebouw praktisch geen rol speelde, maar uitsluitend de
architectonische en de al of niet godsdienstig geladen gevoelswaarde.

Het is dus niet „zoo" gebleven, in Rotterdam niet, maar ook buiten
Rotterdam niet.
Wie leest en luistert, ontvangt daarvan uit allerlei richtingen de signalen
en constateringen.
Een van die signalen is b.v. het vele schrijven over de kerk.

„Heel wat theologische literatuur houdt zich vandaag met de kerk
bezig. Voor wie niet beter weet, zou dat kunnen betekenen dat de
kerk vandaag in is, maar niets is minder waar. De reden waarom
er zoveel over de kerk wordt geschreven is dan ook niet dat de
kerk zo populair is maar veeleer dat ze haar populariteit verloren
schijnt te hebben en wat nog meer zegt: sinds jaar en dag in on-
zekerheid verkeert - als we tenminste naar de veelheid van kerken
kijken - omtrent haar eigen identiteit. (1)"

Zo bezien hangen de lichtkogels in groten getale aan de kerkelijke he-
mel, maar dat is dan ook vaak het enige licht dat op de problematiek
wordt geworpen.

„Van de kerken wordt gezegd, dat zij in de moderne samenleving
een marginaal verschijnsel geworden zijn." Symptomen daarvan
zijn de nog steeds toenemende onkerkelijkheid, het voor de huidige
samenlevingsproblematiek vaak als irrelevant ervaren kerkelijk
spreken, de veelvuldige identificatie met de machthebbers en ver-
zet tegen vernieuwingen, de secularisering van de charitas, de
deconfessionalisering van de politieke partijen en het onderwijs,
de onzekere houding tegenover de nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van missie en zending, jeugd, oorlog, industrie, wooncul-
tuur,  samenlevingsstructuren.  199, I, 147-150

Er is sprake van een „veranderend getij", een „kenterend getij", van
„het einde van het conventionele christendom", „de erosie van het
kerkelijk christendom" 122; 157; 185,207

(1) Prof. dr. H. Kuitert in „Trouw/Kwartet", 7 juli 1972.
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Op allerlei manieren wordt getracht een analyse van de situatie te ge-
ven. KAPTEIN noemt als achtergronden van de situatie: het groeiende
ongeloof; de druk waaronder de verantwoordelijken leven; de betekenis
van het instituut; de nieuwe vorm van volwassenheid; de betekenis van
het verleden; de gemeenschap; de nieuwe communicatiemiddelen; de
veranderende functie van de theologie; de rol van de religie; de nood-zaak zich „in het veld" op te stellen; de financian en de opdracht tot
verantwoording; de betekenis van de mens- en maatschappij-weten-
schappen.98,10-46

Wat het betekent om als gemeente in deze veranderingsprocessen be-trokken te zijn, heeft VERMOOTEN OnS duidelijk gemaakt voor Her-
vormd Amsterdam, niet alleen cijfermatig maar ook voor wat betreft
de vaak verwarde en ongeco8rdineerde pogingen om hierin positie te
bepalen.
Hij besluit zijn boek met een in 1969 gedane uitspraak (van wijlen
Ds. D. J. Vossers): „Als de kerk in Amsterdam zich niet grondig her-
ziet, zal er in het jaar 2000 geen kerk meer zijn in Amsterdam en daar
kunnen we God alleen maar voor danken".210,245
Deze ontwikkelingen treden niet alleen in de grote steden op. Reeds in
1963 schetste DE LooR de positie van de kerk, haar mogelijkheden en
moeilijkheden op het moderne platteland.127

Bij dit alles is - hoe zou het anders kunnen - ook de positie van de
pastor, de „vrijgestelde" in het kerkelijk „bedrijf" in het geding.
HADDEN beschrijft de „opkomende storm in de kerken", de steeds wij-
der wordende kloof tussen geestelijken en leken vanuit drie aspecten
nl.  de houding t.o. de centrale theologische leerstellingen; de houding
t.o. maatschappelijke problemen, waarbij een groot deel van de leken
van de kerk eerder „comfort" (troost) dan „challenge" (uitdaging) ver-
wacht en de worsteling tussen geestelijken en leken om de autoriteit
in de kerk.
Voor de geestelijken heeft dit alles tot gevolg een identiteitscrisis die
hierin bestaat, dat de significante anderen geen idee hebben over wat de
rol van de geestelijke is en er - in zoverre zij deze rol wel definiEren -
veel verschil van mening en conflict is:71
KARRES en KOESEN tekenen de problematiek waarin de pastores in de
veranderende kerk zijn gewikkeld.101; 108
Ook KAPTEIN WijSt er Op, dat de plaats en de taak van de predikant in
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een nieuwe wereld anders zijn dan wat daar traditioneel onder wordt
verstaan. (2)

Waar al deze veranderingen op uit zullen lopen?
TIME dat op 8 april 1966 op zijn omslag de vraag stelde "Is God
dead?", stelt op 26 dec. 1969, eveneens op de omslag, de vraag: "Is
God coming back to life?" en vraagt in een artikel over "The new
ministry: bringing God back to life":

"Was he ever really 'dead'?
Perhaps he was eclipsed during a period of dizzying social change.
And if he returns, will it be to the familiar life of church and
synagogue or to another locale? The market place? The slum? The
commune? The barricade?"(3)

LAEYENDECKER ziet weinig heil in prognoses t.a.v. de toekomst van
kerk en christendom. Naarmate men concreter wil worden, nemen de
moeilijkheden om tot een prognose te komen, toe. Wdl spelen in het
feitelijk denken en handelen toekomstbeelden een rol.204,780

ZIJDERVELD WijSt er Op, dat er op het terrein van de godsdienst zeker

altijd een behoefte aan instituties zal blijven, ook al zullen de instituties
die het godsdienstig leven in de toekomst beheersen, niet te veel de ken-
merken van bureaucratische efficiency en strenge rationaliteit mogen
dragen.
Gezien haar traditie heeft de R.K. kerk volgens hem de beste kans als
zijnde een "curious mixture of institutional rationality and irrational
mystique" 239,40

Tot slot MISKOTTE in een gesprek met Drs. G. Puchinger:
„Maar ja, dit alles staat natuurlijk onder het geweldige voorbe-
houd, dat, bij alle dankbaarheid voor hetgeen ons nog gelaten is,
de strategie Gods en de inspiratie van de Geest ons wet eens plot-
seling of geleidelijk zou kunnen uitdrijven buiten de kerk-forma-
ties, in de bedreigde wereld, om met de wereld te .,verwereldlij-

(2) „De malaise uit zich ook in een toenemende onzekerheid bij hen die zich voor
de gemeente inzetten. De predikanten vragen zich af hoe ze het moeten doen om
de gemeente tot haar recht te laten komen. Niet weinigen krijgen het gevoel
aan eigen leven niet meer toe te komen en toch de greep op hun werk geheel
te verliezen. Het is niet uitgesloten dat er sinds de Reformatie nog nooit zo
hard in de kerk is gewerkt en dat er tegelijk nog nooit is gewerkt met zoveel
innerlijke onrust. Met de overige ambtsdragers gaat het nauwelijks beter."98,8
(3) Time, 26 dec. 1969.
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ken", z6zeer zelfs dat een vroeger geslacht, of zelfs onze „kerkelij-
ke" tijdgenoten, ons nauwelijks meer zouden herkennen. Wat ech-
ter niet uitsluit dat we in deze laatste grensoverschrijding van God
gekend zouden zijnt"M

Samenvattend is er op deze plaats in ons betoog niet veel meer over te
zeggen dan dat de kerken onderhevig zijn aan veranderingsprocessen
en dat het gewenst lijkt een onderzoek in te stellen naar wat deze pro-
cessen zijn, wat ze betekenen voor de kerken en wat de mogelijkheden
voor de kerken zijn in deze processen.
In de volgende hoofdstukken worden deze vragen verder uitgewerkt en
voor zover mogelijk beantwoord.(5)

Wie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 71; 96;
98; 100; 101; 108; 122; 127; 157; 162; 173; 185; 198; 199; 204; 207;
210; 216; 217; 239.

(4) In: Drs. G. Puchinger: Christen en secularisatie. Delft, 1968, p. 260.
(5) Bij de behandeling van dit onderwerp geldt als beperking, dat de hier be-
handelde veranderingen in de kerk die processen zijn, die zich afspelen in onze
eigen context. Bedoeld zijn dus niet veranderingsprocessen zoals die b.v. plaats
vinden in Latijns Amerika.
Ook daar spelen zich grote veranderingen af, die 66k theologisch hun neerslag
hebben gevonden, in de theologie van de bevrijding. (Men zie: Gustavo Guti6r-
rez: A theology of liberation. History, Politics and Salvation. New York, 1973.)
Het zou interessant zijn om na te gaan of ook bij de begeleiding van die proces-
sen de in dit boek gegeven richtlijnen hanteerbaar zijn. Schrijver dezes meent
van wel, maar op de vraag wordt niet nader ingegaan.
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De vele veranderingen waaraan de kerk onderhevig is doen allereerst
de vraag rijzen:
Wat betekenen deze processen voor de kerken?
Wie naar een „betekenis" vraagt, krijgt altijd een interpretatie te horen
en bij een gecompliceerd verschijnsel krijgt hij al „lezend en luisterend"
een aantal van deze interpretaties door elkaar.
Daarbij is het best mogelijk dat verklaringen die op het eerste gezicht
lijnrecht tegenover elkaar staan, bij nader inzien elkaar aanvullen en
daardoor elk aan de oplossing van het vraagstuk een wezenlijke bijdra-
ge leveren.

Het is duidelijk, dat de kerk in deze tijd op tal van manieren van bui-
tenaf onder druk wordt gezet. Naar de mening van vele leden van de
kerk zijn daarin afbrekende, de kerk vijandige krachten aan het werk.
De veranderingen die door deze krachten worden bewerkt, zijn slechts
te interpreteren als achteruitgang, niet alleen in kwantiteit, maar ook in
kwaliteit. Men hoopt, dat de kerk zich hiertegen effectief zal verdedi-
gen, in elk geval de kracht op zal brengen om dit alles te doorstaan
en stand te houden.(1)

De veranderingen komen echter niet alleen van buitenaf, maar ook van
binnenuit. Er zijn ook veranderingen die de kerk zelf „oproept", juist
daar waar zij tracht in een veranderende samenleving haar functie
te blijven vervullen en daartoe haar doel en werkwijze ter discussie
stelt.
De veranderingsprocessen - zowel die door krachten van buitenaf
worden bewerkt als die door de kerk zelf zijn gewild - worden dan

il) .,Het beeld  van de wijkgemeente gaat langzaam maar zeker de trekken  ver-
tonen van het algemene beeld van de kerk nl. de afbrokkeling en de verslap-
ping ( . . . ) .
Ziedaar het beeld van een gemeente, die over het hoogtepunt heen is en zal
moeten vechten om stand te houden."89
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geinterpreteerd als een mogelijkheid tot vernieuwing van het kerkelijk
„bedrijf".

Bij vernieuwing behoeft niet per se te worden gedacht aan radicale
vernieuwing. Er zijn naast „flarden toekomst" die men ziet ook „brok-
ken verleden" die men wil bewaren. (2)
Deze pogingen tot vernieuwing roepen zelf ook weer reacties op.
Niet ieder is er even gelukkig mee, voor de een is het te weinig, voor de
ander te veel.

„Nieuwe structuren worden ontworpen, waarbij sociologen - vaak
argwanend gevolgd door theologen - de helpende hand boden.
Velen menen echter dat een werkelijke vernieuwing pas mogelijk
wordt als de huidige structuur van de kerk van de grond af afge-
broken wordt."173,8

Anderen ervaren de vernieuwingspogingen als „vermoeiend" of als
destructief.

„Ook hier is het dus alom vernieuwing wat de klok slaat. Men
experimenteert met nieuwe gemeentevormen, nieuwe vormen van
„eredienst".
Men experimenteert met het lied, met de preek, met het avond-
maal, met belijdenissen, met de kerkorde. En wie mag er wat van
zeggen?!

Mag het eenvoudig, gelovig gemeentelid, dat hoe langer hoe meer
geestelijk ondervoed wordt, het nog wel hardop zeggen, dat hij
zo verschrikkelijk moe wordt van al dat nieuwe?"61,74-75

„De telkens in de lucht hangende herstructureringsvoorstellen met
een gespecialiseerd stel dienaren in een samengestelde gemeente
beloven voor de toekomst der kerk, naar wij vrezen, een nog
verdere, maar nu georganiseerde ontbinding van de Kerk."61,41

Weer anderen menen, dat men hierbij slechts bezig is met zaken van
secundaire betekenis.

„Alles anders - zonder dat wij er iets van beleven, dat ons kerke-

(2) „Tussen de mensen die vasthouden aan brokken uit het verleden en de an-
deren die grijpen naar flarden van de toekomst blijkt het blok der onbewegelijken
te groeien: de thuiszitters, de uitslapers en de weekend-migranten nemen niet
deel aan de eredienst der gemeente waar zij wonen ( . . . )."
Wel zal er „een duidelijk besef moeten komen wat men met de brokken ver-
leden waarop men steunen wil, wil gaan doen en hoe men zich op de flarden
toekomst die men meent te zien, richten wil."88, Iv en vi
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lijk leven daardoor geholpen wordt om de inzinking in ons techno-
kratisch en secularistisch tijdperk weer te boven te komen.
Hoe zou dit ook verwacht kunnen worden, zolang men het niet
van de Woordverkondiging naar het richtsnoer van het onverkor-
te, apostolische evangelie der heilsfeiten verwacht, maar van het
morgenrood van een „medemenselijkheid", waarvan toch ten
diepste geldt, dat alleen in het „ecce homo!" toegepast op de lij-
dende Christus het ware gehalte schuilt van deze humaniteit."73,47

DE JONG typeerde de situatie met: „elkaar in de weg zitten".
„We zitten elkaar in de weg als we theologische waarheden als
koeien debiteren zonder de sociale en empirische werkelijkheid
met gezond verstand en met enige wetenschappelijke scholing te
hebben waargenomen.
Theologische waarheden als koeien behoeven geen evangelische
bevrijdende waarheid te zijn.
Wij kunnen elkaar in de weg zitten als we niet-onjuiste sociolo-
gische informatie verstrekken zonder die verwerkt te hebben in
duidelijke voorstellen, als we - overigens in alle eer en deugd -
lijden aan een godsdienstig vermageringsproces, dat we half-
bewust of onbewust normatief stellen voor anderen. Alsof iedere
sociologische juistheid en elk statistisch overzicht een bijdrage
was aan het Koninkrijk Gods en aan het recht verstaan van Gods
gebod!"198,403

Los van de vraag of men gelukkig of ongelukkig is met de richting van
de veranderingen, kan men van mening zijn, dat deze processen voor
de kerk in elk geval een stuk dynamiek betekenen, er komen dingen in
beweging die altijd vastgestaan hebben! Het zal zaak zijn hierop te let-
ten en de ontwikkeling niet zonder meer te ondergaan.
Men kan zelfs stellen, dat dynamiek voor een kerk een goede zaak is,
die behoort bij het wezen van de kerk en zo bezien kunnen verande-
ringen ook een positieve kant hebben.

„Een kerkelijke gemeente kan nooit „definitief" zijn ( . . . ) . In-
tegendeel, men zal in deze veranderende tild met deze veranderen-
de mensen slechts een in haar verschijningsvormen voortdurend
veranderende kerk mogen nastreven. "197,123

De tweede vraag die bij dit alles rijst, is:
Wat zijn de mogelijkheden voor de kerken in deze processen?
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De kerken hebben in deze veranderingsprocessen verschillende moge-
lijkheden.
Men kan te werk gaan op de wijze van "trial and error" d.i. „proberen
en zich vergissen" en dan opnieuw proberen en zich opnieuw vergissen
etc. Mogelijk stuit men op die wijze te eniger tijd op een oplossing.
Iemand illustreerde dit door te wijzen op een wesp, die tracht weg te
vliegen door een raam, dat op een kier staat.
Hij vliegt net zo lang tegen de ruit d.w.z. hij herhaalt zijn "trial" (po-
ging) en zijn "error" (vergissing) net zo lang, tot hij uitgeput neervalt
op het raamkozijn en dan door de kier naar buiten kruipt.
Het bedrijf in de kerk lijkt daar soms wat op. Men probeert letterlijk
van alles en nog wat om de zaak maar draaiende te houden en werkt
tot men er bij neervalt. Alleen heeft men in veel gevallen de „kier" nog
niet gevonden!

Ook vele op het oog planmatige methoden hebben dit "trial and error"
karakter.

PETERS en KABEL constateren t.a.v. de R.K. kerk:
„ ( . . . ) nood en wanorde zijn omstandigheden waarin plannen ge-
makkelijk ontstaan, met name wanneer het er om gaat doeltreffend
en efficiant functioneren op aangepaste wijze weer te kunnen her-
nemen."152,100

Zij merken daarbij echter ook op:
„Als het voor waarschijnlijk gehouden kan worden, dat pastorale
plannen gemaakt zijn omdat men meende dat plannen maken en
uitvoeren een antwoord was op de problemen die zich in het
pastorale veld voordeden, dan is het opmerkelijk dat nergens spra-
ke is van ook maar het overwegen van andere antwoorden op de
voorliggende problemen."152,101

In hetzelfde tijdschrift tekent KAPTEIN in „Hervormde kanttekeningen"
de situatie voor de Hervormde kerk.

„Ook in zeer veel hervormde plannen wordt de nodige ervaring en
kennis node gemist. Het is nog veel te weinig „existentieel" be-
kend dat een plan in feite een project is, een gezamenlijke bewe-
ging naar voren, dat veel kracht en zorg, veel inzicht en trouw
vereist, wil het (enigermate) slagen. Dat is geen verwijt. De hele
maatschappij zit wat dat aangaat in een leerproces, waarbij het
leergeld voor een goed deel bestaat uit de fouten die er gemaakt
worden. De gemeente heeft daarbij ook nog haar eigen mogelijk-
heden, maar zeker ook haar eigen moeilijkheden. Bovendien ont-
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breken eigenlijk altijd de materiEle voorwaarden om een goed
stuk werkelijke project-planning te kunnen voorbereiden en te be-
geleiden. Daarvoor zouden vaklui moeten worden ingehuurd, die
goeddeels nog ontbreken in de gehele maatschappij en die voor de
kerkelijke gemeenten onbetaalbaar zijn. "152,121

DEKKER Zegt in ditzelfde verband:
„Ook in de Gereformeerde kerken (en vermoedelijk mogen we
zeggen: in de protestantse kerken in het algemeen) kan men horen
spreken over „de apathie van de meeste kerkleden, die zich niet
in die mate met de plaatselijke kerkgemeenschap willen engage-
ren" als in een bepaald kerkmodel wordt verondersteld ( . . . ) .
Ook daar is, „op een enkele uitzondering na, geen sprake van een
rationeel opgevatte planning om tot daadwerkelijke participatie
van alle leden in het veld te komen."152, 123-124

Dit alles vermag de ijver van sommige theologen op het punt van "trial
and error" activiteiten niet te remmen.

(
"C.. . ) het schijnt een onuitroeibare karaktertrek in pastores te
zijn snel oplossingen bij de hand te hebben, nieuwe handelings-
en organisatieschema's uit te werken, v66rdat behoorlijk geanaly-
seerd is, wat er eigenlijk aan de hand is, wat de eigenlijke vraag
is."152,132

Een andere mogelijkheid is de toepassing van methoden aan andere
terreinen ontleend op het „bedrijf" van de kerk.
LESLIE MILLER en VAN DER MOOREN doen dit in een tweetal artikelen
in het Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie.
LESLIE MILLER betoogt o.a. dat het in een door hem onderzocht geval
(de hervormde gemeente in de wijk Bouwlust, Den Haag) wenselijk is
om te komen tot een hiararchische opbouw van de hervormde gemeente
in haar wijk.118
VAN DER MOOREN beschrijft langs welke lijnen en met welke technieken
een organisatie-onderzoek in een industrie kan worden aangepakt om
vervolgens na te gaan in hoeverre eenzelfde benadering mogelijk en
nuttig is om richting te geven aan het doen en laten van een christelijke
gemeente.

„Het feit dat de doelstellingen voor een groot deel immaterieel en
de resultaten niet direct meetbaar zijn, vormt geen principieer,
hoogstens een practisch bezwaar."137,308

Nu is het zo, dat ook al zou men de opvatting huldigen van de kerk als
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„een bedrijf", dit nog niet betekent dat men er ook aan toe is om in
de kerk „bedrijfsmatig" te werk te gaan.
Ook dan nog geldt voor de kerk mutatis mutandis Wat VAN DEN BRINK
constateert t. a.v. de universiteit. „De universiteit is een bedrijf. Die
erkenning althans is groeiende, ook vanuit de bedrijfskunde, die iedere
doelorganisatie en dus ook de universiteit tot zijn werkterrein kan re-
kenen. Maar dat de universiteit ook werkelijk een bedrijf is, schaarse
middelen op de meest efficiante wijze verdeelt, en over een apparaat
beschikt dat een zo doelmatig mogelijke werkwijze garandeert, is - nu
nog - een andere zaak. De huidige universiteit is nog lang geen be-
drijf."(3)

Maar er is ook een tendens om zich systematisch en diepgaand te be-
zinnen op doel en werkwijze van de kerk.
De bezinning op het doel kan daarbij niet worden gemist.
Welk toekomstbeeld heeft men van de kerk?

De eigenlijke vragen voor de kerk Zijn VolgenS DIPPEL: Heeft de kerk
nog toekomst? en: de vraag naar een „revolutie" als actualisering van
de metamorfose van Romeinen 12:2 („wordt hervormd door de ver-
nieuwing van uw denken").
Dit betekent, dat de gemeente gericht blijft op de leiding van de
Geest. (4)
PETERS en KABEL Stellen, dat het antwoord op de vraag in hoeverre
planning voor de kerk wel of niet noodzakelijk geacht moet worden di-
rect samenhangt met het kerkmodel en de opvatting over pastoraat
waar men van uitgaat en citeren hierbij SCHUSTER:

„Juist de kerk die reflecteert op haar eigen heden en toekomst
moet haar ontwerpen toevertrouwen aan de wezenlijk verborgen

voorzienigheid van God en ze zowel losmaken van elke binnen-
wereldlijke utopie alsook van elk soort kerkelijke plan-economie,
die in een aprioristisch pastoralisme alles zou willen en in plannen
zou willen opvangen. "152,103

(3) Samenvatting in „Folia Civitatis", 20 mei 1972.
(4) „Iedere dag kan de „kairos" brengen, de verzadigingstoestand en de omslag.
De gemeente moet dan klaar zijn en disponibel. Zij kAn echter niet disponibel
zijn zonder haar eigen „exodus" voltrokken te hebben als Gods volk onderweg,
revolutionerend naar de maatstaf der verzoening, - in afwachting van de grote
revolutie van God, de voltooiing, waarbij de aarde vol zal zijn van de kennis
van God.-162,228_230
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HERNGREEN concludeert   in een preekschets over Handelingen   1:21,
22:

," .4           „Zo stelt de gemeente „orde op zaken", maar niet eigenmachtig,
:7.                met via eisen van efficiency, hoe belangrijk ook. Zij oriEnteert zich

aan haar wezen, zij laat zich van daaruit gezeggen."(5)
De predikanten HOEKERT, HUIZING en DE KNIJFF wijzen in hun jaarver-
slag het zich bij oppervlakkige beschouwing voordoende alternatief
voor de kerk om sekte of maatschappelijke organisatie te worden, af.
Er is een derde weg mogelijk, waardoor de kerk „een nieuwe en geheel
eigen plaats in de samenleving" krijgt. „Zij mag dan „links" noch
„rechts" afstoten, maar zij moet samen met „links" en „rechts" en

< „nlidden"op nieuwe wijze gaan luisteren naar Gods Woord."88,2
'4,  Met deze bezinning op het doel moet gepaard gaan een bezinning op

de werkwO'ze waarbij het doel van de kerk in acht genomen moet
iworden.
DEKKER die de situatie analyseert naar de aspecten van buitenkerkelijk-
heid, randkerkelijkheid en binnenkerkelijkheid schetst vier mogelijke
ontwikkelingen, uitgaande van de mogelijkheid dat de kerk wal of niet
reageert. De kerk reageert niet, vermindert in aantal, een kerngroep
blijft over en daar tegenover en daarnaast ontwikkelen zich buitenker-
kelijke groeperingen. Of de kerk reageert niet, maar gaat, door stil-
zwijgend minder nadruk te leggen op de leerstellingen, een meer alge-r mene functie binnen de samenleving vervullen. Het ledental kan groot
blijven en er zijn buitenkerkelijke ontwikkelingen. De kerk reageert
wal en past zich zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingen, reageert
daar adequaat op. Als daarbij de tendens van het geringer worden van
de betekenis van het instituut niet doorzet, kan deze kerk bijna alle
georganiseerde godsdienstige activiteiten omvatten. Zet deze tendens
wN door, dan zal er een grote pluriformiteit in de geloofsbeleving op-
treden, maar institutioneel gezien een versmalling van het werkterrein,
terwijl in een goede relatie met het kerkelijk instituut ook allerlei ge-
organiseerde godsdienstige activiteiten buiten de kerk zullen plaats-
vinden.40,70-72
FABER stelt dat het enig aanvaardbare en gezonde is, dat de kerk be-
reid is datgene wat leeft en groeit, serieus te nemen, daarmee op een
nieuwe manier relaties op te bouwen en z6 zichzelf te vernieuwen.51,120
BROEKMAN betoogt, dat de kerk moet komen tot een beheersing van
eigen veranderingen.

Cs) In: Ministerium, 60 jrg., 1972, no. 4.
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„Uitgaande van de sociale werkelijkheid, waarvan de kerk zelf
deel uitmaakt, moet zij trachten te komen tot een innerlijke be-
heersing van eigen veranderingen in sociaal en religieus op-
zicht."188,24

"'

Hierbij aanknopend, Stelt VAN ANDEL:
„De kerk verandert, omdat de wereld verandert. Hoe ondergaat
zij haar eigen verandering? Hoe verwezenlijkt de kerk zich zdlf,
ddArin en dhdrdoor? Hoe gebruikt zij de mogelijkheden die in de
dynamiek van de moderne maatschappelijke ontwikkeling en daar-
mee ook in haar zelf gelegen zijn, om zich te ontplooien en haar
eigen wezen recht te doen."
„De kerk zal haar eigen veranderingen moeten leren beheersen.   '
Anders wordt ze meegezogen, daar haar de nodige bewustwordiug ., '
en zelfkritiek ontbreekt."
„Een kerk die tot beheersing van haar eigen veranderingen  kom<
zal onmogelijk een kerk van het gesloten type kunnen zijn."188,
77 en 82 en 85

Nodig is een bezinning op de doelstelling van de kerk en een stelsel-

matige doordenking van het functioneren van de kerk. Wie zich daar-
mee gaat bezig houden, krijgt te maken met de problematiek van het
veranderen en betreedt het terrein van de planmatige verandering, de

planned change. 1

Samenvattend: De veranderingsprocessen waaraan de kerken onderhe-
vig zijn, zijn vele en velerlei. Er zijn processen van afbraak en „afkal-
ving". De kerkgang gaat achteruit, de kerk wordt meer en meer een
randverschijnsel. Maar er zijn ook processen van vernieuwing.
De mondige gemeente is „ontdekt", de sociaal geEngageerde gemeente
is er. Daarnaast doen zich zowel een nieuw type pastor als een nieuwe

wijze van geloofsbeleving voor.
Bij dit alles spelen vragen over de communicatie van de kerk met de
wereld waarin zij leeft een rol en ook verschillen van mening over wat
de kerk is en wat zij zou moeten zijn en doen.
Verschijnselen van polarisatie, communicatiestoornissen, weerstanden

tegen verandering treden op.
Deze veranderingsprocessen betekenen voor de kerk een mogelijkheid
tot herziening van de koers, in welke richting dan ook. Er zijn dingen

losgeraakt en in welke vorm en op welke manier ze weer in vaste ba-

nen komen, is een zaak van vele mogelijkheden. Waar men in de kerken
zoekt naar deze mogelijkheden, doet men dit in sommige gevallen on-
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systematisch, volgens de methode van "trial and error"; eventueel met
expliciete afwijzing van een „methode" (als zijnde te ongeestelijk).
Nodig is echter een stelselmatige begeleiding, planmatige verandering,
planned change.

Probleemstelling
Bij deze stelselmatige begeleiding rijzen een aantal vragen.
Bestaat er een systematiek voor het begeleiden van veranderingsproces-
sen?

Welke methoden zijn er beschikbaar?
Hieraan kan worden vastgeknoopt de vraag:
In hoeverre is de kerk in staat de oplossing van haar problemen op dit
gebied te systematiseren?
Waar men dit probeert (of propageert) d.w.z. het op grond van een
systematiek methodisch begeleiden van een veranderingsproces in een
kerk, doet men dit volgens een inadequate analogie, alsof de kerk zou
opgaan in een van haar verschijningsvormen nl. die van een functioneel
bepaald samenlevingsverband.
De kerk is echter (ook) een wijze van zijn in het geloof.
Alles wat zich in haar voordoet, kan ook worden bezien onder dit ge-
zichtspunt.
Dit is een ecclesiologisch standpunt. Er dient te worden nagegaan op
welke punten de ecclesiologie aanleiding geeft tot het inadequaat ver-
klaren van een te oppervlakkig geconstateerde analogie tussen de kerk
en andere functioneel bepaalde samenlevingsverbanden.
Deze gedachtengang levert de volgende vraag op: Welke methode laat
de ecclesiologie toe, respectievelijk welke methode laat zij niet toe.
De probleemstelling van deze publikatie is de vraag
- in hoeverre de kerk in staat is voor de oplossing van haar problemen

op het gebied van de veranderingen waaraan zij onderhevig is
- een adequate systematiek en methodiek te vinden;
-  eventueel naar analogie van de systematiek en methodiek,
- zoals die gebruikt worden bij veranderingsprocessen in organisaties

van niet-kerkelijke aard;
-  eventueel met inachtneming van de bijzondere eisen
-  die de eigen aard van de kerk in dit verband stelt.
Bij het zoeken naar een antwoord op deze probleemstelling wordt uit-
gegaan van concrete situaties.

Wie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 40; 51;
61; 73; 88; 89; 118; 137; 152; 162; 173; 188; 190; 197; 198.
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3. OVER VERANDEREN GESPROKEN

Uit het voorgaande moet niet de conclusie worden getrokken, dat alleen
de kerk of met name de kerk aan het veranderen is. Niets is minder
waar!
Lezend en luisterend wordt duidelijk, dat de wereld verandert en in die
veranderende wereld verandert de kerk mee.

Verandering in de sociale context van de mens wordt uitgedrukt in de
term "social change", sociale verandering.
Zowel biologische als technologische en culturele factoren bewerken
deze maatschappelijke-veranderingsprocessen.
Het gebruik van het woord „proces" wijst op een plaatsvinden van de
verandering in de tijd.
„Een proces is een geheel van relaties, dat in de tijd verandert. "121,192
(zie ook p. 54).
Nu is verandering op zichzelf niets nieuws.
Wat wal nieuw is, is de snelheid van de veranderingen en de syste-
matisering en planmatigheid van afzonderlijke veranderingen. Inplaats
van de langzame en bijna onmerkbaar plaatsgrijpende processen van
sociale verandering zien wij in onze tijd daarvan bijzondere versnellin-
gen optreden. Overigens is ook dit niet voor het eerst in de geschiede-
nis.

BOERWINKEL stelt, dat onze tijd niet zo uniek is als wij soms den-
ken, en wijst als vergelijkbare periode op de overgang van de Mid-
deleeuwen naar de periode van Renaissance en Reformatie.
Tal van factoren oefenen kwantitatief gezien een zo grote en/of
kwalitatief gezien een zo hevige invloed uit, dat terecht woorden
worden gebruikt als stroomversnelling en cascadische versnellin-
gen, lawine, acceleratie, snelle verandering. "25; 188

Hij noemt zes cascadische versnellingen (van het voortbewegen,
het denken, vernietigingskracht, „hoogte-records", bevolkingstoe-
name, de communicatie), die terug te brengen zijn op 66n noemer:
een abrupte overschakeling op de hoogste versnelling. Bij deze
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cascades, deze watervallen, is meer dan gewone „stuurmanskunst"

nodig!25,11-20 Er gaat een orkaan van verandering over de we-
reld. (1)

De bestudering van de processen van sociale verandering en snelle so-
ciale verandering, heeft tot gevolg gehad dat men, afgaande op de aan-           4
wezigheid van bepaalde factoren, op de verandering anticipeerde of
meende deze te kunnen voorspellen.
De futurologie als wetenschappelijk verantwoorde voorspelkunde ont-
staat.10

Een volgende stap in deze ontwikkeling is het nemen van maatregelen
om niet-gewenste aspecten of nevenverschijnselen bij deze verandering
te voorkomen.
Dit betekent, dat men de verandering op een bepaalde wijze wil doen
verlopen, dat men op deze verandering inspeelt of ook dat men deze
verandering bewust wil en in een bepaalde vorm ook planmatig door-
voert.
Hiermede zijn wij gekomen op het terrein van de planned change, de
planmatige verandering. (2)

KREYKAMP wijst er op, dat prognose en planning welker verhouding
volgens sommigen teruggaat op het onderscheid tussen weten en hande-
len geen geisoleerde verschijnselen zijn, maar in hun verbondenheid

(1) WELLEN, die beknopt maar duidelijk de „samenleving in toekomst-perspectief'
tekent, citeert met instemming een der sprekers op het in 1967 te Oslo gehouden
congres over futurologie.
„De moderne mens is het middelpunt van een orkaan van verandering, maar
hij neemt niet actief deel. Hij is buitengesloten, „ausgeklammert"; hij wordt
voortdurend benaderd, beinvloed, gevormd; er wordt eindeloos tegen hem ge-
praat en woord-lawines worden op hem losgelaten; hij wordt geduwd, ge-
exploiteerd, het slachtoffer gemaakt. Als resultaat trekt hij zich terug op een
kern die niet benaderbaar is, maar deze isolatie als vlucht is ook weer een ge-
vaar voor de toekomst. "226,37
(2) „De sociale prognose - hier niet bedoeld als de aankondiging van onaf-
wendbaar gebeuren maar als de vooruitberekening, in de zin van de op kwan-
titatieve analyse berustende taxatie van toekomstige sociale ontwikkelingen -
kon pas ontstaan toen de moderne statistiek was begonnen het kwantificeerbare
deel van de sociale werkelijkheid op grote schaal en regelmatig te registreren.
Dan krijgt - aanvankelijk aarzelend en gebrekkig - de idee der sociale plan-
matigheid, die de sociologie vanaf haar geboorte heeft begeleid, de mogelijkheid
zich te realiseren  ( . . . ) . Dan krijgt  ook de wetenschappelijke planningtheorie
haar kansen."205,17-18
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met het dragende menselijk subject een „bewegende verwevenheid"
bezitten.111
Van dit „dragende menselijke subject" wordt in onze tijd een bepaalde
„veranderingsvaardigheid" verlangd.
STALPERS noemt als „culturele eigenschappen", die in de „culturele
planning voor morgen" moeten worden betrokken, naast keuzevaardig-
heid en culturele identiteit, overlegvaardigheid en politieke vaardigheid
ook veranderingsvaardigheid. (8)
BOERWINKEL betoogt dat een andere tijd een ander denken vraagt,
„inclusief denken". (4)

Samenvattend: Er bestaat een planmatige verandering, zodra men niet
alleen anticipeert op de verandering of deze voorspelt, maar deze op
een bepaalde wijze doet verlopen of ook zodra men de verandering
bewust wil en deze in een bepaalde vorm doorvoert.
Deze planmatigheid is noodzakelijk geworden, omdat deze de enige
wijze is om te ontsnappen aan de chaos, die niet planmatig verandert.

H/ie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 10; 13;
14; 25; 111; 112; 155; 188; 193; 204; 205; 226.

Wie zich zet tot de bestudering van de planned change krijgt in de laat-
ste vijf tot tien jaren hoe langer hoe meer literatuur en meningen te
verwerken, ook van theoretisch-wetenschappelijke aard. In dit hoofd-
stuk worden een aantal voor ons onderwerp relevante notities gemaakt
uit deze literatuur als inleiding op hfdst. 4 (Van dicteren tot stimuleren)
waarin beschreven wordt op welke verschillende manieren men in de
praktijk kan omgaan met veranderingsprocessen.

AGOGIE / AGOGIEK / AGOLOGIE

In de eerste plaats moet hier worden genoemd de theorievorming m.b.t.
veranderingsprocessen, die onder de naam „agologie" in ontwikkeling
is.

Drie door TEN HAVE geintroduceerde begrippen vragen hier aandacht:
agogie, agogiek en agologie.

(5) „Het leren leven met veranderingen in situaties, ook in waarden en normen,
is een probleem dat schier alle instellingen en individuen en zeer vele bijzondere
levensaspecten raakt."193,104
(4) „We zullen ons een nieuw, ander denken eigen moeten maken willen wij als
genus mens niet ondergaan:'25,20



26  DEEL III - THEORETISCH KADER

TEN HAVE gebruikt de term „agogie" voor een „bijzondere vorm van
bemvloeding"76,414 en zegt over de specifieke kenmerken van de agogie:

„Agogie is
1.  een  beinvloeding van een  of meer personen  door een  of meer
personen;
2. een doelgerichte (intentionele, geintendeerde) beInvloeding
door een of meer personen in hun functie van agoog;
3. een beinvloeding van een of meer personen, in hun functie
van cliEnt, gericht op een wenselijk geachte wijziging in de be-
staande cliEnt-situatie, c.q. een wijziging die als een verbetering
wordt ervaren;
4. een niet-wederkerige beinvloeding, voor zover het de expliciete
intentie (doelstelling) betreft;
5. een beinvloeding van personen die, wat betreft hun gezond-
heid, vallen binnen de grenzen van wat als normaal wordt be-
schouwd."

In principe pleit TEN HAVE voor de ruimste opvatting, waarbij een aan-
tal vragen buiten beschouwing blijft.

„Alles ligt open en in beginsel lijkt het mij ook juist agogie zo
ruim te omschrijven.

"

Hij brengt hierbij als restrictie aan, dat de wijziging in de bestaande
cliEnt-situatie ook door de client wordt ervaren als een welzijnsbevor-
dering. Zo bezien vallen een aantal vormen b.v. demagogie onder para-
gogie of misleiding.76,416-418
Als definitie van agogie geeft TEN HAVE: „de intentionele, niet-weder-
kerige beYnvloeding door een of meer personen in hun functie van
agoog van een of meer als normaal beschouwde personen in hun func-
tie van cliant, gericht op een wenselijk geachte wijziging in de cliant-
situatie, die o.m. door de cliant wordt ervaren als welzijnsbevorde-
ring."76,419

Naast de agogie onderscheidt TEN HAVE de agogiek en de agologie.
Agogie is de naam voor de uitvoerende agogische arbeid. Met de term
agogiek wordt aangeduid de vaktheorie, die aan de agogie een stelsel-
matig karakter verleent door interpretatieschema's, dogmatieken, nor-
mensystemen, ideologieEn, methodieken en andere stelsels.
Agologie is de wetenschap van de agogie zowel als van de agogiek.
Als uitvloeisel van de analyse van het agogisch proces onderscheidt
TEN HAVE in de agologie de volgende bestanddelen:
-  de leer van de agogische doelstelling;
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- de leer van de diagnose van de beginsituatie en van de vaststelling
van het plan van actie, van de werkwijze e.d.;

-  de agogische methodenleer;
- de procesleer, de dynamica van het agogische proces;
-  de leer der evaluatie.75,34v.v.

VAN STEGEREN stelt de vraag of de agologie wetenschap of fictie is.
Is er wezenlijk iets nieuws aan de orde?
Gaat het om een terminologische heroriEntering ten aanzien van
reeds lang bestaande disciplines, theorieEn en activiteiten of om
een nieuwe wetenschappelijke differentiatie binnen het geheel
van de sociale wetenschappen?
Zij komt tot de conclusie dat agologie geen fictie is maar een
wetenschap i.c. een empirische wetenschap met een theoretisch-
empirisch en een toegepast aspect. „Het object van theorievorming
en onderzoek ligt - kort geformuleerd - in de professionele doel-
gerichte interventie."194,16

Genus-begrip voor agogie is Volgens TEN HAVE bernvloeding en niet
Zoals VAN HAAREN Stelt „Verandering".68,395 Hij citeert (met instem-
ming) VAN GENT, die de vraag heeft gesteld of de agogie zich wel uit-
sluitend met veranderingen moet bezig houden, omdat men zich ook
een agogie kan voorstellen, die het behoud van wat goed geacht wordt
als opdracht heeft,59,123 hoewel TEN HAVE hierbij aantekent: „Welis-
waar kan men stellen, dat consolidatie van het bestaande c.q. conser-
vering van wat goed wordt geacht, toch ook een verandering van het
gegevene betekent, maar doorgaans acht men toch dergelijke processen
niet te vallen onder „verandering"."76,414
TEN HAVE heeft voor deze processen echter weI een woord als afleiding
van „agogie" nl. katagogie of conserverende agogie.76,418

.,

Volgens schrijver dezes verschillen „beinvloeden" en „veranderen
niet wezenlijk van elkaar. Zelfs wie invloed uitoefent ter bestendiging
van de status quo is constant aan het veranderen.
Men zou dit kunnen noemen "planning of change on the reverse".
populair gezegd en met een beeld uit het verkeer: een veranderingspro-
ces  „in z'n achteruit". (5)

(53 Thijs Booij beschrijft de hofhouding rondom de jonge prinses Wilhelmina
als „bestaande uit liberalen, conservatieven en achteruitstrevende conserva-
tieven".
(In: „Koningin Wilhelmina   en de Gereformeerden". VU-Magazine,    le   jrg.   no.
14, nov. 1972, p. 14.)
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Toch brengen ook in deze gevallen de wijzigingen in de omringende
wereld binnen deze gesloten systemen veranderingen aan de gang. (6)
Een tweede argument van TEN HAvE is, dat „verandering" een ruimer
begrip is dan „beinvloeding", omdat verandering ook nog andere wer-
kingen omvat, „met name het anders worden dat aan iets of iemand
gebeurt, onder woorden gebracht als „het" verandert" (vergelijk het
regent). „Beinvloeding" is dus een genusbegrip van een andere orde
dan „verandering. "76,415

TEN HAVE zet uiteen, dat de term beinvloeding een descriptieve
beschrijving is van „een proces waarin enerzijds invloed wordt
uitgeoefend en anderzijds invloed wordt ondergaan. Het begrip
houdt niets in over de richting waarin wordt beinvloed, over de
w#ze waarop dit geschiedt en over de middelen die worden aange-
wend."76,414

Toch behoeft ook dit onderscheid niet te worden gemaakt. Men kan
voor agogie als genusbegrip ook „verandering" hanteren en dan als
specifiek kenmerk van de agogie de planning, de intentionaliteit van
de verandering aangeven. Verandering omvat dan zowel de niet-ge-
plande verandering als de geplande verandering en de laatste vorm van
verandering is agogie.

TEN HAVE wijst niet alleen verandering maar ook begeleiding af als
genusbegrip voor agogie en verschilt daarin van mening met DIBBITS
die onder agogie het intentioneel (bege)leiden van veranderingsproces-
sen, het „intentioneel handelen met betrekking tot een veranderings-
proces" verstaat.60, 153 v.v.

Volgens schrijver dezes gaat het echter, zowel bij geplande verandering
als bij intentionele begeleiding, om dezelfde zaak als waarom het bij
TEN HAVE gaat bij intentionele beinvloeding.
Samenvattend: TEN HAvE zegt: agogie is beinvloeding, maar niet elke
beinvloeding, alleen de intentionele beYnvloeding.
VAN HAAREN Zegt: agogie is verandering, maar niet elke verandering,
alleen doelgerichte verandering.68,395

(6) „Als iemand iets van mijn kleding zegt dan vraag ik hem of hij vijf jaar ge-
leden ook zo'n streepjeshemd aantrok naar zijn werk, zoals hij nu doet. Als zo'n
man dan zegt van wel dan heb ik de neiging wel eens om boos te worden. Hij is
dan stomweg vergeten dat hij daar vijf jaar geleden eenvoudig niet over piekerde.
Misschien wil hij gewoon niet toegeven dat ook hij verandert. Dat is ook best
mogelijk" (Het Parool, 21 okt. 1971).
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DIBBITS Zegt: agogie is begeleiding, maar niet elke begeleiding, alleen
intentionele begeleiding.
De intentie zowel bij beinvloeding als bij verandering als bij begeleiding
kan zijn het bereiken van de ook door de cliant wenselijk geachte situa-
tie. Het kan echter ook zijn dat uitsluitend de intentie van de (bege)lei-
der een rol speelt.
In de praktijk ziet men hoe in veranderingsprocessen op vele manieren
wordt geintervenieerd, invloed uitgeoefend, leiding of begeleiding
wordt gegeven, handelend wordt opgetreden.
Er is o.i. geen enkel bezwaar om al deze vormen van optreden, dus
zowel intentionele beInvloeding als doelgerichte verandering als inten-
tionele begeleiding te betitelen als „agogie". Wij gebruiken in deze
publikatie „agogie" als de aanduiding van intentionele, doelgerichte
beinvloeding, begeleiding of verandering en beschouwen de begrippen
agogie en planned change, agoog en change agent als synoniem.
Een onderscheid dat gemaakt zou kunnen worden is dat agogie (meer)
gebruikt wordt voor persoonlijke beYnvloeding, personal change terwijl
planned (social) change gebruikt wordt bij verandering van sociale
structuren, bij sociale processen.
Dat er binnen dit ruime begrip „agogie" grote verschillen mogelijk
zijn, zal blijken in hfdst. 4 (Van dicteren tot stimuleren).

TEN HAVE wijst op de dringende noodzaak van het toepasbaar en han-
teerbaar maken van de wetenschappelijke gegevens op dit gebied, door
de resultaten zodanig te vertalen, te concretiseren, dat ze bruikbaar
worden voor toepassing op het concrete vlak, in de dagelijkse situatie.(7)
MAR.JAN MULDER-DE BRUIN wijst bij de bespreking van het eerste num-
mer van het „Tijdschrift voor agologie" op „de voortdurende ondui-
delijkheid wat de lezer met de geconstrueerde abstracties moet aan-
vangen". (8)

(7) „ . . . hoe verder de agologie voortschrijdt op haar weg naar abstractie, hoe
dringender het nodig zal zijn de terugweg te plaveien, 66k om op deze wijze in
communicatie te blijven met de werkelijkheid."76,471
(8) „Dan komt ook de vraag naar voren of de ontwikkeling toe te juichen valt
waarbij theoretici hun eigen stukken in hun eigen taal gaan schrijven, zonder
de verbinding met de praktijk te hoeven of te kunnen leggen."
Zij wijst verder nog op „het risico van een terugtrekking op eigen eiland, een
zich isoleren van theoretici onder elkaar die zich in denktrant en terminologie
exclusief kunnen gaan opstellen. Op die manier is zowel de integratieve functie
van de agologie ten opzichte van andere disciplines, als haar waarde voor de
praktijk ver te zoeken."
(T.M.W., 26e jrg. no. 15, 5 sept. 1972, p. 398/399.)
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TEN HAVE pleit voor brugfuncties tussen agologische theorie en agogi-
sche praktijk.

Wat tot nu toe bereikt is, is „nog maar een begin, - iets dat alle
betrokkenen wel heel duidelijk moeten beseffen. Het zal inderdaad
nog wel een 50 jaar duren, en misschien wel een eeuw, aleer
agologie een echte "body of knowledge" zal hebben verworven,
een arsenaal van kennis en inzichten waaruit de practici zullen
kunnen putten ten bate van een betere hantering van practische
inzichten". Hij bepleit daarom een samenwerking tussen agogen
met echte wetenschappelijke belangstelling en wetenschappers
(agogen) die op de hoogte zijn met de praktische problemen en
„op het midden van de schaal mensen die in staat zijn tot vertalen:
tot vertaling enerzijds van de wetenschappelijke concepties en be-           1
vindingen ten behoeve van de practici, en anderzijds tot vertaling
van practische ervaringen en problemen in wetenschappelijke
vraagstellingen". Deze laatste categorie zoekt hij dan vooral onder
de docenten van sociale academies.78

Wie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 59; 60:           1
68; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 93; 172; 194; 222; 224.
Ook de tijdschriften Maatschappelijk welzijn; Tijdschrift voor maat-
schappijvraagstukken en welzijnswerk (voorheen Tijdschrift voor maat-
schappelijk werk) afgekort TMW; Nimo-bulletin, Tijdschrift voor ago-
logie, geven informatie op dit gebied. In Intermediair verscheen een
serie artikelen over agologie.
Na het afsluiten van het manuscript verscheen nog 80.

AGOGISCHE ACTIE

VAN BEUGEN Wil de term „agogie" reserveren voor „natuurlijke levens-
situaties - in gezin, groep en gemeenschap - waarin beinvloedingspro-
cessen te herkennen zijn die we als „opvoeding", „vorming" of „hulp-
verlening" betitelen, doch waarbij de relatie tussen beide partijen niet
opzettelijk is aangegaan terwille van deze beinvloeding".21,12
Voor een „kunstmatige" relatie die opzettelijk tot stand wordt gebracht
daar waar de natuurlijke levensverbanden in een of ander opzicht te-        :,
kort schieten gebruikt hij de term „agogische actie", terwijl hij met ver-
wijzing naar de definities van planned change bij Bennis c.s. en Lippitt
c.s. concludeert, dat in deze publikaties de tendens zich richt op het
door hem geintroduceerde begrip „agogische actie". Zijn „Sociale
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technologie" besteedt met name aandacht aan het instrumentale aspect
van agogische actie. Van deze agogische actie geeft hij de volgende de-
finitie:

„de planmatige
voorbereiding, uitvoering en evaluatie
van op
sociaal-technische strategiean
gebaseerde
interventies
welke ondernomen worden door een
onafhankelijk
dienstverlenend systeem (individu, groep, organisatie)

, dat daartoe een
beroepsmatige
funktionele samenwerkingsrelatie
aangaat met een
cliEnt-systeem (individu, groep, organisatie of gemeenschap)
met het oog op
het induceren van veranderingen, i.c. het verbeteren van
psycho-sociale struktuur en/of funktioneren van dit cliant-systeem
waarbij de
operationele doeleinden worden gekozen binnen de waarde-pre-
missen
van dit cliant-systeem
voor zover deze
niet strijdig zijn met de fundamentele waarden van de samenleving
waartoe beide systemen behoren."21,31

Noodzakelijk is een wetenschappelijke theorievorming „welke een eigen
identiteit vertoont en in geen enkel opzicht als toepassing-van-andere-
wetenschappen kan worden opgevat". „Agogische wetenschap wil
komen tot een intrinsieke analyse van agogische actie door het agogi-
sche proces als zodanig tot ken- en onderzoek-object te kiezen".21,911.97
In latere publikaties 22: 23 pleit VAN BEUGEN voor een „kritische agolo-
gie':(9)

% (') „De toekomstige ontwikkeling van de agologie zouden wij willen zien als
die van een kritische agologie, die op basis van een expliciete waarden-orientatie
de toeschouwersrol laat varen, die ruimte laat voor cliEntgerichte Cn maat-
schappij-gerichte aktie (en dus in een aktieprogramma ook een onderscheid
maakt tussen cliEnt-systemen en andere doelsystemen), die zowel een samen-
werkingstechnologie als een konflikttechnologie omvat."22,30-31
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H/ie er meer over wH lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 21; 22;
23; 222; 223.

PLANNED CHANGE

Theorie en praktijk van de begeleiding van veranderingsprocessen heb-
ben in ons land ongetwijfeld invloed ondergaan van de Amerikaanse
opvattingen over de planned change. (10)
Met name Bennis, Benne and Chin, Lippitt, Watson and Westley en
Jones moeten hier worden genoemd. BENNIS geeft, met verwijzing naar
Lippitt c.s., als definitie van planned change:

"a conscious, deliberate, and collaborative effort to improve the
operations of a human system whether it be self-system, social
system or cultural system, through the utilization of scientific
knowledge" en noemt de change agent "the helper, the person
or group who is attempting to effect change".11,4-5

LIPPITT behandelt in zijn boek
"the planned change that originates in a decision to make a delib-
erate effort to improve the system and to obtain the help of an
outside agent in making this improvement. We call this outside
agent a change agent".123,10

Het gaat dus om welbewust inwerken op een systeem, om het bewerken
van verandering, het handelend optreden, wat ook in het woord "agent"
wordt aangeduid.
Hierbij wordt aangetekend dat BENNIS door te spreken van "self sys-
tem" ruimte laat voor een uit het systeem zelf voortkomende poging
tot verandering, terWijl LIPPITT spreekt van een "outside agent", een
buiten het cliEnt-systeem staande change agent.
BENNIS maakt deze beperking niet. De change agent kan volgens zijn
opvattingen zowel binnen als buiten het cliant-systeem staan.
JONES spreekt van "planned change" als er een "course of action"
wordt ontworpen of geprojecteerd waardoor de change (d.i. de bewe-
ging van de ene toestand naar de andere) wordt bewerkt.92,5
Dat hij onder "planned change" verschillende soorten processen onder-
brengt, blijkt uit het feit dat hij drie typen change agents onderscheidt
(die alle drie change agent worden genoemd) nl. de change agent, de
change catalyst en de pacemaker.
(10) Ten Have wijst voor zijn theorievorming de invloed van de Amerikaanse
literatuur zeer beslist af en documenteert dit door uitvoerig aan te geven welke
zaken dan w81 invloed op zijn denken hebben gehad.77,375-376
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De change agent functioneert "as an agent (helper, doer, mover)
employed by the client system, to assist in achieving improved
organizational performance".

Het gaat hierbij dus om het bewerken van een beter functioneren als
organisatie. De change agent helpt daarbij.
De agent kan zijn een persoon, groep of organisatie. Het houdt in dat
de change agent geaquipeerd is met de technische vaardigheden, die
vereist worden om het functioneren van het client-systeem te verbete-
ren. Dit betekent dat hij in verschillende graden van relevantie betrok-
ken is bij drie fundamentele aspecten van planned change.
a Hij tracht de doeleinden van de verandering voor het cliEnt-systeem

kenbaar te maken en te verhelderen.
b Hij ontwikkelt een strategie en tactiek, die gebruikt kunnen worden

om het cliant-systeem te helpen zijn eigen problemen op te lossen.
c Hij tracht goede relaties op te bouwen en te onderhouden tussen de

partners betrokken in het veranderingsproces.92,15-16

" ( . . . )a change agent may eventually end up as part of a client
system. A good example is a management consultant who joins
a business firm which he has served ( . . . ) .B y definition, the
change agent must always be present throughout the process of
change and terminate his relationship with the client system
upon the cessation of change ( . . . ) .A change agent is always
a professional. "92,47

" ( . . . ) the behavior model of the change agent is one of hard
hitting and competent professionalism. His influence relationships
are frequently associated with the dynamic and energetic factors
in the client system and often is only of a superficial nature."92,48

De change catalyst is
66any agent that causes, speeds up, or slows down change (cataly-
sis) in an organizational system."92,46

Zijn aanwezigheid, zijn persoonlijkheid brengt het veranderingsproces
op gang of laat het langzamer lopen. Soms schijnt de rol van de change
catalyst alleen te zijn die van de change agent en cliant bij elkaar te
brengen. Gedurende het proces blijft hij een onafhankelijk werker, die
behulpzaam en constructief tewerk gaat.

" ( . . . ) the behavior model of the change catalyst is that of
helpful, constructive, sensitive, rational and dynamic paternalism.
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His influence relationships in change are benign and construe-
tive."92,48
"To accomplish this function, he employs a variety of approaches
such as bringing together the right people at the right time,
offering acceptable and constructive suggestions which are con-
sidered to be based upon wisdom and experience, skilfully in-
volving when necessary third parties who break down resistances
and stimulate action and providing proper and suitable facilities
in which action can take place. "92,47-48

De pacemaker (in de geneeskunde is de pacemaker een instrumentje
dat het hart helpt regelmatig te kloppen) is een change agent die be-
trokken is bij de verandering en zorgt dat de zaken regelmatig verlopen
en niet met horten en stoten. Hij heeft een stimulerende, controlerende
en regulerende taak. Het doel van planned change is te komen tot een
nieuwe staat van evenwicht, waar het systeem in staat is om zijn proble-
men aan te pakken. Wanneer deze nieuwe staat bereikt is, trekken de
change agent en de change catalyst zich terug en komt de pacemaker
in het proces. De pacemaker behoeft niet een andere persoon dan de
change agent of change catalyst te zijn. Zijn rol is anders. De pace-
maker brengt de verandering niet tot stand maar hij tracht het behoud
van de verandering (nl. het evenwicht) te garanderen. 92,61

Bij de verschillende vormen van planned change is de conclusie van
VAN DIJCK gewettigd:

„Planning of change heeft te maken met de toepassing van sociale

(en/of economische) wetenschappen in de beheersing van aan-
passingsvraagstukken voor zover menselijke componenten betrok-
ken zijn bij verandering."47,299-300

Samenvattend:
- Verandering is een proces, een (geleidelijke) voortgang van de ene

situatie naar de andere. Deze verandering kan in veel gevallen plan-
matig gericht worden en met het oog daarop worden begeleid.
Deze begeleiding kan geschieden door een deskundige in de verhou-

ding agoog/client-systeem en kan verschillende vormen hebben.

- In processen van geplande verandering gaat het in essentie om het

verkrijgen van inzicht in de gegeven situatie en in de gewenste of
meerwaardige situatie.
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Deze gewenste of meerwaardige situatie is als doel normerend voor
het proces en voor de keuze van de weg langs welke men van de ene
in de andere situatie kan komen.

- Deze planmatigheid moet dan terug te vinden zijn in ieder moment
van het proces.
Het gaat dus om een planmatige diagnose van de gegeven situatie,
een stelselmatige bepaling van de richting van de verandering (doel-
bepaling); om planning ten aanzien van het procesmatig verloop
van de verandering (proces) en ten aanzien van de weg waarlangs
de verandering tot stand komt (methode) en het gebruik van de mid-
delen waarmee de verandering wordt bewerkt of begeleid (technie-
ken) en tenslotte om een ste/selmatige consolidatie van de verande-
ring, (11)

- Er is een grote verscheidenheid van veranderingsprocessen.
Het is daarom gewenst bij het spreken over veranderingsprocessen
aan te geven welk soort veranderingsproces men bedoelt en daartoe
in het begrip veranderingsproces enige onderscheidingen aan te
brengen.
In de volgende hoofdstukken wordt daartoe een poging gedaan.

Wie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers  11; 47;
92; 123.

(11) De woorden en „techniek" worden hier gebruikt in hun betekenis„methode"
van:
weg waarlangs een bepaald doel wordt bereikt en:
vaardigheid in het gebruik van middelen om zich langs die weg voort te be-
wegen. „Een methode „wordt gevolgd". Technieken „worden toegepast" binnen
het kader van een methode", aldus VAN BEUGEN, die echter aan dit onderscheid
geen principiEle betekenis wil hechten.21,51-52

A
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Het vorige hoofdstuk heette: „Over veranderen gesproken", dft en de
volgende hoofdstukken (hfdst. 4 t/m hfdst. 7) gaan over: aan verande-
ren doen.
Hierbij wordt uitgegaan van het veranderingsproces.
Wie daar aandacht aan geeft, wie „aan veranderen doet", kan met die
aandacht heel verschillende bedoelingen hebben.
Men kan een samenlevingsverband begeleiden op de weg die het zdlf
kiest, men helpt dan bij veranderen in de zin van anders worden. Of
men stimuleert, beinvloedt in de richting van anders worden. Men
helpt dan bij veranderen in de zin van anders laten worden.
Een groep kan b.v. als visie hebben, dat de visie van de totaliteit ge-
wekt, gescherpt moet worden en als inductiebron in die richting wer-
ken.
Of men doet anders worden, maakt tot iets anders.

Helpen bij veranderen betekent dan anders maken.
Wie „aan veranderen doet", (bege)leidt, bezig is in, of inspeelt op een
veranderingsproces, intervenieert, d.w.z. hij komt tussenbeide d.i. tus-
sen het cliEnt-systeem en zijn relaties.
Overal waar men dit professioneel doet, is men bezig, als veranderkun-
dige, beroepsveranderaar, change agent, agoog.
Verschillen treden op in de wijze waarop men bezig is (beinvloedend,
vormend of begeleidend, voorlichtend, informerend) en in de daarbij
passende technieken.
Van belang zijn bij dit alles twee vragen: de vraag naar het „inzicht"
en de vraag naar de „aanpak". Waarmee is men bezig en hoe moet
men daarmee bezig zijn?
In dit en de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op deze vra-
gen en worden enkele onderscheidingen aangebracht in het begrip
veranderingsproces, die in samenhang met elkaar gehanteerd, de moge-
lijkheid bieden tot het beantwoorden van de vraag naar het „inzicht"
en wel zodanig, dat op basis van dit antwoord ook de vraag naar de
„aanpak" kan worden beantwoord.
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Over wat voor soort veranderingsproces gaat het?

Tot nu toe is gesproken over begeleiden, veranderen, beinvloeden.
Daarbij wordt invloed toegekend aan de agoog, maar ook aan het
cliEnt-systeem. De mate van invloed, de relatieve macht t.o.v. het ver-
anderingsproces kan van geval tot geval verschillend zijn. Verande-
ringsprocessen kunnen daarom allereerst worden onderscheiden naar
de mate waarin de in dat proces betrokkenen subject zijn of tot object
van interventies, beinvloeding, (bege)leiding worden gemaakt. Men kan
hiervoor de term „machtsrelatie" gebruiken. Het soort veranderings-
proces wordt bepaald door de machtsrelatie die er bestaat tussen b. v.
de agoog en het cliEnt-systeem. Wij duiden dit aan met de aard van het
proces (nader uitgewerkt in dit hoofdstuk).

Waarom gaat het bij dit veranderingsproces?
Een tweede onderscheiding is de mate van abstractie waarmee het pro-
ces verloopt, variarend van doelbepaling via beleid tot uitvoering en
vice versa. Wij duiden dit aan met het niveau van het proces (nader uit-

gewerkt in hfdst.  5:  Met hart, hoofd  en  hand).

Hoever is het proces al gevorderd?
Ten derde kan worden onderscheiden de mate waarin het proces is
gevorderd in zijn ontwikkeling van diagnose tot uitvoering (en evalua-
tie).

Dit is de fase van het proces (nader uitgewerkt in hfdst. 6: Een goed
begin . . .).

Op welke wijze moet dit proces worden begeleid?

De gemaakte onderscheidingen dienen gezamenlijk te worden gehan-
teerd alvorens men de vraag kan beantwoorden welke strategie moet
worden gevolgd, welke stappen moeten worden genomen (nader uitge-
werkt in hfdst. 7: Hoe pak je het aan?).
-   De  strategie,  d.w.z.:
- de planmatige bepaling van de richting van de verandering (doelbe-

paling),
- de planning t.a.v. het procesmatige verloop van de verandering (pro-

ces),
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-  en van de weg waarlangs de verandering tot stand komt (methode),
- en het gebruik van de middelen waarmee de verandering wordt be-

werkt of begeleid (technieken),
- en tenslotte de stelselmatige consolidatie van de verandering, worden

bepaald op grond van de analyse van het proces.
Bij de uitwerking van deze gedachten wordt gebruik gemaakt van een
aantal begrippen zoals ZwANIKKEN die introduceert in zijn publikatie
„Aktievormen in de samenlevingsopbouw".234 Hij gebruikt hierin het
begrip elite.(1) De elite is een kleine groep die op het terrein van de
samenlevingsopbouw (het onderwerp van zijn betoog) stimulerend en
handelend optreedt. Inplaats van over de elite zou men ook kunnen
spreken over 66n of meerdere kernen van communicatie, stimulering
en actie. Een (communicatie)kern bestaat uit twee of meer personen
die ten aanzien van een bepaald onderwerp met elkaar in communica-
tie zijn. Van zo'n kern gaat ook vaak een „inducerende" werking uit,
zodat over het betreffende onderwerp in meerdere kernen wordt ge-
communiceerd. Elke communicatiekern kan dan weer het karakter krij-
gen van een stimulerings- en actiekern.
Een stimuleringskern of actiekern kan zelfs uit 66n persoon bestaan.

Men moet zich een dergelijk communicatie-proces vooral in het begin
niet al te gestructureerd en formeel voorstellen.
In verband hiermede wordt verwezen naar het beeld van het mycelium
dat door BROUWER wordt gebruikt.
Het mycelium of de zwamvlok is het netwerk van dunne draden onder
de grond, dat bij een paddestoel de eigenlijke plant vormt.
De paddestoel zoals wij die zien, het opvallende, bovengrondse
vruchtlichaam is dus niet de eigenlijke plant.
BROUWER WijSt er in het verband van zijn publikatie op, dat de massa-

media w81 op het eerste gezicht alle aandacht opeisen, maar dat bij na-
der inzien het publiek en de informele communicatie belangrijker zijn.
Hij sluit hierrnede aan bij een uitspraak Van BASCHWITZ: „Het belang-

rijkste van de krant zijn de lezers."

BROUWER concludeert dan ook, dat de belangrijkste component van de
inktzwam (bestaande uit zowel de media als individuen en groepen
uit het publiek) gevormd wordt door de zwamvlok (het publiek en de
informele communicatie in het publiek).33

(1)  „( . . . )i n iedere probleemoplossende aktie (zal) een bezinning op de pro-
blematiek  bij een beperkte elite van geinteresseerden het vertrekpunt  ( . . . )
zijn."2349
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In deze zin kan men ook over communicatie-kernen spreken vooral
waar ze (nog) niet duidelijk aan het licht treden.

De elite staat tegenover het totale samenlevingsverband, het geheel van
de betrokkenen, in een bepaalde verhouding.
In deze publikatie wordt voor dit „geheel van de betrokkenen" ook
gebruikt het woord populatie, een aan de wetenschap der statistiek ont-
leende term met de betekenis van: universum, het geheel van de betrok-
kenen.

Schr. prefereert voor een functioneel bepaald samenlevingsver-
band het woord populatie boven bevolking, omdat bij bevolking
altijd gedacht wordt aan een territoriaal bepaald samenlevings-
verband.
Cliant-systeem is dan een beperkter begrip dan populatie. Voor de
bepaling van de populatie moet ook de omgeving van een cliant-
systeem bezien worden. Het cliEnt-systeem en de omgeving vor-
men samen de populatie. Waar de grens tussen systeem en omge-
ving wordt getrokken hangt af van de vraagstelling. (2)

Met de verhouding elite-populatie (c.q. cliant-systeem) als uitgangs-
punt kan de onderscheiding naar de aard van het veranderingsproces
worden gemaakt door deze verhouding te benoemen in termen van sub-
ject, object en contra-subject. Met subject •,· :dt bedoeld: degene van
wie de handeling uitgaat. Met object ·

. doeld: degene die de han-
deling ondergaat. Met contra-subjec. wordt bedoeld: degene die welis-
waar de handeling ondergaat en enerzijds object is, doch zelf tevens
als subject op een bepaalde wijze daarin optreedt.(3)

cs) „De environment of omgeving van een systeem wordt gevormd door de ob-
jecten tezamen die invloed uitoefenen op een bepaald systeem of die door dat
systeem beinvloed worden. Systeem plus environment vormen een universum."
Voor dit universum wordt dus door ons ook het woord populatie gebruikt.
„De probleemstelling waar men van uitgaat en de soort samenhang waarin men
geinteresseerd is bepalen  ( . . . )  met welk universum  men te maken krijgt  en
ook hoe de verdeling systeem-environment eruit komt te zien.-148,525.526
") De term contra-subject is door mij ontleend aan de pedagogiek-colleges
(1954/1955, Universiteit van Amsterdam) van professor dr. H. W. F. Stellwag.
Sprekend over de term „singulier object" zoals LANGEVELD die gebruikt in zijn
inaugurele rede („Handelen en denken in de opvoeding en in de opvoedkunde")
gebruikte prof. Stellwag de term „contra-subject".
Prof. Stellwag verwees mij, bij navraag naar de herkomst van de term, naar
prof. dr. M. J. Langeveld met de mededeling: „Ik meen er zeker van te zijn dat
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De agogische intentie in veranderingsprocessen is; begeleiden, leiden,
veranderen, beinvloeden, interveniaren.
Bij de realisering van deze agogische intentie treedt de reeds genoemde
(machts)verhouding op, zowel tussen de change agent en de elite als
tussen de elite, het cliant-systeem en de populatie.
Deze verhouding kan zijn die van subject tot object, van subject tot
contra-subject of van subject tot subject.
Vanuit de positie van de change agent kan men deze verhouding zien
optreden in concentrische cirkels nl. change agent (middelpunt) - elite
(eerste cirkel) - client systeem (tweede cirkel) - populatie (derde cir-
kel).
Deze verhouding bepaalt de aard van het veranderingsproces en brengt
ook een bepaalde werkwijze met zich mee.

In het volgende worden, uitgaand van deze (machts) verhouding, die in
principe drie mogelijkheden biedt, acht variaties van planned change
beschreven met de daarbij behorende werkwijzen nl. dictatuur, revolu-
tie, regenten-regering, sociale actie, organisatie-ontwikkeling, sociale
planning, sociale hervorming, opbouwwerk.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze benamingen uiteraard asso-
ciaties oproepen met de vormen van b.v. sociale actie of opbouwwerk,
die wij in onze samenleving kennen.
De namen worden hier echter niet geintroduceerd om daar alles mee
aan te geven wat daaronder (met veel verschil van mening!) zoal wordt
verstaan. Zij dienen in dit boek als de benaming van de bovengenoem-
de verhouding elite/populatie bij verschillende vormen van planned
change. (4)

het woord „contra-subject" door Langeveld is gebruikt en in de Nederlandse
pedagogiek is geintroduceerd, wat niet wil zeggen, dat hij het bedacht behoeft
te hebben."
Prof. Langeveld schreef mij: „Argeloos  kan ik bevestigen,   dat   de term „contra-
subject" van mij afkomstig is. Maar waar ik die het eerst gelanceerd heb - ik
weet het niet. En aangezien ik nogal veel geschreven heb weet ik 66k niet, waar
te zoeken... behalve op een eindeloze zwerftocht door mijn werk. Doet u het
vooral niet. /k doe het 66k niet. En als er soms iemand anders mocht wezen,

die hem dan toch eerst bedacht heeft, gun ik hem dat pleziertje best. Laten we
onze werktuigen vooral gebruiken, ook al weten wij niet wie de hamer heeft
uitgevonden."
(4) Hoewel de benamingen niet willekeurig zijn gekozen, is het toch niet z6,
dat de werkwijzen voldoende getypeerd zijn door deze benamingen. Daarvoor
bestaat er teveel verschil van mening over de inhoud, die bovendien in de loop
van de tijd verschuivingen heeft ondergaan en nog ondergaat. Het gebruiken
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Ross onderscheidt voor wat betreft de verschillende typen ver-
anderingsprocessen vijf benaderingen van het werken met samen-
levingsverbanden ("communities") nl.
de exploiterende (exploitive) oriEntatie,
de hervormings (reform) oriantatie,
de planningsori8ntatie,
de proces-oriEntatie,
de therapeutische oriantatie. 174,3-13
Hij plaatst deze in de aangegeven volgorde op een schaal en laat
de twee polen (exploiterende en therapeutische orientatie) buiten
bespreking.
Bij de hervormingsoriintatie voert een kleine 8roep (soms edn
persoon) actie m.b.t. een bepaalde „hervorming" of een bepaald
project, dat zij wenselijk en nuttig acht voor de gemeenschap.
De groep is overtuigd van de waarde van deze hervorming of van
een bepaald project en richt haar werk op de realisering daarvan.
Waar de groep anderen te hulp roept, gaat het om steun aan de
reeds vastgestelde plannen.
Bij de planningsorifntatie is iemand (c.q. een groep) zich be-
wust van een probleem, dat naar zijn mening onderzocht moet
worden.
Bij deze oriEntatie is het doel om te beginnen:
exploratie van het probleem en van de middelen tot oplossing
hiervan. Als de groep op grond van deze exploratie een bepaalde
oplossing ziet, kan zij de weg van de hervormingsoriEntatie op-
gaan, hoewel dit niet noodzakelijk is.
Wat    betreft    het    plan,    dit kan worden opgesteld door experts;
door de machtsfiguren van de gemeenschap; door geinteresseer-
den, door groepen die er het meest bij betrokken zijn of door de
„gemeenschap".
Bij deze laatste mogelijkheid behoeft het niet alleen te gaan om

van deze benamingen is als het schieten op een bewegend doel; men moet mee-
bewegen, anders schiet men mis. Maar wie een benaming gebruikt, staat op dat
moment stil! Vooral begrippen als sociale planning, sociale hervorming, sociale
actie, opbouwwerk, zijn „bewegende doelen". En het de laatste jaren gehoorde
„maatschappij-hervorming" is iets anders dan sociale hervorming. Als de namen
t6ch worden gebruikt, is het met de in dit boek daaraan gegeven inhoud: drie
verhoudingen die door nuance-verschillen in totaal acht variaties opleveren.
Ten aanzien van de benamingen: organisatie-ontwikkeling, sociale planning,
sociale hervorming, sociale actie zou m.i. ook volstaan kunnen worden resp.
met de benamingen organisatie, planning, hervorming, actie.
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de oplossing van het probleem, maar kan ook een poging worden
gedaan tot het bevorderen van de integratie van de gemeenschap
door mensen via hun groep te betrekken in een co6peratief pro-
ces van planning.
Bij de procesoriantatie is het doel een proces op gang te zetten,
waarin het samenlevingsverband zijn problemen tracht vast te
stellen en m.b.t. deze problemen tot actie komt.
Deze oriEntatie vooronderstelt, dat er een manier is waarop een
samenleving collectief haar problemen kan vaststellen. Men gaat
er daarbij van uit, dat daardoor het vermogen van dit samen-
levingsverband om in de toekomst zijn problemen op te lossen,
zal worden vergroot.
Ross tekent hierbij aan, dat deze drie benaderingen in de praktijk          4
samen kunnen vloeien in 66n benadering, waarbij planning en
actie fasen of elementen zijn van de procesoriEntatie.

Naast de vier actie-vormen die ZWANIKKEN (zie p. 38) beschrijft (op het
gebied van de samenlevingsopbouw nl. het opbouwwerk, de sociale
planning, de sociale hervorming, de sociaal-politieke actie) onderschei-
den wij dus de organisatie-ontwikkeling, de regenten-regering, de dicta-
tuur en de revolutie.
Bij al deze vormen treedt een wisselende groep of treden wisselende
groepen op, die als elites, als kernen (van communicatie, stimulering
en actie) fungeren en de processen op gang brengen of aan de gang
houden (zie ook pag. 38).
Bij de verschillende groepen is de verhouding elite-populatie telkens
een andere.
Voor het goed verstaan van het nu volgende: bij de verschillende type-
ringen zijn de merites van de onderscheiden vormen niet aan de orde,
het gaat hier slechts om de typering.
De verschillende vormen kunnen systematisch worden weergegeven
vanuit de verschillende machtsrelaties en de daarmee gepaard gaande
kenmerken.

Vier subject/object verhoudingen
f

Allereerst komen aan de orde vier vormen, waarbij de verhouding elite/
populatie die is van subject/object nl.:
- de dictatuur;
-  de revolutie;
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- de regenten-regering;
1 - de sociale actie.

Deze vier vormen verschillen als volgt:
-  bij dictatuur is de subject/object verhouding constant;
- b# revolutie idem, maar het proces begint doordat een (nieuwe)

elite Lo.v. een (oude, gevestigde) elite de tot op dat moment gelden-
de subject/object verhouding omkeert. Na deze omkering heeft de
verhouding de tendens eveneens t.o.v. de populatie een subject/object
verhouding te worden en verschilt dan niet meer van de verhouding
bij de dictatuur;

- bil regenten-regering is de subject/object verhouding eveneens con-
stant, maar vertoont een afgezwakt beeld, doordat de schijn van een

, subject/contra-subject verhouding wordt gehandhaafd;
- bil sociale actie is er een subject/object verhouding, die incidenteel

wordt afgewisseld met een subject/contra-subject verhouding.

In feite is er tussen de vier typen wat betreft de verhouding subject/
object weinig verschil.
Wdl verschillen zij in de gevolgde werkwijze, die als volgt kan worden
getypeerd:
- de dictatuur heeft als werkwijze: dicteren;
- de revolutie heeft als werkwijze: om-keren, revolteren;
- de regenten-regering heeft als werkwijze: regeren;
- de sociale actie heeft als werkwijze: (re)ageren, agiteren.

1 In deze vier gevallen is sprake van methodische maniputatie, wat reeds
opgesloten ligt in de verhouding subject-object.
Onder manipulatie wordt hier verstaan: dwang, maar ook intrige, het
voorwenden van een andere (schijn)verhouding.

In de paragrafen I tot en met IV van dit hoofdstuk (pag. 46-53) wordt
het bovenstaande verder uitgewerkt en toegelicht.

Etn subjectisubject verhouding

Als tegenpool van de subject/object verhouding wordt de subject/sub-
4 ject verhouding beschreven.

Deze vindt zijn meest consequente toepassing in het methodisch op-
bouwwerk.
De daarbij behorende werkwijze kan worden getypeerd als: katalyseren
of als men minder non-directief optreedt als: stimuleren.

'.



44  DEEL III - THEORETISCH KADER

Hier is sprake van methodische begeleiding, wat reeds opgesloten ligt
in de verhouding subject/subject.
In paragraaf VIII van dit hoofdstuk (pag. 57) wordt dit nader uitge-
werkt.

Drie subject/contra-subject verhoudingen
Als tussenvorm tussen de subject/object verhouding en de subject/
subject verhouding wordt de subject/contra-subject verhouding be-
schreven en wel in drie variaties nl.
- de sociale hervorming,
-  de sociale planning en
- de organisatie-ontwikkeling.                                                                    4

Bij sociale hervorming is de subject/contra-subject verhouding con-
stant;
Bij sociale planning is de verhouding eveneens constant, maar is er
een tendens naar een subject/object verhouding;
Bij organisatie-ontwikkeling is er een tweesporigheid d.w.z. een sub-
ject/contra-subject verhouding En een subject/object verhouding, al
naar gelang men in de hogere of in de lagere regionen van de organi-
satie bezig is.

Deze drie variaties verschillen verder in de werkwijze, die als volgt kan
worden getypeerd:                                                                                             1
- de sociale hervorming heeft als werkwijze: propageren, activeren,

bekeren;
- de sociale planning heeft als werkwijze: adviseren, dirigeren;
- de organisatie-ontwikkeling heeft als werkwijze: organiseren, advise-

ren, ontwikkelen.
In deze drie gevallen is sprake van methodische begeleiding, (in som-
mige gevallen „ontaardend" in manipulatie), wat reeds opgesloten
ligt in de verhouding subject/contra-subject (c.q. subject/object). In de
paragrafen V t/m VII van dit hoofdstuk (pag. 53-57) wordt dit nader
uitgewerkt.

1,4

Op pag. 45 wordt dit schematisch samengevat.
Dit zijn dus verschillende manieren om in veranderingsprocessen de
verschillend gekleurde agogische intentie (begeleiden, beinvloeden,
etc.) te verwezenlijken.

4
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Deze vormen komen niet duidelijk gescheiden naast elkaar voor, maar
soms liggen zij ten dele onder elkaar d.w.z. dat zij dan in verbinding
met elkaar voorkomen.

Op de pag. 46-59 worden de acht onderscheiden vormen nog wat nader
beschreven en wel:
- naar de voor een bepaalde vorm typische machtsrelatie;
- naar de werkwijze;
- naar de gebruikte (machts)middelen;
- naar de samenlevingsverbanden waar men een bepaalde vorm vaak

(zij het niet exclusieO aantreft.

         Op pag. 60 zijn de
acht vormen nog eens getekend als acht sectoren

van een cirkel, die door stippellijnen van elkaar zijn afgescheiden, zodat
zij als de bladen van een waaier kunnen uitwaaieren, maar ook dicht-
geklapt kunnen worden, waarbij zij onder elkaar schuiven.

elite populatie benaming werkwijze

,-
• subject object, de verhouding is constant dictatuur dicteren

subject object, de verhouding is constant, revolutie omkeren

begint met omkering v. d. ver- revolteren
houding

subject object, aangevuld met de schijn regenten-rege- regeren

van contra-subject ring
subject object, met incidenteel: contra- sociale actie (re)ageren,

subject agiteren

s..... contra-subject, de verhouding is organisatie- organiseren,

twee-sporig,soms ook: object ontwikkeling adviseren,
ontwikkelen

subject contra-subject, met tendens naar sociale plan- dirigeren,
object ning adviseren

subject contra-subject, de verhouding is sociale her- propageren,
constant vorming adviseren,

bekeren

r subject subject opbouwwerk katalyseren,
stimuleren

Uit dit schema kunnen de verhoudingen ook worden uitgezet op een
continu-lijn nl. (van beneden naar boven):

t.
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- van subject/subject,
- via subject/contra-subject (constant),
- via subject/contra-subject (met tendens naar subject/object),
- via subject/contra-subject + subject/object (tweesporig),
- via subject/object (met incidenteel subject/contra-subject),
- via subject/object (met de schijn van subject/contra-subject),
- via subject/object (als omkering van de bestaande verhoudingen),
- naar subject/object (constant).                                                                        '

N.B. Deze onderscheiding van mogelijke machtsrelaties kan ook toege-
past worden op de andere relaties in het veranderingsproces, zoals tus-
sen change agent en elite, elite en cliant-systeem, cliant-systeem en
populatie (zie ook pag. 40).                                                                         1

I.  DICTATUUR

Dictatuur als veranderingsproces wordt getypeerd door een constante
subject/object verhouding tussen de elite en de populatie. De hierbij
gevolgde werkwijze is die van dicteren in de betekenis van: dwingend         .i
voorschrijven van wat moet gebeuren. Men maakt hierbij zo nodig ge-
bruik van dwang, geweld, zowel physiek als psychisch.
Men vindt dit type veranderingsproces in de gehele samenleving. Daar
waar de dictatuur zich vanuit een elite richt tegen de gevestigde macht,
spreekt men van revolutie (zie pag. 47).

Toelichtingls)

Met dictatuur wordt hier niet uitsluitend de politieke dictatuur bedoeld.
Er zijn meer vormen van dictatuur, die als gemeenschappelijke grond-
vorm het (al of niet minzame) dictaat hebben. Er wordt iets gezegd,
gedicteerd, door 66n of door weinigen, en het geheel van het samenle-
vingsverband heeft zich daarnaar te richten. De elite is hier een kleine
groep, die vaak weer geregeerd wordt door 66n man, de dictator. Men
zou kunnen stellen dat deze dictator de eigenlijke change agent is.
Deze soort planned change kan worden gebracht onder de noemer van
methodische manipulatie, wat ook geldt voor de regenten-regering, de
revolutie en voor bepaalde vormen van sociale actie.                                            4
Men kan hierbij tegenwerpen, dat dictators - die in een aantal gevallen

Cs) De prent is een detail uit Kinderprent Nr. 11 bij Mindermann en Comp. in
de Bergstraat te Amsterdam (eerste helft 19de eeuw). Repr. Atlas van Stolk,
Rotterdam.

/1
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door een veranderingsproces (nl. revolutie) aan de macht zijn gekomen
- als zij het eenmaal voor het zeggen hebben, over het algemeen geen
verandering meer willen hebben. Zij willen echter wEl verandering,
maar uitsluitend door hen gedicteerde, voorgeschreven verandering.
En ook op die gebieden, waarop zij geen verandering willen, kunnen
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Wie Beer is heeft het regt De Kneclit volbrengt getrouw
Om arrdi'en te gebieden; Den wil en wenk zijns Heeren,

Maar dic regt minzaain doen, Die zijnen dienst beloont,
k 'c merle van brave lieden. Met geld,  enkosten klecr.en.

zij dat alleen maar bereiken, door consequent te trachten de verande-
ringen, die nolens volens over hen komen, ongedaan te maken.

TEN HAVE heeft hiervoor de term katagogie of conserverende
agogie.76,418
Men zie de hierover op pag. 27 gemaakte opmerkingen.

Dat desondanks in de dictaturen veranderingen optreden, komt door
de wijzigingen van het algemene cultuurpatroon.

II. REVOLUTIE

Revolutie als veranderingsproces wordt getypeerd door een subject/
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object verhouding tussen de elite en de populatie.
Het proces begint doordat een (nieuwe) elite zich richt tegen een (oude,
gevestigde) elite, die tot op dat moment de verhouding beheerste. De
nieuwe elite maakt de oude elite tot object.
De verhouding subject/object wordt vaak doorgetrokken naar de ge-
hele populatie.
De hierbij gevolgde werkwijze is die van revolteren, om-keren. Men ge-
bruikt hierbij evenals in de dictatuur, dwang, geweld, zowel op physiek
als op psychisch gebied.
Men vindt dit soort veranderingsprocessen in de gehele samenleving.

Toelichting

George Orwell heeft dit proces meesterlijk beschreven in "Animal
farm" nl.
-  (oude) elite contra populatie in subject/object verhouding;
- (nieuwe) elite contra (oude) elite: in subject/object verhouding;
- (nieuwe) elite contra populatie: in subject/object verhouding.
Het is alsof men „gevangen is in eigen net" (Kwant) en niet tot nieuwe
opstellingen kan komen.
Het gemak waarmee een revolutionaire beweging overgaat in dictatuur,
ook al spreekt men daarbij van de dictatuur van het volk, het proleta-
riaat etc. wijst op een nauwe verbondenheid van de beide werkwijzen.
De opstelling subject-object ontkent de verbondenheid van de verschil-
lende delen van de populatie en roept daarmede een ethisch probleem
op. In de laatste jaren is in een aantal publicaties het goed recht van
de revolutie bepleit of bestreden.

Wie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 94;
105; 166; 170; 175; 178; 191.

III. REGENTEN-REGERING

Regenten-regering als veranderingsproces wordt getypeerd door een
subject-object verhouding tussen de elite en de populatie, onder de
schijn van een mogelijkheid tot contra-subject zijn van deze populatie.
De hierbij gevolgde werkwijze is die van regeren in de betekenis van:
leiden, (be)sturen, beheersen, kortom: door het treffen van regelingen
en het geven van voorschriften, de zaken laten verlopen naar de wens
van de elite.
Men hanteert hierbij allerlei vormen van manipulatie (b.v. nepotisme
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of familieregering; co-optatie of het recht van een bestuurscollege om
zichzelf aan te vullen) en intimidatie om de elite aan de macht te hou-
den.

Men vindt dit soort veranderingsprocessen op elk terrein van de samen-
leving, in verenigingen, organisaties, kerken enz.
De regenten-regering ligt dus wat de typologie betreft, vlak naast de
dictatuur.
Kenmerkend is, dat in feite dezelfde constante subject/object verhou-
ding wordt nagestreefd als in de dictatuur, maar dan onder de schijn
van een (beperkte) mogelijkheid tot contra-subject zijn van de popula-
tie.

Toelichtingce)

;
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De vader: 6Daar komt een Regent aan ! Wij hebben
het bestuur aan hem opgedragen. Hij is een braaf
man. Neem den hoed beleefd af!'
(6) De prent is uit J. H. Nieuwold. Het is toch goed dat er vele menschen in de
wereld zijn. 21e druk te Arnhem bij P. A. de Jong in het jaar 1852. Repr. Uni-
versiteitsbibliotheek, Amsterdam.
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Uit het zinnetje „Wij hebben het bestuur aan hem opgedragen", zou
men kunnen afleiden, dat het volk het voor het zeggen heeft. Wat het
inhoudt, zou pas blijken als het volk besloot het bestuur aan zichzelf
te trekken en de zittende regenten naar huis te sturen. Dat laten regen-
ten zich niet zo gemakkelijk welgevallen!

Jan Romein tekent in Filips van Leiden (+ 1325-1382) de eerste
Hollandse regent als een „man van merkwaardige democratische
allure in zijn houding tegenover de toenmaals ook bij zijn eigen

partij nog machtige adel: de adel was hem willekeur en wanorde;
van merkwaardige aristocratische allure in zijn houding tegen-
over de gilden en horigen: het „volk" was hem wanorde en wille-
keur".

„In Filips van Leiden is zich ons regentendom het eerst bewust
geworden. Het regentendom, dat het sociale bed zou worden,
waarin de Nederlandse beschaving is ontkiemd en waarin zij nog
altijd wortelt."(7)

Regenten regeren, men zou kunnen zeggen: daar zijn ze voor. De ver-
houding elite/populatie blijft ook onder de meest humane regenten-
heerschappij, die van subject-object.
Er is hier ook een voortdurende "planning of no change" ter handha-
ving van de status quo aan de gang.
Zo ergens dan gelden hier de versregels waarmee hoofdstuk I opende:
„Zoo blijve 't als het is geweest, z66 als in vroeger dagen" (pag. 3).
Het is niet zo gemakkelijk regenten-heerschappij te localiseren in onze
huidige samenleving, maar ook in de formeel democratische opstellin-
gen en instellingen treft men „onderlagen" aan van regenten-regering
evenals trouwens van dictatuur.
Er wordt de laatste jaren heel wat ontworteld in het „sociale bed van
onze Nederlandse beschaving" (Romein), maar omgespit en nieuw be-
plant is het nog lang niet.

Er is nog steeds „een stuk onuitroeibaarheid van onze regenten,
van de hun eigen mentaliteit, met als complement, de gezagsge-
trouwheid van de burger."(8)

IV. SOCIALE ACTIE

Sociale actie als veranderingsproces wordt getypeerd door een subject-
object verhouding tussen de elite en de populatie (c.q. de elite die tot
(7) Jan en Annie Romein. Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten
uit zes eeuwen. Amsterdam, 1956.
M Dr. D. J. Roorda. Het rampjaar 1672. Bussum, 1971.
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dat moment de populatie manipuleerde). Incidenteel en afhankelijk
van de te verwachten resultaten wordt ook de verhouding subject/
contra-subject nagestreefd. De hierbij gevolgde werkwijze is die van
ageren (vaak: re-ageren en agiteren).
Men gebruikt hierbij allerlei vormen van met name psychisch geweld.
Men vindt deze veranderingsprocessen in „bewegingen", die zich vaak
op misstanden in de samenleving richten.

Toelichting

In vele processen van sociale actie wordt een bestaande subject/object
verhouding omgekeerd door een kleine groep, die door de populatie, of
door een elite met sanctie van die populatie, lange tijd in de rol van
object is gemanipuleerd. Door middel van agitatie ziet men deze zaken
in beweging komen.
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen opbouwwerk (zie
pag. 57) en sociale actie, waarbij in het algemeen aan sociale actie een
grote mate van directief optreden wordt toegeschreven. Sociale actie
zou dan niet thuis horen bij het non-directieve sociaal-agogische op-
bouwwerk. Anderzijds wordt gesteld, dat het onjuist is om deze tegen-
stelling te maken, daar het doel van sociale actie hetzelfde is als het
doel van het maatschappelijk werk en het opbouwwerk. Eventuele ver-
schillen zouden alleen gelegen zijn in de meer structurele aanpak door
sociale actie en in de mate van activiteit van het hulpverlenend sy-
steem.234

De redactie van het Nimo-bulletin verklaart in een „Redactio-
neel" in het eerste nummer van 1973 de toevoeging „tijdschrift
voor opbouwwerk, sociale planning en sociale actie" door te
spreken van drie gelijkwaardige methoden van samenlevings-
opbouw.
De toevoeging „sociale" verwijst niet naar het object van planning
en actie, maar naar de wijze van werken, met samenlevingsver-
banden die zelf richting geven aan deze planning of actie.
„In deze zin is sociale planning voor ons planning die zichzelf
ter discussie stelt bij een participerende bevolking. Voor de
methodische sociale actie willen wij evenzeer laten gelden dat
deze zijn toepassing vindt uit naam en met duidelijk aanwijsbare
inbreng van bevolkingsgroepen."(9)

(9)  Nimo-bulletin, 7e jrg. no. 1, febr. 1973, p. 2.
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In dit verband moeten ook genoemd worden de discussies over het con-
flict-model en het integratie-model. Men associeert sociale actie vaak
met het conflict-model.
WEIJNEN geeft echter (aansluitend bij een artikel van Epstein in het
Amerikaanse tijdschrift Social Work) een indeling in acht typen van
sociale actie, uitgaand van twee criteria nl.
a het al of niet binnen geinstitutionaliseerd verband plaats vinden van

de actie;
b  het uitgaan van een consensus - of van een conflictsituatie.
Uit zijn beschrijving blijkt, dat het begrip sociale actie hier ruim ge-
steld is en heel wat gradaties en variaties bevat.228,208-209

RECKMAN geeft - na de definitie-strijd te hebben beschreven - een
„werkomschrijving voor onderweg":

„In elk geval is sociale aktie gericht op radikale veranderingen
van strukturen van de samenteving, van het sociaal systeem.
- Doorgaans wordt sociale aktie verricht door een groep
-  die dan een sterke konsensus dient te hebben
- zowel met betrekking tot het zicht op een meer humane, recht-

vaardige en vrije samenleving
- alswel met betrekking tot inzicht in de eigen - aard van de be-

staande sociale werkelijkheid
- en die gemotiveerd door de spanning tussen konseptie en be-

staande orde
- zo strategisch en metodisch mogelijk
- het sociaal systeem op zijn scharnierpunten attakeert
- teneinde het noodzakelijke proces van radicale sociale verande-

ringen in het leven te roepen en te voeden. "167,36

WAALDIJK die de geweldloze actie in het licht van agologie en planned
change theorie analyseert, wijst er op, dat de "unfreezing", die als „lang
en geduldig werken aan het verzachten van starre weerstanden tegen
verandering" bij geweldloosheid hoort, toch ook een hardere, meer
agressieve vorm kan hebben.219 Hij citeert hierbij Lewin die schreef

66over deep-seated powers" die ontworteld moeten worden.119,24

Inmiddels verscheen een bundel studies met als titel: „Synthese als
aktiemodel", waarin de synthese wordt gedefinieerd als „het resultaat
van een gezamenlijk handelen van personen of groepen, implicerend
een eenheid van aanvankelijk tegengestelde opvattingen of waarden
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en/of belangen welke het gevolg is van een interactie tussen de betref-
fende tegengestelde opvattingen en waarbij bepaalde elementen van
de oorspronkelijke tegenstellingen op een hoger niveau tot iets kwali-
tatief nieuws worden samengevat onder eliminatie van bepaalde andere
elementen".125,5
Een der recensenten noemde dit een „onmodieus" boek!

H/ie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 6; 12;
91; 119; 125; 167; 168; 202; 219; 228; 231; 234; 235.

V.  ORGANISATIE - ONTWIKKELING

Organisatie-ontwikkeling als veranderingsproces wordt getypeerd door
een tweesporigheid in de verhouding elite-populatie. Deze is nl. die
van subject/contra-subject dn die van subject/object, al naar gelang
het proces zich in de hogere of in de lagere regionen van de organisa-
tie afspeelt.
De werkwijze is die van organiseren, adviseren, het ontwikkelen van
organisatorische concepties.
Men gebruikt hierbij allerlei vormen van voorlichting en overleg. Men
vindt dit soort veranderingsprocessen met name in bedrijven.

Toelichting

Bij organisatie-ontwikkeling worden de doeleinden vastgesteld door
een betrekkelijk kleine groep, die door een expert wordt begeleid.
KRUYER behandelt onder de titel „Organiseren en evalueren"114 de
rol van de wetenschappelijke adviseur in beleidsprocessen. De change
agent heet „beroepsveranderaar of helper".(10) De positie van de helper
t.o.v. het systeem waarin hij opereert, kan variaren van vrijwel totale
outsider tot vrijwel complete insider.
LIEVEGOED, die zich vooral richt op de onderneming, stelt, dat „een ver-
houding tot de toekomst hebben" een belangrijke, zo niet de belang-
rijkste eigenschap is van de ondernemer.121,9
Zicht op de toekomst kan men verkrijgen zowel door rationeel denken
als vanuit emotionele motiveringen en existentiale keuzen.

(10) In een advertentie in T.M.W., 20 april 1972, wordt een organisatie-agoog
gevraagd wiens functie omvat: bijdragen tot de beleidsontwikkeling betreffende
organisatievraagstukken, adviseren bij en begeleiden van samenwerkingsproces-
sen en optimaliseren van het samenspel tussen bestuurders en beroepskrachten.
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In zijn boek is een van de Capita Selecta geschreven door Drs. C. J.
Zwart over organisatieontwikkeling. 121,182v.v. zwART wil de change

agent ontwikkelingshelper noemen. Hij wijst er op, dat in een organisa-
tie instrumenten, relaties en concepties een rol spelen, zodat er gespro-
ken kan worden van een instrumenteel, een relationeel en een concep-
tueel sub-systeem. Deze relaties hebben een vormaspect en een proces-
aspect.

„Een proces is een geheel van relaties, dat in de tijd veran-
dert."121,192

Change agent is synoniem met adviseur, consulent, expert, dus met een
deskundige die samen met de cliant een tijdelijk systeem vormt en dus
zelf een element is van het systeem.121,196 Onder het hoofdstuk model-
len van organisatieontwikkeling geeft ZWART eerst verschillende fasen-

indelingen nl. van Lippitt, Van Doorn, Hutte, Colthof.
Hij constateert, dat deze modellen „slechts in geringe mate operationeel
zijn".

„Een methodische uitwerking ontbreekt meestal, terwijl het ver-
band tussen de fasen van het proces en de bijbehorende ac-
tiviteiten van de cliEnt en de ontwikkelingshelper onduidelijk
zijn."121,198

Vervolgens ontwikkelt hij een eigen model van verandering (organisa-
tie-ontwikkeling), dat met name op het bedrijfsleven is afgestemd. Te-
recht trekt hij aan het slot van zijn betoog de volgende conclusie:

„In het voorgaande is vrijwel uitsluitend over een topgroep ge-
sproken. In werkelijkheid zullen tijdens de voorbereidende stadia
ook andere groepen in het proces betrokken worden. Zij hebben
er eveneens recht op de concepties van de ontwikkelingshelper
te leren kennen b.v. in de vorm van een aangepaste management-
conferentie.
Hun creatieve bijdragen moeten zoveel mogelijk bevorderd wor-
den, maar naarmate het proces verder in de organisatie afdaalt,
zullen de hoofddoelstellingen behoudens evidente verbeteringen
steeds minder ter discussie staan. "121,205(11)

Met name uit deze laatste conclusie kan worden afgeleid, dat de ver-
houding elite/populatie die is van subject/object tn subject/contra-

(ti) In zijn proefschrift: „Professionele organisatie-ontwikkeling. Een bijdrage tot
synthese van organisatie-kunde en veranderingskunde" (handelsuitgave: „Ge-
richt veranderen van organisaties. Beheerste ontwikkeling als permanente ac-
tiviteit") werkt ZWART dit nader uit.238
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subject, al naar gelang het proces zich in de lagere of in de hogere re-
gionen van de organisatie afspeelt.

Wie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 32; 47;
114; 121; 238.

VI. SOCIALE PLANNING

Sociale planning als veranderingsproces wordt getypeerd door een
subject/contra-subject verhouding tussen de elite en de populatie,
waarbij de tendens aanwezig is van een subject/object verhouding.
De hierbij gevolgde werkwijze is die van adviseren, wat vaak het karak-
ter van dirigeren aanneemt.
Men maakt hierbij gebruik van vormen van overleg, informatie, voor-
lichting.
Men vindt dit soort veranderingsprocessen in organisaties, bij de over-
heid, bij politieke partijen.

Toelichting

Sociale planning is in het verleden vaak niets anders geweest dan
planning op sociaal terrein.
Bij de sociale planning treedt vaak een kleine groep op, die op het ge-
bied waarop de verandering plaats vindt, deskundig is. In elk geval
stelt deze groep zich als zodanig op en speelt zij dus de rol van de ex-
pert(s). Zie ook de opmerking op pag. 41. De verhouding tot de popu-
latie is in het beste geval die van subject/contra-subject, in vele gevallen
echter „ontaardt" zij in de verhouding subject/object. Dit is gegeven
met de rol van de expert, die gemakkelijk het standpunt inneemt van:
daar hebben die mensen toch geen verstand van.
Hfj heeft er wN verstand van.
Vaak ziet men ook een commissie, b.v. een plan-commissie, optreden
in de rol van de expert.
Het beste trefwoord, dat hiervoor gebruikt zou kunnen worden, is
„dirigeren", ook al wordt hiervoor in de praktijk vaak als eufemisme
het woord „adviseren" gebruikt. In tal van organisaties verlopen ver-
anderingsprocessen volgens dit schema, evenals op het gebied van de
overheidsbemoeiingen.
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Er is in de laatste jaren een tendens om aan de sociale planning duide-
lijk de inhoud te geven van planning, die op een bepaalde, in elk geval
niet-bureaucratische, wijze plaatsvindt.
ZWANIKKEN nOemt sociale planning een onderontwikkelde methode in
de samenlevingsopbouw.
Hij wijst er op, dat deze sociale planning niet verward moet worden
met spontane of gestimuleerde participatie-processen van onderop,
hoewel het ook bij sociale planning gaat om het vinden van participa-
tie van de belanghebbenden, „al ligt het accent dan elders."(12)
PETERS en KABEL constateren bij hun onderzoek naar pastorale samen-
werking en planning dat er op het gebied van deze planning twee ver-
schuivingen plaatsvinden nl. die van meesterplan naar procesbegeki-
ding en de functie van de inspraak bij planning. (13)

Wie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 152;
174; 186; 187; 234; 237.

VII. SOCIALE HERVORMING

Sociale hervorming als veranderingsproces wordt getypeerd door een
subject/contra-subject verhouding tussen de elite en de populatie.
De hierbij gevolgde werkwijze is die van propageren, activeren, beke-
ren.

Men maakt hierbij gebruik van technieken van voorlichting en informa-
tie.

Men vindt deze veranderingsprocessen bij verenigingen en „bewegin-
gen".

(12) „Bij sociale planning ligt het initiatief duidelijk bij een instantie, die vanuit
een bepaalde verantwoordelijkheid stappen onderneemt om doeleinden te reali-
seren, problemen op te lossen tezamen met de belanghebbenden. Zo'n instantie
is vaak de overheidsdienst, maar kan evengoed een instelling van particulier
initiatief zijn."
„De sociale planner brengt daarbij duidelijk inzichten van een hoger echelon
in, de opbouwwerker start bij de behoeften van het client-systeem en zal het
gemakkelijker hebben, naarmate deze behoeften bij het client-systeem meer
manifest zijn.-237,176-177.
Zie ook het citaat op pag. 51.
(13) „Planning wordt begrepen als bewustwording van doeleinden en middelen
en hun onderlinge verbanden."
„Vanuit planning bezien verdient het derhalve aanbeveling om bet maken van
plannen aan te vangen op het laagste niveau dat nog effectief benaderd kan
worden. "152,106
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Toelichting

Bij een proces van sociale hervorming probeert een kleine groep, be-
zield van een bepaalde gedachte, deze gedachte te propageren. Zij
treedt hiervoor actief op,(14) (zie ook pag. 41). Haar activiteiten hebben
het karakter van bekeringspogingen. De opstelling van de elite ten
opzichte van de totale populatie is die van subject/contra-subject,
maar ook hier tendeert zij in een aantal gevallen naar een subject/
object verhouding.
Het is een proces van verandering dat door politieke partijen en ver-
enigingen vaak wordt toegepast. De elite (c.q. de change agent) treedt
daarbij op in de rol van activist.

VIII. OPBOUWWERK

Opbouwwerk als veranderingsproces wordt getypeerd door een subject-
subject verhouding tussen de elite en de populatie. De hierbij gevolgde
werkwijze is die van katalyseren, stimuleren.
Men maakt hierbij gebruik van technieken voor verkenning en diagno-
se, sociale motivering en stimulering, programmering en organisatie,
evaluatie en ondersteunende technieken (rapportage, gespreksvoering
e.d.).203,78-86

Men vindt deze veranderingsprocessen in de samenleving (met name
in het opbouwwerk) en in organisaties.

Toelichting
VAN TIENEN en ZWANIKKEN omschrijven het opbouwwerk als volgt:

„Opbouwwerk als sociaal-agogische methode van vakkundige
hulpverlening aan een collectiviteit of sociale categorie heeft als
doelstelling, op een non-directieve wijze de eigen verantwoorde-
lijkheid van een dergelijk diant-systeem te activeren."203,99 (Zie
ook pag. 42, procesoriantatie).

De werker moet in zijn werkwijze rekening houden met de structuur en
de functie, de omvang en bewerkbaarheid, de aard van de behoeften en

(14) „De vakbeweging, ook de christelijke vakbeweging, is in haar relatie tot de
grondslagen van onze economische orde niet of onvoldoende in beweging ( . . . ) .
U moet cen hervormingsorganisatie zijn in de zin van verandering van de grond-
slagen van onze economische orde."
(Prof. dr. H. J. van Zuthem, geciteerd in: De Gids, 59e jrg. no. 20, 28 ola. 1970.)



58   Dem. m - THEORETISCH KAI)ER

de activeringsmogelijkheid van een cliant-systeem. De rol van de wer-
ker wordt bepaald door het karakter en de doelstelling van het op-
bouwwerk: het op non-directieve wijze verlenen van hulp aan een
cliEnt-systeem om zichzelf te leren helpen. De rol van de werker is
vooral die van begeleider en katalysator. Hij zal daarbij zijn cliant-
systeem moeten aanvaarden zoals het is, zijn waarden ontzien, zijn
tempo van activiteiten moeten afstemmen op het tempo van het cliant-
systeem, ook in zijn diverse onderdelen, en het cliant-systeem zijn eigen
doelen laten vaststellen en wegen laten bepalen waarop het tot actie
wil komen, geen vormen of besluiten opdringen, waaraan het cliEnt-
systeem nog niet toe is.
Hiervoor zal hij een samenstel van technieken moeten beheersen.203,100

Belangrijk is, dat de populatie (te verstaan als: alle betrokkenen, ook
buiten een bepaald territoir) op de juiste wijze wordt bepaald.
Bij het optreden van een zogenaamd werkverband gaat het zowel om
de kwalitatieve als om de kwantitatieve representatie. Dit betekent,
dat niet alleen moet worden nagegaan hoe de vertegenwoordigers in
het werkverband de populatie formeel vertegenwoordigen, maar ook
met hoeveel draden zij zelf in persoon aan de samenleving verbonden
zijn.
In het bijzonder dient bij een opbouw-proces in het oog gehouden te
worden, dat de verschillende in het proces optredende communicatie-
kernen bij elkaar worden gebracht of gehouden. Daar het hier gaat om
een proces van optimale participatie, kan de verhouding aangeduid
worden met de termen subject-subject, waarbij de subjecten voor el-
kaar tot mede-subject zijn. De trefwoorden voor de werkwijze zijn: sti-
muleren, katalyseren d.w.z. het proces versnellen (of vertragen).
Katalyseren is een aan de scheikunde ontleende term, die aangeeft.
dat een stof de inwerking van andere stoffen op elkaar beinvloedt zon-
der zelf te worden verbruikt.
Ook de term enabler wordt hier gebruikt. de man die in staat stelt
tot...

De werkwijze van het opbouwwerk wordt op verschillende terrei-
nen toegepast. Met „het opbouwwerk" bedoelt men vaak het
werkterrein in de samenleving en de daar plaatsvindende toepas-
sing van deze werkwijze.
Het proefschrift van PEPER heeft de discussie over de waarde
van dit opbouwwerk voor de samenlevingsopbouw (weer) doen
herleven. 154
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In onze publikatie gaat het niet om het werkterrein opbouwwerk,
maar om de opbouwwerk-methode.

Een vaak gemaakt (en even vaak bestreden) onderscheid is dat tussen
territoriaal, functioneel en categoraal opbouwwerk, al naar gelang deze
werkwijze betrekking heeft op een geografisch begrensd samenle-
vingsverband in zijn geheel, op een functionele groepering in een sa-
menleving of op een bepaalde categorie uit de bevolking.24,165 Het
werken met een functionele groepering wordt soms institutioneel op-
bouwwerk genoemd of, als het meerdere groeperingen en hun relaties
betreft, inter-institutioneel opbouwwerk.

Wie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 15;
24; 31; 35; 95; 132; 138; 144; 154; 174; 196; 203; 221; 232; 233;
234; 235.
In het voorgaande zijn verschillend „geaarde" werkwijzen bij de
(bege)leiding van veranderingsprocessen in het kort beschreven en ge-
typeerd.
Van welke aard een bepaald veranderingsproces zal zijn, is afhankelijk
van een min of meer bewuste keuze door de verschillende betrokkenen
in dit proces.

Weerstanden

LEWIN geeft een aantal analyses van de krachten, die optreden wan-
neer in de "life space" (het psychologische „veld" of de „levensruimte"
van het individu) veranderingen optreden.119; 120
Deze krachten worden vectoren genoemd. Samen vormen zij een krach-
tenveld, waarin zowel "driving forces" (naar verandering drijvende
krachten) als "restraining forces" (de verandering tegenhoudende
krachten) werkzaam zijn.
De "resultant force" (resultante) van deze krachten bepaalt 6f en in
welke richting een verandering plaats vindt.
Ook  in  11,  52, 123 wordt uitvoerig  op de achtergronden  van  de weer-
standen tegen verandering ingegaan.

           De aard van de weerstanden tegen verandering houdt verband met de
mate waarin de betrokkenen subject zijn in het veranderingsproces,
dan wel contra-subject of object, dus met de aard van het proces.
Daar waar een populatie in de meest letterlijke zin gemaakt wordt tot
object van een veranderingsproces, zoals bij revolutie, dictatuur en re-
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gentenheerschappij, treft men allerlei vormen aan van ondergronds
verzet of van lijdelijk verzet of van openlijk verzet, hetgeen dan weer
kan leiden tot een nieuwe revolutie.
Bij vormen van sociale planning en sociale hervorming kan men zien
hoe een minderheid zich verzet tegen een door een meerderheid ge-
propageerde verandering.
Worden deze veranderingen door besluitvorming bewerkstelligd dan
betekent dit nog niet, dat de minderheid zich hierbij neerlegt.

SCHEMA MOGELIJKHEDEN PLANNED CHANGE
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Dit geldt met name voor de parlementaire democratie, waar de meeste
stemmen gelden. Bij conflicten kan men naar synthese streven, maar
ook naar dominantie.
Worden deze veranderingen tegen de zin van een meerderheid in door
pressie van een minderheid bewerkt, dan ziet men vaak hoe hierdoor
bij deze meerderheid agressie wordt opgeroepen. Zij heeft immers
de middelen, maar ziet zich door de pressie machteloos gemaakt.
Daar waar de populatie zelf subject is in de veranderingsprocessen
vindt men toch de normale tegenzin tegen de verandering, die immers
een tot op dat moment „beloond" gedrag doorbreekt en die moeite
kost.
„Verhuizen kost bedstro" is het oude gezegde en de vraag komt daarbij
dan op: wie zal dat betalen?.

Men ziet ook vaak tegen zelf-gewilde en zelf-geplande verandering een
zekere ambivalentie (men wil de verandering wel, maar heeft er toch
weerstanden tegen) die tot het normale menselijke gedragspatroon ge-
rekend moet worden.



5.  MET HART, HOOFD EN HAND

In elke kerkelijke vergadering waar over veranderingen wordt gespro-
ken, staat er wel iemand op, die vindt, dat het allemaal h661 anders
moet en ook uit de „ingezonden stukken" blijkt vaak verschil van me-
ning over de vraag, waarop men zich moet richten en hoe men daarmee
bezig moet zijn.
Lezend en luisterend kan men in korte tijd heel wat van die uitspraken
bijeen brengen. Wie dat materiaal wil ordenen, zou dat kunnen doen
door alle commentaren onder te brengen in 66n van de hieronder vol-
gende rubrieken.

"In de eerste rubriek komen opmerkingen als: „ik mis de geloofsvisie ,
„z6 regeert Christus Zijn kerk niet", „zonder de Heilige Geest kan dit
allemaal nooit slagen en Indt de Heilige Geest is dit allemaal niet no-
dig".
De sprekers zijn gelovige mensen, die vinden, dat het er in de kerk
vooral op aankomt, dat je „met het hart" werkt.
En wie zal hen tegenspreken?
In de tweede rubriek komen opmerkingen als: „het is niet eigentijds",
„wij leven niet meer in de 18de eeuw", en ook, „wij zijn hier in de grote
stad en niet in een dorp" (of omgekeerd!). De sprekers behoeven niet
minder gelovig te zijn dan hun voorgangers, maar zij hebben een scherp
oog voor de situatie waarin de kerk verkeert, de tijd waarin zij leeft.
Zij ontkennen niet, dat je „met het hart" moet werken, maar zij voegen
er in 66n adem aan toe: „en gebruik ook je hoofd". En wie zal hen
tegenspreken?
In de derde rubriek komen opmerkingen als: „de kerkdiensten duren
te lang (of te kort)", „het is niet concreet", „wanneer gaan wij nu eens
wat doen?", „laten wij de handen uit de mouwen steken!". Dat zeggen
de practici, die vaak ongeduldig worden in de (te) lange vergaderingen
en die er graag aan herinneren, dat „de handelingen der apostelen met
handen en voeten werden verricht".
En wie... enz.
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Het is alsof alle opmerkingen voor wat de kerk betreft - en dan als
drieklank en niet apart! - doorklinken in het volgende:

„Het is zeer verheugend, dat de mogelijkheden voor een nieuwe
aanpak door de centrale kerkeraad zijn open gehouden. Deze zul-
len dan ook terdege moeten worden benut. Dit zal vooral in deze
richting moeten gebeuren,
- dat de aanpak van het werk niet gericht is op het traditionele

beeld van de kerk, maar op de opdracht van de HEER der
Kerk;

- dat de aanpak van het werk niet bepaald wordt door het werken
van een gemeente in de gevestigde situatie, maar door de situa-
tie waarin deze wijken in opbouw zich bevinden;

- dat de aanpak van het werk niet een zaak is van enkele ambts-
dragers alleen, maar van de gemeente in zijn geheel.

In dit memorandum zal daarom aandacht besteed moeten worden
aan de volgende vragen:

1.    Welke  is de opdracht van  de  kerk?
2.  Welke is de uitdaging die van de nieuwe wijk uitgaat?
3.  Welke zijn de mogelijkheden om de leden van de gemeente ver-

antwoordelijkheid te laten dragen?"34,2-3

De samenvatting van het bovenstaande zou kunnen zijn: Wij moeten
aan het werk met hart, hoofd en hand:

- Met het hart, omdat wij geloven in de opdracht van de kerk, in haar
eigenlijke functie;

- met het hoofd, omdat wij ons willen bezinnen op de situatie waarin
de kerk verkeert en op de uitwerking van de functie in taken, die
worden geformuleerd met het oog op die situatie;

- met de hand, omdat wij die taken dan ook met gebruikmaking van
bepaalde middelen willen laten resulteren in concrete werkstukken.

In de reeks functie-taken-werkstukken wordt de werkelijkheid telkens
op een ander niveau benaderd.

„Hart, hoofd en hand"  -zun de menselijke middelen, die worden aange-
sproken of gebruikt, als het gaat om het werk op deze verschillende
niveaus.
Ook in veranderingsprocessen kunnen deze drie niveaus worden onder-
scheiden en de tweede onderscheiding die in het begrip veranderings-
proces binnen een functioneel bepaald samenlevingsverband moet wor-
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den aangebracht, is dan ook die van de niveaus van functie, taak (of
taken)  en  werk (of werkstukken).(1)

Schrijver dezes heeft in een viertal artikelen in „Hervormd Rotter-
dam" (onder de titel: Functie, taak en werk van de kerk) deze on-
derscheiding toegelicht en uitgewerkt.124
Als samenvatting hiervan het volgende:
In de discussie over de kerk dient men onderscheid te maken tus-
sen functie, taak en werk.

De functie is de eerste en laatste doelstelling van de kerk, de meest
eigenlijke opdracht, die verband houdt met de identiteit van de
kerk, met haar wezen.
Deze functie bepaalt de plaats van de kerk in de wereld. Zij is niet
overdraagbaar. Wel kan een kerk (kerkgenootschap) samen met
andere kerken (kerkgenootschappen) dezelfde functie vervullen.

Taken hangen samen met de uitoefening van de functie in een be-
paalde situatie. Zij zijn de verbijzondering van de functie in de
gegeven werkelijkheid. Omdat deze gegeven werkelijkheid telkens
een andere kan zijn, zijn op het gebied van de taken alternatieven
denkbaar. Ze zijn dus ook relatief t. o.v. de functie.

Werkstukken (wat men concreet uit moet voeren) worden be-
paald door de voor de uitvoering van een taak beschikbare midde-
len en door het „gebruik", de „mode", de „mos" m.b.t. de aan-
wending van die middelen. Werkstukken zijn feitelijke en tastbare
uitwerkingen van taakstellingen.

Veel discussies over de kerk lijden aan de verwarring van functie,
taak en werk. Wie iets ziet veranderen aan een werkstuk meent
dat de kerk haar taken niet meer vervult. Wie een andere dan de
hem bekende formulering hoort van de taak van de kerk of een
aantal taken in een zich wijzigende situatie ziet wegvallen, meent
dat de functie van de kerk wordt uitgehold.
Het gaat bij dit alles om het juiste onderscheid en de juiste combi-
natie:

(t) Mijn denken over deze materie is geinspireerd door het in de jaren 1963-
1965 samen met de heer A. J. van Venrooy (destijds adjunct-directeur, thans
directeur van de maatschappij „Zandbergen" te Amersfoort) samenstellen van
een „Organisatie-werkboek Zandbergen".
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- een functie die wezenlijk is en verband houdt met de identiteit:
- een taak die uit de functie is afgeleid met inachtneming van de

situatie;
- werkstukken die op grond van de taakstelling worden ver-

vaardigd met aanwending van de juiste middelen en rekening
houdend met „het gebruik" (einde samenvatting).

Om het ten slotte nog eens in andere woorden te zeggen: bezieling
vanuit de achtergrond, bezinning op de situatie en bewerking in con-
creto moeten niet door elkaar worden gehaald, maar zij mogen ook
niet van elkaar worden losgemaakt.

Het is noodzakelijk om bij het vergelijken van de verschillende uit-
spraken goed in het oog te houden wat in dit boek met functie, taak en
werk wordt bedoeld.

Wie b.v. zegt: „Het wezen van de kerk (Woordverkondiging) heeft
I prioriteit boven de functie van de kerk (activiteiten van de kerk in

de samenleving)",1,10 bedoelt met het wezen ongeveer wat in dit
boek de functie wordt genoemd en hij bedoelt met de functie een
deel van wat in dit boek de taken en werkstukken van de kerk
worden genoemd.
DEKKER geeft, schrijvend over de functie van de kerk in de samen-
leving, met die term niet aan de taak, de opdracht of de doelstel-
ling van de kerk, maar de objectief waarneembare gevolgen, het
effect van het optreden, in de sociologie omschreven als „de
werking die een verschijnsel uitoefent".
Hij signaleert een vertroostende en een kritische functie van de
kerk, wat in een bepaalde context een juist gebruik van het woord
„functie" is, maar gebruikt het woord ook in het verband van
„door de kerk te vervullen functies", wat doet vermoeden dat dit
niet alleen effecten van het optreden van de kerk zijn, maar ook
opdrachten aan en (in onze terminologie) taken van de kerk.40,42-50

Niveaus van veranderingsprocessen

Om een verdere onderscheiding (behalve die van de aard) aan te bren-
gen in het begrip veranderingsproces is het noodzakelijk na te gaan op
welk niveau (functie, taak of werk) dit proces zich afspeelt.

Is het een verandering in de functie van een instelling of groep, dan
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gaat het om bezinning op de eigen identiteit en op de achtergronden
van de situatie, die een crisis-karakter heeft. De instelling is dan geko-
men in een identiteitscrisis, die een zorgvuldige begeleiding vereist.
Men weet niet meer wie men is en wat men wil. Een dergelijke identi-
teitscrisis kan uitlopen op een verandering van identiteit, maar ook op
een zichzelf-hervinden, een opnieuw ontdekken van de oorspronkelijke
identiteit, een her-bronning. Er zitten zowel elementen van revolutie
als van evolutie in, van „bekering" en „tot zichzelf komen".
Wat betreft de functie van de kerk kunnen zowel niet-gelovigen als ge-
lovigen de vragen formuleren, maar de antwoorden op deze vragen
„behoren" in de eerste plaats te komen van de gelovigen. Zfj behoren
te weten en te kunnen antwoorden op de vraag wat de kerk is, welke
identiteit zij heeft en welke functie zij op grond van deze identiteit uit-
oefent.

Met opzet wordt hier niet - zoals vaak gebeurt - gesproken over
sociologen en theologen, omdat het hier niet gaat om beoefenaars
van een tak van wetenschap, maar om mensen met verschillende
existentiBle standpunten, die met gelovig en niet-gelovig (dat wil
zeggen gelovig en niet-gelovig ten aanzien van de kerk!) beter     4
getypeerd zijn dan met wetenschappelijke disciplines. Sociologie
en theologie staan in dit verband ieder (gelovig of niet-gelovig)
ten dienste.

Een tweede mogelijkheid is, dat de functie van een instelling, i.c. van
de kerk, voor ieder duidelijk is, maar dat er een verandering van taak-
stellingen aan de orde is.
Deze taakstellingen houden verband met de situatie. Zij komen tot
stand wanneer, na een juiste analyse van de situatie, op de juiste wijze
een relatie gelegd wordt tussen de functie en de situatie, waarbij de
vraag wordt beantwoord, hoe deze functie in deze situatie kan worden

uitgeoefend.
Het veranderingsproces op het niveau van de taakstellingen kan zowel
betrekking hebben op de situatieanalyse als op de wijze waarop tussen
functie en situatie een relatie wordt gelegd.
Hier zijn een aantal vragen aan de orde, waarbij niet alleen de gelovi-
gen de antwoorden kunnen geven.
Het is best mogelijk, dat een „niet-gelovige" d.w.z. iemand die niet exi-
stentieel bij de kerk betrokken is, de situatie beter analyseert en ook
beter in staat is tot een oordeel over de relatie tussen functie en situa-
tie, waarop de taakstellingen zijn gebaseerd.



MET HART, HOC)FD EN HAND   67

Zowel de vragen als de antwoorden zullen moeten worden opgesteld
door „kerk en wereld".
Zeer nuchtere zaken als: een sociografisch rapport, een sociaal psycho-
logische analyse, social administration e.d., komen hierbij aan de orde.

De derde mogelijkheid is, dat er - bij een duidelijk inzicht in de functie
an een juiste opstelling op het gebied van de taken - een veranderings-
proces gaande is op het niveau van de werkstukken. Het gaat dan om
een ander gebruik van de middelen (b.v. omdat deze middelen schaars
geworden zijn of omdat men meent, dat de middelen beter gebruikt
zouden moeten worden), maar het kan ook gaan over het gebruik van
andere middelen. De probleemstelling kan dus verband houden met de
middelen zelf, maar een rol hierbij kan ook spelen een bepaalde mode
of „mos" inzake het gebruik van deze middelen of inzake het gebruik
van bepaalde middelen.
Veranderingen in deze „mos" houden dan weer verband met verande-
ringen in groter verband.
Bij de begeleiding van een dergelijk veranderingsproces is deskundig-
heid vereist op het gebied van organisatie, kennis van de markt en van
het sociaal-psychologische klimaat waarin de consument leeft. Ieder
kan hier vragen stellen, die moeten worden opgesteld vanuit strikt za-
kelijk oogpunt, zoals ze ook strikt zakelijk moeten worden beantwoord.

Tussen de niveaus van functie, taak en werk bestaat een relatie. Men
kan niet op het ene niveau bezig zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor
het andere niveau.
Doet men dit w81 (en in de praktijk doet men dit inderdaad), dan zijn
in de meeste gevallen verwarring, onzekerheid en de daaruit voortvloei-
ende weerstanden het gevolg. Het is dus zaak, dat het veranderings-
proces op verschillende niveaus gelijktijdig plaats vindt.

BOER WijSt er Op, dat opbouwwerk zonder normatieve, sociaal-
wetenschappelijke en organisatorisch-praktische richtlijnen weinig
resultaat zal opleveren en zelfs schade kan aanrichten.24,202
Ditzelfde kan gezegd worden van veranderingsprocessen in het
algemeen. Het gaat altijd om het trio: hart, hoofd en hand, niet
naast en ook niet nd elkaar maar in verbinding met elkaar.
STALPERS merkt i.v.m. de eerder genoemde „veranderingsvaardig-
heid" op:
„Methodisch komt het aan op bespreking van de wijsgerig-princi-
piele visie op mens, wereld en verandering en op de praktische
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verheldering van redenen, wegen en consequenties van verande-
ringen en het leren opvangen van deze consequenties.

"

Hierbij zijn uitzicht en vertrouwen „een stimulerende en voor het
welslagen vaak kritische factor".193,105

Hoezeer de verschillende niveaus met elkaar samenhangen, wordt
gel[llustreerd door de volgende uitspraken over financiEn en kerkgebou-
wen.

„Natuurlijk moet er een zo verantwoord mogelijk financieel beleid
zijn (daarvoor pleiten wij nadrukkelijk); dat zal dan echter in elk
geval betekenen, dat er niet op allerlei plaatsen maar wordt door-
gemodderd, maar dat van een nuchter bezien van de feiten, en
vooral van het geloof uit, een dergelijk beleid vorm krijgt."164
„Deze gebouwen zijn altijd afspiegelingen geweest van het geeste-
lijk en kerkelijk leven (of het gebrek daaraan) van de tijd waarin
zij ontstonden. Dat zal ook gelden voor de kerken die wij bou-
wen."164

Hoe in de praktijk vanuit het niveau van de werkstukken een relatie
wordt gelegd met het niveau van taken en functie, blijkt b.v. uit het
volgende krantenbericht ter gelegenheid van de opening van een nieuw
„ontmoetingscentrum".

„Met zo'n gebouw moet je een springlevende gemeente krij-
gen  ( . . . ) . Het moeilijkst  is  niet  een  kerk te bouwen,  maar
een kerk goed te gebruiken.

"

„In dit gebouw wordt de kerkdienst vanzelf een ontmoeting. De
gemeente wordt een kring die zich verzamelt. Het gebouw moet
de gemeente inspireren tot nieuwe activiteiten. Er moet iets ge-
beuren."

„Door de flexibele opstelling van het gebouw ( . . . ) kan de een-
zijdige monoloog van 66n kant vermeden worden."(2)

In vele uitspraken over de kerk wordt deze relatie onvoldoende in het
oog gehouden .Wie b.v. zegt:

„De gemeente van Jezus Christus is niet geroepen tot instandhou-
ding van kerkelijke gebouwen, maar tot verkondiging van het
evangelie. Dit laatste zal boven alles prioriteit moeten hebben."212

verkondigt w81 een waarheid, maar dan een waarheid die uit zijn ver-
band is gelicht (zoals vaak wordt gedaan en zoals schrijver dezes heeft
gedaan om het gevaar hiervan te signaleren!).
En dan is het een gevaarlijk citaat, omdat het een „waarheid als een

(2) Trouw/Kwartet, 14 april 1972.
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koe" bevat, die in de praktijk een uitwerking in de breedte en in de
diepte moet krijgen. In de breedte, omdat daarin het hele terrein van
de werkstukken en het stellen van prioriteiten op dit terrein moet wor-
den betrokken.
In de diepte, omdat bij die prioriteitenstelling de relatie tussen de ver-
schillende niveaus duidelijk moet worden gelegd.

Niveaus en weerstanden

Met de verwarring als gevolg van het niet of niet juist onderscheiden
van de niveaus van een veranderingsproces en het niet of niet juist
leggen van een relatie tussen de verschillende niveaus, hangen een aan-
taI weerstanden tegen veranderingsprocessen samen.

Tussen de verschillende deelnemers in een veranderingsproces kan
b.v. een verschil bestaan in het interpreteren van het niveau en/of van
de relatie, die dit niveau heeft met de andere niveaus.
Er is een groep die meent, dat het slechts om de werkstukken gaat.
Deze groep wil strikt zakelijk te werk gaan en voelt in het algemeen
niets voor discussies over de situatie en de identiteit. Dat heeft er
volgens hen niets mee te maken en dient alleen maar om de aandacht
af te leiden van de zakelijke beslissingen die moeten worden genomen.
Men  zegt  b.v.: Wij hebben voor predikantsplaatsen beschikbaar  4  X
gulden, een predikant kost X gulden, wij moeten dus vier predikanten
hebben.

Omdat er over het rekensommetje dan uiteraard niet te discussiEren
valt, is er ook geen discussie mogelijk over de vraag of er voor de 4 X
gulden misschien beter drie predikanten en een vormingsleider kunnen
komen!
Er is een tweede groep, die vooral (of uitsluitend) oog heeft voor de
situatie waarin de kerk verkeert en meent, dat het er om gaat, dat de
kerk in deze situatie handelend optreedt.
Deze groep zal b.v. zeggen: De wereld schrijft de agenda van de kerk,
m.a.w. bepaalt de taken van de kerk.
De vraag is, of men daarbij voldoende in het oog houdt, of enerzijds
datgene wat de wereld op de agenda van de kerk schrijft, relatie heeft
met de functie van de kerk (dit is de relatie van de taak en de functie)
en of anderzijds datgene wat de wereld op de agenda van de kerk
schrijft, door de kerk wel effectief ter hand kAn genomen worden, ge-
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zien de middelen die de kerk hiervoor beschikbaar heeft. (Dit is dus de
relatie van de taak en de mogelijke werkstukken.)
En als principiBle vraag:
Schrijft de wereld inderdaad de agenda van de kerk? M.a.w. aanvaardt
de kerk zonder meer de analyse die de wereld geeft van haar situatie
en op basis waarvan haar agenda-wensen worden geformuleerd of
analyseert de kerk zelf de situatie van de wereld en schrijft zij die din-
gen op haar agenda die daar met het oog op haar functie inderdaad
thuishoren?
Een derde groep meent, dat het er in het veranderingsproces eigenlijk
alleen maar om gaat, dat de kerk haar junctie duidelijk ziet of wel zich
tot haar eigenlijke functie bekeert.
Die eigenlijke functie wordt dan vaak omschreven in termen als „in
afhankelijkheid van de Heer leven", „leven naar het Woord" e.d.
In deze groep kan men mensen aantreffen, die zich „geestelijk" noemen
in vergelijking met de groepen die zij als „wetenschappelijK" of „zake-
lijk" kwalificeren.

Ednzelfde groep kan, ook zonder dat zij verdeeld is in sub-groepen
met verschillende inzichten, als geheel het verkeerde inzicht hebben.
Zij kan b.v. menen, dat met een ander gebruik van de middelen, een
reorganisatie dus, de zaak geregeld is. Zij kan ook menen, dat met een
diepgaande bezinning op de functie de zaken in orde zullen komen.
echter zonder dat zij een relatie heeft gelegd met de situatie en de mid-
delen.
Zij kan ook menen, dat met een andere opstelling in de situatie de
zaak gered is.
Zij kan daardoor als geheel bepaalde weerstanden hebben tegen een
veranderingsproces, dat haar in een bepaalde richting drijft.

In de groep, die zich graag bezig houdt met de functie van de kerk,
heeft men vaak een emotionele afkeer van praten over situatie, taken
en middelen en het maken van „rekensommen" in verband daarmee.
Men hoort in dat verband nog al eens de uitdrukking, dat bij de „reke-
naars" de geloofsvisie ontbreekt.
Een zakelijk ingestelde groep echter kan menen, dat het niet nodig is
om zich te bezinnen over functie en taak van de kerk. Dat is volgens
hen „zwevend gepraat". Het gaat immers om klinkklare zaken, om de
beschikbare geldmiddelen, het personeel, de outillage. Als dat geregeld
is. regelt de rest zichzelf.
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Een groep die veel aandacht heeft voor de situatie noemt zichzelf bij
voorkeur geEngageerd en spreekt over de andere groepen als mensen
die „blind" zijn voor de situatie.

Deze drie zaken kunnen dus verschillend beoordeeld worden en/of door
elkaar gehaald worden. Juist onderscheiden en op gelijke wijze onder-
scheiden is noodzakelijk bij veranderingsprocessen.

De niveaus van een veranderingsproces moeten niet verward wor-
den met de hiararchische „lagen", die men in een functioneel
bepaald samenlevingsverband kan aantreffen.
Vaak houdt (uitsluitend) de „top" zich (uitsluitend) bezig met de
functie van de instelling, daarmee enerzijds de lagere regionen
uitsluitend van de participatie op het niveau van de functie en
anderzijds het proces versmallend door de andere niveaus van het
proces (taak en werk), buiten beschouwing te laten.

Een andere bron van weerstanden en conflicten is het verschil in inter-
pretatie van de functie als zodanig.
Zodra daarover binnen een bepaalde groep verschillen ontstaan, ont-
staan er weerstanden tegen veranderingsprocessen die zich richten op
een nieuwe functie of op een herontdekken van de oude functie.
Men wil (g)een andere kerk,8; 87 of men betoogt, zoals DE RU doet, dat
er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het eigenlijke werk
van de kerk en haar neven-werk.
Onder dit neven-werk wordt verstaan de sociale arbeid, die als zodanig
niet het ambt der kerk is.

„In deze tijd zal de Kerk zich niet steeds koppiger moeten vast-
bijten in het „par-ergon", het „neven-werk", maar veeleer besef-
fen, dat in het gehoorzaam doen van haar eigenlijke werk tegelijk
de 6nige kans gelegen is om in haar nevenwerk ook maar iets, dat
wezenlijke waarde heeft, tot stand te brengen. Het eigenlijke werk
van de Kerk is - vaak onder tranen - te gaan in het spoor van de
grote Zaaier. Hij zal zorgen voor het maaien met gejuich. (Psalm
126:5)."176

Een derde bron van weerstanden is het verschiI in interpretatie van de
taak.
Aan dit verschil kan ten grondslag liggen een verschil in de analyse van
de situatie. Men kan verschillende inzichten hebben in deze situatie,
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omdat men dezelfde feiten op verschillende wijze interpreteert. Men
kan echter ook door in de situatie een bepaalde positie te kiezen, zelf
van te voren een zekere selectie toepassen op de feiten waarvan men
kennis neemt (wil nemen).
Dit kan ook gebeuren doordat niet alle feiten werkelijk bekend zijn.
Een tweede mogelijkheid is, dat sub-groepen tussen de functie van de
kerk en de situatie op verschillende w#ze een relatie leggen. Men kan,
gegeven een bepaalde situatie, menen, dat de kerk op de ene of op de
andere wijze haar functie moet uitoefenen in die situatie. Duidelijk is,
dat waar tussen groepen betrokkenen verschillen van inzicht bestaan
over deze relatie, er ook weerstanden en conflicten zullen zijn.

Een vierde bron van weerstanden en conflicten is het verschit in inter-
pretatie van de werkstukken.
Deze verschillen kunnen voortvloeien uit een verschil van inzicht ten
aanzien van het aanwenden van de middelen met het oog op de taak.
Men kan menen, dat men in een bepaalde situatie met de beschikbare
middelen uit zakelijke overwegingen iets anders moet doen.
In de tweede plaats kan men van mening zijn, dat ten aanzien van de
vervulling van bepaalde taken het ene middel wel en het andere middel
niet moet worden aangewend.
Men kan andere middelen wiHen aanwenden dan men tot nog toe heeft
aangewend.

Tenslotte kan het zo zijn, dat in verband met de aanwending van de
middelen er verschil van mening bestaat over datgene wat binnen een
bepaalde „mos" w81 en wat niet kan worden gedaan.
Dit kan zo zijn, doordat men een bepaalde „mos" verschillend interpre-
teert.
Het kan echter ook zijn, dat verschillende partijen of groepen een ver-
schillende „mos" als achtergrond van hun denken en handelen hebben,
b.v. in dorpen waar veel „import" is komen wonen.

Samenvattend: Bij veranderingsprocessen is een onderscheid mogelijk
naar het niveau waarop het proces verloopt, te weten het niveau van
functie, taak en werk. Een proces verloopt idealiter op alle drie de
niveaus.

Het is gewenst een relatie te leggen tussen deze niveaus. Het niet juist
onderscheiden van deze niveaus, verschillen in de interpretatie van het
niveau waarop het proces verloopt en het niet of onjuist leggen van de
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relatie tussen de niveaus is een oorzaak van weerstanden tegen de ver-
andering.

Wie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 1; 8;
24; 34; 40; 87; 124; 139; 164; 176; 193; 212.

.



6. EEN GOED BEGIN . . .

Een goed begin is het halve werk, maar dan ook niet m66r dan dat. Er
moet nd dat begin nog iets gebeuren en er bestaat ook nog zo iets als:
eind goed, al goed.
Ook een veranderingsproces heeft een begin, een midden en een einde.
Uitgaande van het procesmatig karakter van de verandering, kan een
veranderingsproces worden beschreven als een gebeuren dat stap voor
stap, fase na fase verloopt en dat dus op een bepaald moment verkeert
in een bepaalde fase.

In de literatuur over veranderingsprocessen worden verschillende fasen-
indelingen gemaakt.
Sprekend over groepsfunctioneren onderscheidt LEWIN drie fasen.
In de eerste fase wordt het client-systeem zich bewust van het probleem
en ontstaat de motivatie om tot verandering over te gaan. De dingen
komen los, zoals wanneer de dooi intreedt. Deze fase is die van "un-
freezing (if necessary) the present level" (of group performance).
De tweede fase is die van het eigenlijke „veranderen". Door verdere in-
formatie ontstaan inzichten die leiden tot nieuwe attitudes en nieuw
gedrag. De dingen komen in beweging, het gaat in deze fase om
"moving to the new level".
In de derde fase worden de veranderingen geintegreerd en gestabili-
seerd, zodat zij blijvend opgenomen zijn in het systeem. De dingen
komen weer vast te staan, het gaat om "freezing group life on the new
level"."120,299
De eigenlijke verandering bestaat dus in een beweging (moving), men
gaat op reis. Daarvoor moet men loskomen van de ene plaats (un-
freezing), zich langs een bepaalde weg bewegen (moving) en zich ver-
volgens vestigen op een andere plaats (freezing).

LIPPITT, WATSON en WESTLEY komen tot zeven fasen door:
- na de "unfreezing" een fase te onderscheiden waarin tussen de
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change agent en het client-systeem een „veranderingsrelatie" wordt
gelegd;

- de fase van "moving" in drieEn te verdelen en wel in:
-  een diagnostische fase;
- een doelbepalende fase;
-  een actie-fase;
- en ten slotte na de "freezing" een fase te onderscheiden van een

eindrelatie (terminal relationship).
Hun indeling wordt dan:

1.  The development of a need for change (unfreezing).
2.  The establishment of a change relationship.
3. Working toward change (moving).

a. The clarification or diagnosis of the client system's problem.
b. The examination of alternative routes and goals; estab-

lishing goals and intentions of action.
c. The transformation of intentions into actual change efforts.

4.  The generalization and stabilization of change (freezing).
5. Achieving a terminal relationship. 123,130-143

TEN HAVE onderscheidt vijf „momenten of fasen" in het agogisch pro-
ces:

- de vaststelling van het doel der agogische actie, ook te noemen
de diagnose der agogische eindsituatie;

-  de diagnose van de beginsituatie;
-  de vaststelling van het plan van actie, van de werkwijze e.d.;
- de agogische actie zelf;
- de evaluatie van het resultaat der actie en van de actie zelf.

VAN BEUGEN merkt op, dat de onderscheiden fasen slechts in zeer be-
perkte zin de betekenis van een chronologie hebben.

„Veeleer is het zo dat de aanvang van activiteiten als b.v. diag-
nose-stelling weliswaar een vaste plaats heeft in de chronologie
van de totale actie, doch dat tevens deze activiteiten een continu
bestanddeel vormen van de actie".
„Wat als „fasen" wordt aangeduid, kan dan ook beter opgevat
worden als momenten van een zich voortdurend herhalende cy-
clus van deel-activiteiten zonder een wetmatige chronologie. Als
hoofdmomenten kunnen voorbereiding, uitvoering en evatuatie
worden beschouwd. Deze wisselen tijdens de agogische actie
elkaar voortdurend af. Planmatigheid speelt binnen elk van deze
momenten een rol".
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„Evaluatie als het controlerende moment in de agogische actie
waarbij de resultaten van de beinvloeding worden geschat of ge-
meten, vindt ook voortdurend plaats. "21,14-15

Hij onderscheidt binnen bovengenoemde hoofdmomenten zes fasen:
1. het vaststellen van de behoefte aan verandering (als er sprake

is van een manifeste behoefte), resp. het tot ontwikkeling bren-
gen van een behoefte (manifest maken van een latente be-
hoefte);

2.  de doelbepaling en het stellen van de diagnose;
3. de strategie-bepaling;
4. de eigenlijke gedragsmodificatie: het geheel van interventies

dat zou moeten resulteren in de gewenste gedragsverandering;
5.  de generalisatie en stabilisatie van de verandering;
6. de evaluatie.21,60-61

Ook in de meer op het opbouwwerk gerichte literatuur wordt met
fasenindelingen gewerkt.
BOER geeft als fasen van het proces aan:

a.  het vaststellen van behoeften,
b.  het ordenen en rangschikken van behoeften,
c.  het ontwikkelen van de bereidheid hieraan te werken,
d.  het zoeken van hulpbronnen,
e.  het in actie komen,
f. het eindresultaat, dat twee elementen bevat nl. de voorziening

in een bepaalde behoefte van materiEle of niet-materiBle aard,
6n de beleving door „samen te werken" iets tot stand gebracht
te hebben.24,80-92

VAN TIENEN en ZWANIKKEN onderscheiden de initiatief-fase, de diag-
nostische fase, de fase van planning en besluitvorming en de fase van
de evaluatie.203,88-92
Soms wordt voor de initiatief-fase ook wel de term aanzetfase gebruikt.
In COMMUNITY ORGANIZATION in de Nederlandse samenleving worden
zeven fasen onderscheiden, uitgaande van een eerder gemaakte keuze
voor opbouwwerk.

1. „De bewustwording van een eerste - nog zeer voorlopig ge-
formuleerde - probleemstelling. In de praktijk doet zich deze
eerste bewuste behoefte om „er iets aan te doen" veelal slechts
gevoelen bij een beperkt aantal leden van de betreffende sa-
menleving, soms op grond van eigen waarneming en ongerust-
heid, soms door prikkels van buitenaf;

W
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2. een nadere verkenning van de situatie, de problemen en be-
hoeften in een kring van initiatiefnemers;

3. het mobiliseren van de betre#ende samenteving via de daarin
op het „probleemveld" opererende en mede-verantwoordelijke
groepen, instellingen en deskundigen e.a. waaruit een represen-
tatief „werkverband" naar voren komt of wordt gevormd;

4. het in dit werkverband uitwerken van de probleenistelling
(uitgangspunten) in korte- en lange termijn doelstellingen,
waarbij zowel urgentie als praktische mogelijkheden, alsook
de eventuele remmende of stuwende invloeden van een inter-
groepsproces een rol kunnen spelen;

5. het trekken van konklusies omtrent die facetten van de pro-
bleemstelling, die men eerst wil aanpakken, het zoeken van
mogeliikheden en hutpbronnen voor nader onderzoek en aktie;

6. het mobiliseren van „het achterland" om: tot aktie over te
gaan op een wijze die in overeenstemming is met de grond-
beginselen van de community organization;

7. een voortdurend beraad en toetsing van aktie (en eventuele
reaktie), en de resultaten daarvan aan de ontwikkeling van de
betreffende samenleving, zolang dat gewenst blijkt."35,48-49

Fasering en weerstanden

Weerstanden tegen verandering kunnen verband houden met de fase-
ring van het proces. Als men in een veranderingsproces het fasenver-
loop niet in het oog heeft en van de hak op de tak (en vice versa)
springt, is men niet alleen chaotisch bezig, maar roept men daardoor
ook allerlei weerstanden op. Iedere betrokkene in het proces maakt -
hetzij bewust of onbewust - een aantal fasen door. Men spreekt elkaar
dan telkens op het verkeerde moment aan. De een wil plannen, de
ander inventariseren, de derde wil actie.
Ook waar men uit ongeduld of onkunde een fase wil overslaan of het
fasenverloop wil forceren, ontstaan weerstanden. Men wil dan „op-
schieten", „tot klaarheid komen"'"tot daden overgaan".
Een aantal van de betrokkenen in het proces „zijn daar nog niet aan
toe", wat spanningen oproept. Het is dus een zaak van wijs beleid de
noodzakelijke fasering van een veranderingsproces te reguleren.

Samenvattend: Het is gewenst bij het spreken over een veranderings-
proces een fasenindeling te hanteren. Als samenvatting van de in de
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literatuur aangeboden indelingen kunnen de fasen van het proces wor-
den benoemd als initiatief (ook eerste bewustwording), diagnose, moti-
vering, planning, actie, evaluatie, eindrelatie.
Binnen elk van deze fasen zijn een aantal momenten te onderscheiden,
die men met dezelfde namen als de fasen zou kunnen benoemen. In
elke fase is dan weer een diagnostisch moment, een motiveringsmoment
etc.

H/ie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 21;
24; 35; 75; 120; 123; 203.



7.  HOE PAK JE HET AAN?

Wie geroepen wordt om een veranderingsproces te begeleiden, komt
in de meeste gevallen terecht in een wirwar van tegengestelde meningen
en strevingen.
Een van zijn eerste problemen is vast te stellen wat er eigenlijk aan de
hand is en onmiddellijk daarbij aansluitend hoe hij hierin de weg moet
vinden.
De in de vorige hoofdstukken (hfdst. 4 t/m 6) beschreven onderschei-

i dingen naar aard, niveau en fase van het proces, kunnen bij het beant-
woorden van deze vragen goede diensten bewijzen.
Elk van deze onderscheidingen kan apart worden gehanteerd.
Op grond daarvan kan men voor de begeleiding van een proces het
volgende formuleren:
De taak van de begeleider van het proces is:
- het onderkennen en/of bewust maken van de inogelijkheden voor

wat de aard van het proces betreft en het doen en/of het bevorderen
van een bewuste keuze  voor een bepaalde  aard;

- het onderkennen en/of bewustmaken van de verschillende niveaus
van het proces en het leggen en/of bewaren van de relatie tussen de
verschillende niveaus;

- het onderkennen en/of bewust maken van het fasisch karakter van
het proces en het

-  bevorderen en/of doen bevorderen van de voortgang van het proces.
Bij de fasen-indeling zou men als trefwoord „continuiteit" kunnen ge-
bruiken. Fasen zijn als zodanig kenmerkend voor elk proces, het ene
gedeelte van het proces „raakt" aan het andere. Het gaat dus om het
bevorderen van de continuiteit.
De taak zou dus getypeerd kunnen worden met de woorden: proces-
keuze, niveaurelatie, continuiteitsbevordering.

Waar men de begrippen aard, niveau en fase in combinatie met elkaar
gebruikt, werken zij door deze combinatie verfijnend t.a.v. de diagno-
se en het daarop aansluitend methodisch handelen.
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Als men de onderscheidingen aard en niveau met elkaar combineert,
komt men tot het volgende methodische „voorschrift":
in elk soort veranderingsproces - hoe ook „geaard" - moet het onder-
scheid tussen de verschillende niveaus worden gemaakt en moet de re-
latie tussen de verschillende niveaus worden gelegd en/of worden be-
waard.
Dit „voorschrift" brengt binnen de begeleiding van een veranderings-
proces naar zijn aard een verfijning aan naar het niveau van abstractie,
m. a.w. de proceskeuze wordt verfijnd door de niveau-relatie. Heeft
men b.v. gekozen voor een proces, waarin de verhouding elite-populatie
die is van subject/contra-subject - zodanig uitgewerkt, dat dit proces
benoemd kan worden als sociale hervorming - dan kan die hervorming
eventueel ingezet worden op het niveau van de doelstellingen (functie).
Dit betekent, dat door een elite propaganda wordt gevoerd voor het
veranderen van de doelstellingen. Zij tracht het cliant-systeem (c.q. de
populatie) daartoe te „bekeren". Maar dan moeten ook vanuit het
niveau van de functie relaties worden gelegd met de niveaus van beleid
(taken) en uitvoering (werkstukken). De elite zal dan trachten het
cliEnt-systeem (c.q. de populatie) inzicht bij te brengen in de situatie
en in de wijze waarop tussen functie en situatie een relatie moet worden
gelegd, zodat zicht verkregen wordt op de taken.
Tenslotte zal de elite aan het cliant-systeem (c.q. de populatie) een be-
paalde schatting van de middelen „voordragen" en ook aangeven hoe
de relatie moet worden gelegd tussen taken en middelen, m.a.w. welke
werkstukken er moeten komen.
Dus ook als de keuze voor de aard van het proces is gedaan, blijft de
aandacht voor het niveau van het proces en het leggen van de relatie
tussen de verschillende niveaus noodzakelijk.
Maar de wijze waarop de relatie tussen de verschillende niveaus tot
stand komt, moet overeenstemmen met de aard van het proces, d.w.z.
het ontdekken en leggen van deze relatie moet gebeuren op de wijze
zoals ook de andere dingen in dit proces gebeuren, bij een opbouw-
proces dus door het betrokken samenlevingsverband zdlf, m.a.w. de
relatielegging wordt beinvloed door de proceskeuze.

Hieronder volgt een schema waarin dit is uitgewerkt t.a.v. de drie ni-
veaus van de verschillend „geaarde" processen van opbouwwerk, socia-
le planning, sociale hervorming en sociale actie.
Dit schema kan gehanteerd worden als een toetsingsschema voor de
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(gewenste) soort activiteit op de verschillende niveaus bij processen
van verschillende aard.

TOETSINGSSCHEMA VERANDERINGSPROCESSEN BIJ COMBINATIE VAN
DE ONDERSCHEIDINGEN AARD EN NIVEAU VAN HET PROCES

AARD VAN HET VERANDERINGSPROCES

OPBOUWFVERK SOC. PLANNING SOC. HERVORNfING    SOC.  ACTIE

Gezamenlijke „expert" bezint propageren van/ („groeps")
m 8 bezinning op op identiteit/ bekeren tot bevestiging of

8 z identiteit/ doelstellingen bepaalde verandering% 2 doelstellingen identiteit / identiteit/
1 doelstellingen doelstellingen0

  gezamenlijke „expert" „bijbrengen" c,groeps")
C            analyse van analyseert van inzicht analyse vanZ Z

              situatie
plus situatie en in situatie plus situatie plus

<    relatering van relateert functie relatering van relatering vanW        +>             functie en en situatie functie en functie en
A situatie situatie situatie
LLI

m
Z gezamenlijke „expert" schat" voordragen" („groeps")
f         z      „schatting" van      de midde en en van bepaalde „schatting" (c.q.

           :Sttng:t: Ctet.lt „schatting" van „verovering")
de middelen van de

0 6 taken en middelen plus relatering middelen plus

2  
middelen van taken en relatering van

middelen taken en
middelen

Het leggen van een relatie tussen de verschillende niveaus oefent in-
vloed uit op de begeleiding van het proces. Deze kan daardoor verdiept
worden.
De keuze van een bepaald type proces wordt nl. doorgetrokken naar
de verschillende niveaus.
De wilze waarop dit laatste gebeurt wordt op zijn beurt weer beinvloed
door de eerder gemaakte keuze voor een bepaald type proces.
Niet alleen moet op elk niveau van een veranderingsproces de geaard-
heid van het proces worden onderscheiden, maar deze moet ook uit
methodisch oogpunt dezelfde zijn als op de andere niveaus. Voor alle
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niveaus geldt het voorschrift van de homogeniteit van het proces. Als
op een bepaald niveau eenmaal een bepaalde keuze is gedaan, voor wat
betreft de aard van het proces, moet deze keuze ook op andere niveaus

gehandhaafd blijven.
Uiteraard kunnen op de verschillende niveaus verschillende experts
een grote rol spelen, maar op elk van die niveaus moet de verhouding
elite-populatie waarvoor men heeft gekozen, dezelfde blijven.
Zowel de functiebepaling als de bepaling van taken en werkstukken
raakt allen en „wat allen raakt, moet ook door allen behandeld wor-
den':115,503
Op niveaus van abstractie die moeilijk toegankelijk zijn, zal dan „ver-
taalwerk" moeten worden verricht, waartegenover „inspanning om te
verstaan" mag worden gevraagd.
Deze vragen komen later nog uitvoeriger aan de orde.
De taak van de begeleider van een proces is het bevorderen van de ho-
mogeniteit van de verschillende niveaus van het proces. Hij moet er op
letten, dat het proces niet van het ene op het andere niveau van aard
verandert.
Wij zouden dit het voorschrift van de verticale homogeniteit kunnen
noemen.

Functie  , Voorschrift verticate

homogeni-  ./1111111     :,4,».»».   afgeb.«deproces isop
het niveau van de functie van
een andere aard dan op het ni-

- veau van taak en werk en is dus F7777-;verticaal niet homogeen.

Taak

88£(FEEE'il       gemeentewerk, deze met hen sa-     /
men ook wel afleidt uit een aan-
tal taken, die de gemeente naar
hun mening in onze tijd heeft 77777777

, maar niet met hen samen door- >//»//9
denkt en uitwerkt hoc die taken %//»Z/

Werk ; tot stand gekomen (kunnen) zijn "i"/lbuit b.v. een nieuwe doordenking  //7///7/
| van de functie van de gemeente. :Ill'lli,

Deze doordenking van de functie blijft dan b.v. beperkt tot een kleine kring
(de geestelijken, de kerkeraad e.d.).



9. GEEN SAMENRAAPSEL, MAAR SAMENROEPSEL

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat het mogelijk is de kerk
te benaderen als een functioneel bepaald samenlevingsverband.
Dit is echter niet de enige benaderingswijze; men kan de kerk ook be-
naderen vanuit een existentieel beleefd geloof.
Een aantal van deze benaderingen vinden theologisch hun plaats in de
ecclesiologie d.i. de leer over de kerk, datgene wat de kerk over zich-
zelf leert.
Nu is het niet de bedoeling in deze publikatie een uitgewerkte ecclesio-
logie te bieden. Wel ligt het in de lijn lezend en luisterend na te gaan
of er een andere wijze van benaderen bestaat, waaruit die bestaat en
welke consequenties dit heeft.

Lezend en luisterend binnen de kring van de kerk wordt al spoedig
duidelijk, dat het besef van en het beroep op de eigenheid van de kerk
(ook in verband met veranderingsprocessen) binnen de kerk leeft en
theologisch gefundeerd wordt.

„Welk verschil er onder de Christenen ook mag zijn in visie op
het wezen van de Kerk, zowel rooms-katholieke als reformatori-
sche Christenen waren het er over eens, dat de Kerk in geen ge-
val mag beschouwd worden als een louter door mensen tot
stand gebrachte vereniging, die als doel heeft de verering Gods.
De Kerk draagt naar hun overtuiging een van alle gewone vereni-
gingen onderscheiden karakter, een karakter dat bepaald is door
haar Goddelijke oorsprong en door haar wezen als het lichaam
van Christus."106,5

De oorsprong en de functie van de kerk verschillen dan ook wezenlijk
van die van andere functioneel bepaalde samenlevingsverbanden.

„De Kerk is de gemeenschap waarin de tekenen van het Konink-
rijk Gods (de sacramenten) opbloeien. Waarin het woord van het
Rijk (het evangelie) klinkt. Waarin velen proberen het leven van
het Koninkrijk te leven. Kortom, waarin het Rijk Gods hoorbaar
en zichtbaar wordt. Men zou de kerk het „sacrament" van het
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kunnen derhalve veranderen.70,18 Hij besluit zijn boek met de vraag:
Wat moet blijven in de kerk en wat mag veranderen?(8)
Ook VAN DOORN en LAMMERS wijzen er op, dat de-institutionalisering
(een cultuurpatroon dat tot ontbinding overgaat) en re-institutionali-
sering (er komt een nieuw patroon voor in de plaats) complementaire
en continu-processen zijn en dat van een absolute stilstand zelden of
nooit sprake is.46,132-133
BERKHOF benadert de institutionele kant van de kerk zeer positief door
te spreken over het werk van de Heilige Geest zowel in het institutione-
le aspect („Het zal de taak van de protestantse theologie zijn, haar wa-
tervrees voor de institutioneel-kerkelijke zijde van het werk des Geestes
af te leggen") als in het gemeenschapsaspect van de kerk.18,55-70

Samenvattend: In het voorgaande zagen wij, dat de kerk uit sociolo-
gisch oogpunt beschouwd kan worden als een functioneel bepaald sa-
menlevingsverband.
De kerk verschilt daarin niet van organisaties van niet-kerkelijke aard.
Verwacht mag worden, dat veranderingsprocessen in kerken ook niet
zullen verschillen van veranderingsprocessen in andere organisaties.
Wel heeft de kerk - net als iedere andere organisatie - eigen specifieke
kenmerken, waarmee men rekening zal moeten houden.

Wie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers 18; 38;
39; 41; 46; 64; 70; 106; 107; 116; 118; 128; 130; 137; 169; 184; 189;
198; 199; 210; 218.

81 „De kerk moet aan alle mensen op iedere plaats de gelegenheid geven om
groepen te vormen, waarin ze Jezus Christus als Heer van de wereld accepteren,
zoals dat verteld is in de bijbel. Dit is de enige algemene eis, die aan het in-
stituut kerk te stellen is. Binnen deze algemene visie is een grote differentiatie
mogelijk. Deze gedifferentieerde groepen kunnen naast elkaar functioneren bin-
nen het algemeen instituut kerk. Elke andere algemene eis aan de kerk is een
institutionele last van het verleden en kan gevaarlijk, zelfs dodelijk zijn."70,176
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Het is duidelijk dat als een universiteit „nu eenmaal geen bedrijf" is,
ook het omgekeerde geldt: een bedrijf is nu eenmaal geen universiteit,
m.a.w. de bewering dat een of ander functioneel bepaald samenlevings-
verband op specifieke wijze functioneel bepaald is, geldt voor elk van
deze samenlevingsverbanden. Een samenlevingsverband deelt dan niet
alleen deze zeer bepaalde specifieke trek met een aantal andere samen-
levingsverbanden, maar het feit van de specifieke bepaaldheid deelt
het met alle samenlevingsverbanden.
Kerken hebben weI specifieke kenmerken, maar daarin verschillen
zij niet wezenlijk van andere functioneel bepaalde samenlevingsverban-
den, die ieder voor zich ook op specifieke wijze functioneel bepaald
zijn.
Omdat deze redenering de kerk geen wezenlijk andere plaats toekent,
kan zij dan ook gemakkelijk worden onderschreven door b.v. humanis-
ten. (7)

Vaak meent men, dat de kerk, omdat zij een instituut is per se onver-
anderlijk zou zijn. Men heeft dan echter slechts 66n kant van de institu-
tionalisering in het oog.
Een der meest recente publikaties over de institutionalisering van de
kerk is het proefschrift van DE HAAS.70 Daarin wijst de auteur er op,
dat hoewel de term instituut suggereert, dat wij te doen hebben met
iets stabiels, iets wat afgerond is en statisch, deze indruk toch mislei-
dend is, omdat de term instituut een abstractie is van wat concreet in
sociale groepen gebeurt.
Een instituut is a.h.w. een dwarsdoorsnee op een bepaald moment in
een proces van evolutie en verandering binnen de sociale groep. De
interacties en de communicatie binnen een instituut zijn dynamisch en

en in-en-voor het bedrijfsleven geschoolde psychologen, een soort technici van
de menselijke geest, de kans krijgen er een bedrijf van te maken."
(Annie Romein-Verschoor in „Omzien in verwondering", deel II, p. 151.)
(7) „Een kerk is een vereniging van personen. Deze humanistische visie belet
ook Humanisten niet te erkennen, dat voor de gelovigen de kerk een zeer
bijzondere betekenis heeft, en zelfs belet zij hun niet te erkennen, dat de
kerk in het gemeenschapsleven een ongewoon belangrijke functie en taak ver-
vult."to•,48
„Maar de Humanisten kunnen in de kerken niet meer zien dan een vereniging
van personen met een bepaalde overtuiging, met een bepaalde levens- en wereld-
beschouwing. Voor hen zijn er buiten de Kerken andere verbanden, die soort-
gelijke gestalten vertonen, b.v. in de andere godsdiensten en ook in de niet-
godsdienstige, levens- en wereldbeschouwelijke verbanden."106,8
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DEKKER, die van mening is, dat de sociologie „in de kerk een zeer
zwakke, kwetsbare en sterk betwiste plaats inneemt"39,7 heeft in enkele
beknopte publikaties het recht en het nut van de sociologie met betrek-
king tot de kerk uiteengezet.39;41

Hij noemt als onderwerpen waarmee de sociologie, gericht op de kerk,
zich bezighoudt: de samenleving waar de kerk deel van uitmaakt; de
relatie tussen kerk en samenleving; de interne structuren en processen;
de waarden en doelstellingen; het effect van het optreden en het prac-
tische beleid.39,36

BANNING, DE HAAS, SMITS, GODDIJN, DEKKER, LAEYENDECKER, DE LOOR,
VERMOOTEN, VRIJHOF belichten in hun publikaties de verhouding tus-
sen sociologie, godsdienst-sociologie, theologie en kerk. (189,70; 184; 64;

89; 41; 116; 128; 210; 218.)

De kerk wordt zodoende beschouwd als een functioneel bepaald sa-
menlevingsverband, dat als zodanig niet wezenlijk verschilt van andere
functioneel bepaalde samenlevingsverbanden.

Bij een functioneel bepaald samenlevingsverband is er in de eerste

plaats een belang of doel dat gezamenlijk wordt nagestreefd. Een
dergelijk samenlevingsverband wordt dus niet in de eerste plaats
gekenmerkt door het feit, dat alle leden wonen op hetzelfde grond-
gebied, zoals dat bij een territoriaal bepaald samenlevingsverband
het geval is.

De opvatting van de kerk als een functioneel bepaald samenlevings-
verband houdt ook nog stand als men - vanuit kerkelijk standpunt,
daarin gesteund door bepaalde theologische opvattingen - de kerk
een op specifieke wilze functioneel bepaald samenlevingsverband
noemt.
Men eist dan binnen het totaal van de functioneel bepaalde samenle-
vingsverbanden voor de kerk een eigen plaats op en baseert deze eis
op de eigen aard van de kerk. Dit is zeker terecht, maar deze redene-
ring wordt ook toegepast binnen andere functioneel bepaalde samen-
levingsverbanden,  b.v. de universiteit. (6)

zou het ook toe te juichen zijn, indien men zich van beide zijden op serieuze
wijze bezig zou houden met de juiste situering ervan. "116,281
.,Een verantwoord theologiseren zal echter aan de beschreven vraagstelling niet
kunnen ontkomen en ook het beleid zou er zeer mee gediend zijn, als bestudeerd
werd in hoeverre de in het beleid meespelende theologische uitgangspunten be-
invloed zijn door de specifieke en tijdgebonden sociale situatie. "116,282
ce) „Een universiteit is nu eenmaal geen bedrijf en hoe nodig het ook mag zijn
dat er radicale veranderingen worden ingevoerd om tot een effectieve opleiding
van bekwame vakmensen te komen, het lijkt me niet gelukkig wanneer technici
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van godsdienst en godsdienstigheid als algemeen sociaal-cultureel
verschijnsel.218,62

Overigens is het ook dAn niet eenvoudig om te bepalen wat er onder
„kerk" moet worden verstaan.

THUNG WijSt er Op, dat in een uitdrukking als „kerk buiten de
kerk" een empirisch en een normatief kerkbegrip worden gehan-
teerd. (3)
Het 66n betreft de werkelijke kerk, het ander het ideaal omtrent
het kerkzijn. Zij verwijst hierbij naar het door JONKER geformu-
leerde onderscheid tussen „werkelijkheid" en „waarheid" omtrent
de kerk.198,472-479

Zij komt tot de conclusie dat er nauwelijks van een eenduidige
en empirische realiteit „kerk" gesproken kan worden, dat er een
grote variatie van empirische kerkbegrippen denkbaar is en dat
men in de discussies met deze variatie rekening zal moeten hou-
den.199'IV, 103

Het is een misverstand, dat de sociologie van kerk en godsdienst zich
alleen maar bezig zou kunnen houden met de niet-theologisch bepaalde
aspecten van de kerk.
Ook de theologisch bepaalde aspecten van de kerk, de belijdenissen etc.
vinden plaats in de samenleving en ondergaan daarvan de invloeden.
Als zodanig zijn zij object van studie voor de sociologie van kerk en
godsdienst.(4)

LAEYENDECKER geeft aan, dat op de vraag naar de betekenis van
de sociologie (breder gesteld de empirische wetenschappen) voor
kerk en theologie verschillende antwoorden worden gegeven,
nl. informatie over kerk en samenleving verschaffen; bijdragen
aan structuurvernieuwingen in de kerken; sociologische analyse
van theologische concepties.176,278-280 Tegen dit laatste is dan het
meeste verzet.(5)

(3) „Het 66n betreft de kerk zoals ze in de dagelijkse ervaring wordt aangetrof-
fen, het ander de kerk die een voorwerp is van geloof, in theologie wordt be-
schreven en waarvoor in bijbel en kerkelijke traditie tal van beelden te vinden
zijn."199'IV,92
(4) Hoe moeilijk het gesprek tussen sociologen en theologen (soms) verloopt,
tonen de pogingen die KNETSCH en DE LOOR hiertoe doen en die eerder aan
viaduct-verkeer dan aan dialoog doen denken.107; 130 Hoe vruchtbaar dat gesprek
kan zijn tonen de vier cahiers „Terzake".19,
(5) „Steeds sterker tekent zich echter de tendens af om niet bij de door de theo-
logen getrokken grenzen halt te houden. Het is namelijk in het geheel niet zo
zeker, dat die grenzen door de theologen op de juiste plaats zijn gelegd. Daarom
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Lezend en luisterend kan men het allemaal vernemen.
Van de ene kant: de kerk is ook maar een gewoon clubje mensen, een
snel kleiner wordende organisatie van Jansens en Pietersens.(1)
En dan van de andere kant het protest: de kerk als organisatie bezien,
dat kan niet! De kerk is iets heel anders dan een menselijke organisatie.
In de kerk speelt de Heilige Geest een rol. Waar blijft de visie van het
geloof? En ten slotte, het integrerende standpunt: de kerk is beide, een
menselijke organisatie en tevens is zij van een andere orde.(2)

De vormen waarin de kerk zich in de samenleving voordoet en de ver-
schijnselen en de processen, die zich binnen de kerk voordoen, zijn
voor de socioloog het object van zijn wetenschap. Deze wetenschap
omvat alle verschijningsvormen van de kerk, ook de theologisch be-
paalde. De sociologie van kerk en godsdienst houdt zich met dit ob-
ject bezig.

Doorgaans worden tot de godsdienstsociologie gerekend de pas-
torale sociologie ten dienste van en/of in dienst van pastoraat,
zielzorg en kerkelijk beleid; de kerkelijke sociologie, als socio-
logie van kerken en religieuze groeperingen als organisatie en
sociaal-cultureel systeem; de godsdienstsociologie, als sociologie

(1) Artikelen als van LESLIE MILLER en VAN DER MOOREN leggen sterk de nadruk
op de kerk als organisatie.118; 137
(t) „Moeilijk valt echter te ontkennen dat de kerk 66k organisatie-aspecten heeft
en daarom doelmatiger zal kunnen functioneren naarmate zij meer rekening zal
kunnen houden met de verworvenheden wat betreft de kennis en vaardigheden
omtrent de organisatie."38,3
„Er worden van haar prachtige woorden gezegd, die van haar roeping, geheim
en wezen getuigen. Maar het is een gemeente op aarde. Ze staat niet buiten de
tijd en ze ondergaat op allerlei wijze de invloeden van de wereld, waarin ze
leeft. Ze is ook benaderbaar als een organisatie, als een verbond van mensen,
dat niet ontkomt aan allerlei wetten en ontwikkelingen, die in organisaties steeds
aan de orde zijn..

(Het moderamen van de Raad der Hervormde gemeenten van Groot Rotterdam
in de aanbiedingsbrief bij de Discussienota van Drs. D. B. van Heere.al



98   DEEL III - THEORETISCH KADER

een van deze mogelijkheden. Ook dient men daar waar synchronisatie
niet of onvoldoende plaatsvindt, te trachten deze synchronisatie alsnog
te doen plaatsvinden. Mocht dit in de praktijk niet mogelijk zijn, dan
zal men zich toch voortdurend bewust moeten zijn van het tijdsver-
schil, het fasenverschil, tussen de processen op verschillende niveaus.
Ook waar de klok op 66n niveau v66rloopt (waar men dus op dat ni-
veau reeds in een verdere fase is dan op de andere niveaus), zal men
toch altijd moeten werken onder het voorbehoud, dat ook de andere
niveaus blijven volgen.
Het is niet zo erg als de klok op het ene niveau „een kwartier" v66r-
loopt bij de klok op het andere niveau, als men maar weet dat dit zo
is, dat het „een kwartier" is en er voor zorgt, dat het niet meer dan
„een kwartier" wordt.
Telkens zal hij zich moeten afvragen wat, uit een oogpunt van methodi-
sche consequentie, de volgende stap moet zijn. Voor de change agent
zal het gewenst zijn, dat hij over zijn rolvervulling kan praten met een
supervisor, een consultant of een werkbegeleider.

Wie  er  meer  over wH lezen,  zie  in de literatuurlijst de nummers:   21;
24; 35; 95; 114; 121; 132; 138; 167; 183; 186; 203; 232; 233; 237;
238. Men bedenke wel, dat in deze publikaties de „aanpak" op ver-
schillende wijze ter sprake komt nl. uitgaand van de keuze van een be-
paald proces door de schrijvers.
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Het methodisch handelen t.a.v. de niveaus houdt in:
- Het beoordelen van de relatielegging tussen de niveaus. Het

gaat dus om de vraag of het proces op alle niveaus verloopt.
- Het leggen (en bewaken) van de relatie tussen de niveaus; dit

is nodig voor het aanbrengen van hoogte- resp. dieptedimensies
in het proces en richt zich tevens op de verticale homogeniteit
van het proces, althans wanneer men de niveaus met elkaar ver-
gelijkt voor wat betreft de aard van het proces. Dit betekent
dus, dat de vragen t. a.v. de aard van het proces op alle niveaus
gelijk worden beantwoord.
Verder richt hij zich op de synchronisatie, althans als hij de
niveaus vergelijkt voor wat betreft de fasering van het proces.
Dit betekent dus, dat de vragen naar de fasering van het proces
op alle niveaus gelijk worden beantwoord.

-  Het hanteren van technieken daartoe.
Het gaat hierbij dus om de relatielegging t.a. v. het niveau van het
proces met als implicatie van de keuze van het proces de eis van de
(verticale) homogeniteit op de verschillende niveaus.

Ad c. Methodisch handelen t.a. v. de fasen houdt in:
-  Het bepalen van de fase waarin het proces zich bevindt.
- Het beoordelen van de afzonderlijke procesfasen naar aard en

niveaus.
- Het bewaken van het procesverloop, dat zich moet richten op

de continuiteit van het proces en verder op de horizontale ho-
mogeniteit, althans wanneer men de fasen met elkaar vergelijkt
voor wat betreft de aard van het proces. Dit betekent dus, dat
de vragen naar de aard van het proces in alle fasen gelijk wor-
den beantwoord.

- Het hanteren van technieken daartoe.
Het gaat hierbij dus om de aansluiting van de fase bij vorige en volgen-
de fasen, met als implicatie van de keuze van het proces, de eis van de
(horizontale) homogeniteit en met als implicatie van de relatielegging
van de niveaus de eis van de synchronisatie.

Overal waar er in de voorgaande punten enige onduidelijkheid is ge-
bleven, dient hij te trachten tot duidelijkheid te komen. Dit houdt in,
dat als in een bepaalde fase of op een bepaald niveau een proces plaats-
vindt, waarin de verhouding verschilt van die in andere fasen of op
andere niveaus, men dient te komen tot een consequente keuze voor
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seren van het procesdoel overeenkomstig de geoperationaliseerde
werkdoelen);

c.  de fasen: initiatieffase, diagnostische fase etc.

Ad. a. De rol van de change agent wordt bepaald door de keuze, die
door change agent, werkverband en cliant-systeem gemaakt is in ver-
band met de aard van het veranderingsproces. Hij moet zelf ook achter
die keuze staan.
De mate waarin hij in het proces dirigerend, plannend, adviserend, ka-
talyserend optreedt, wordt bepaald vanuit de aard van het proces.
In een opbouwproces zal zijn rol in hoofdzaak hierin bestaan, dat hij
het samenlevingsverband in staat stelt zalf subject te zijn van de ver-
andering, zdlf beslissingen te nemen en dat hij het proces ook zodanig
begeleidt, dat het niet op enig niveau of in enige fase ter hand genomen
wordt door 66n of meerdere (mogelijk met de beste bedoelingen beziel-
de) manipulators.
Hij moet hiertoe ook de juiste keuze weten te doen uit de hem ten
dienste staande technieken.
Duidelijk is ook, dat niet alleen de change agent maar ook het werkver-
band en het cliEnt-systeem achter deze rol moeten staan, deze rol moe-
ten accepteren.
Het methodisch handelen t. a.v. de keuze van het proces houdt in:

- Het beoordelen (bepalen) van de aard van het proces (hoe Zijn
wij bezig?).

- Het kiezen van een bepaalde aard van het proces (hoe wiUen
wij bezig zijn?).

- Het bewaken van deze proceskeuze (het telkens weer bewust
maken van de proceskeuze bij het cliEnt-systeem en het bewust
maken en bewaken van zijn eigen rol vanuit die keuze).
Een punt van aandacht is ook, dat processen soms naastgelegen
processen op gang brengen.
Bovendien roepen processen soms tegengestelde processen op.
Het gaat dus ook om aandacht voor de focus en de richting
van het proces.

-  Het hanteren van technieken daartoe.
Het gaat hierbij dus om keuze-handeUngen t.a.v. de aard van het
proces als zodanig, met alles wat het gevolg is van die keuze.

Ad b. Met deze keuze als uitgangspunt begeleidt hij de fasering van
het proces en legt hij de relaties tussen de verschillende niveaus.
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initiatief-fase relaties legt met representanten, terwijl de actie-
gerichte werker meer aandacht heeft voor de machtsverhoudingen
en bestaande attitudes binnen het client-systeem. In de diagnos-
tische fase zal de non-directieve werker het cliant-systeem zelf tot
vaststelling van de behoeften en keuze van actiemogelijkheden
brengen, terwijl de actie-gerichte werker zelf de analyse van de
behoeften ter hand neemt en de mogelijkheden voor actie nagaat.
Ook in de fasen van planning en besluitvorming werkt de non-di-
rectieve werker met representatieve groepen, die onder eigen
verantwoordelijkheid prioriteiten-schema's opstellen, de actie-ge-
richte werker neemt zelf de verantwoordelijkheid op zich. Ten-
slotte geldt voor de non-directieve werker in de fase van de evalu-
atie het criterium van de zelfwerkzaamheid van het cliant-systeem;
voor de actie-gerichte werker het criterium van het objectieve re-
sultag.203,87-92

Samenvattend: De change agent is de man, die het veranderingsproces
methodisch begeleidt.
In de eerste plaats dient hij ten behoeve van dit proces een analyse van
de situatie te maken.
Deze is noodzakelijk om te komen tot een verdere diagnostische verhel-
dering van het probleem.
Een der te beantwoorden vragen is, of er een bepaald werkverband is,
dat in het veranderingsproces initiErend en stimulerend optreedt en
waar de c. a. mee werkt.
Dit werkverband (of het ontbreken daarvan) moet duidelijk onderschei-
den en beschreven worden.
De beschrijving kan b.v. geschieden vanuit het criterium van de (opti-
male) participatie van alle betrokkenen, zowel kwantitatief (wie ver-
tegenwoordigt formeel wie?) als kwalitatief (welke zijn de representa-
tieve kwaliteiten der deelnemers, afgezien van de formele?).

Zijn handelingen t.a.v. het proces zijn methodisch verschillend naar ge-
lang

a. de aard, het karakter van het proces (b.v. sociale planning, sociale
hervorming, opbouwwerk, etc.), dus naar gelang de verschillende
verhoudingen tussen de elite en de populatie, c.q. samenlevingsver-
band als subject/object, subject/contra-subject of subject/subject;

b. de niveaus: functie, taak en werk, resp. doelstelling, beleid (het
operationaliseren van het procesdoel) en de uitvoering (het actuali-
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"- de verheldering van de aan te pakken vraagstukken, o.a. door
het helpen verzamelen en verwerken van gegevens, door het hel-
pen kiezen van onderzoekmethoden en het begeleiden van eigen
onderzoek-activiteiten, en door het begrijpelijk maken en han-
teerbaar indelen van het materiaal en het formuleren van conclu-
sies;

- het verkennen en mobiliseren van de in de betreffende samen-
leving actieve of sluimerende krachten, o. a. door het stimuleren
van doelmatig leiderschap, deelname door en belangstelling van
groepen en subgroepen, instanties en personen;
- het inventariseren en op hun bruikbaarheid voor bepaalde
doeleinden toetsen van hulpmiddelen en instanties welke rondom
die samenleving beschikbaar zijn en het voorbereiden en „wakend
volgen" van hun inschakeling;
- het kiezen van de meest geschikte doeleinden (onderscheiden in
korte- en lange-termijn doelstellingen) en bewust maken van de
motieven die tot deze keuze leiden;
- het onderkennen en steeds opnieuw toetsen van de „rollen" van
allerlei deelnemenden in het proces (leiders, formele en informele
vertegenwoordigers, werkgroep en subgroepen, helpers en advi-
seurs e.d.) in de verschillende stadia van verkenning, besluitvor-
ming, actie en afronding van resultaten;
- het openhouden - of zo nodig openmaken of scheppen - van
goede communicatiekanalen  in en om de samenleving en het on-
derhouden van contacten tot informatie en meningsvorming tus-
sen alle belanghebbende groepen, instanties en personen;
- de toepassing van technieken ter bevordering van het communi-
ty organization proces (zoals discussie-technieken, hantering voor-
lichtingsmedia, rapportering en "feed-back" e.d.) en het overwin-
nen van de meer administratieve en technisch-organisatorische
moeilijkheden, welke zich bij het volgen van eenmaal gekozen ge-
dragslijnen kunnen voordoen;
- evaluatie, d.w.z. doordenking van de betekenis van gebeurtenis-
sen, uitspraken, besluiten in het kader van de gekozen doeleinden
en de oorspronkelijke uitgangspunten."35,81-82

Vanuit diezelfde keuze voor opbouwwerk vergelijken VAN TIENEN en
rWANIKKEN de  „strategie van de werker'", zoals deze in de verschillende                '
fasen wordt gevuld in geval van non-directief resp. actie-gericht wer-
ken.

De voornaamste verschillen zijn dat de non-directieve werker in de
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- op welk punt van de X-as het proces zich bevindt als gevolg van de
proceskeuze (dus: de aard van het proces);

- tot welk punt van de Y-as het proces is gevorderd als gevolg van de
voortgang (dus: de fase van het proces) en

- of het proces de gehele Z-as beslaat (dus: op alle drie de niveaus
plaats vindt).

Alleen op grond van een dergelijke definiEring kan men bepalen wat
bij de begeleiding de volgende stap moet zijn, dus met inachtneming
van aard, niveau en fase en kan men het handelen van de change agent
toetsen in methodische categoriean.

Het binnen dit blok door arcering aangegeven gedeelte is 66n bepaald
proces van een bepaalde aard, plaatsvindend op alle drie niveaus en
voortgeschreden tot een bepaalde fase.
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Een voorbeeld van een aantal „stappen" bij de deskundige begeleiding
van het planmatige veranderingsproces (i.c. een opbouwwerkproces),
geeft het volgende citaat. Opgemerkt zij, dat het opbouwwerk er op ge-
richt is de bevolking te helpen zichzelf te helpen.
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moet men op de X-as een vast punt bepalen en uit een oogpunt van
homogeniteit handhaven.
In 66n veranderingsproces verandert (idealiter) de plaats op de X-as
dus niet, m.a.w. is de X constant.
Op de Y-as wordt het fasenverloop van een bepaald proces uitgezet,
waarbij elke fase (idealiter) aansluit op de vorige fase en uitloopt op de
volgende. In 66n veranderingsproces verandert (idealiter) de plaats op
de Y-as voortdurend.
Op de Z-as worden aangegeven de niveaus waarop een bepaald proces
al of niet gelijktijdig verloopt, waarbij elk niveau (idealiter) een relatie
heeft met de andere niveaus.
In 66n veranderingsproces beslaat het proces op de Z-as (idealiter) de
gehele (verticale) lijn.
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aard (X-as)

Het door deze assen begrensde „blok" omvat alle (vanuit de onder-
scheidingen aard, fase, niveau mogelijke) veranderingsprocessen. Men
kan binnen dit blok bepalen:
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- op het niveau van het werk in fase 1 en 2 gekenmerkt door een
subject/subject relatie en in fase 3 gekenmerkt door een subject/
object relatie.

De verticale homogeniteit van de niveaus ontbreekt in fase 1 en 2. Op
het niveau van het werk ontbreekt de horizontale homogeniteit van de
fasen 1 en 2 enerzijds en fase 3 anderzijds.

SCHEMA VOOR HET AANGEVEN VAN
AARD, NIVEAU EN FASE VAN EEN PROCES

In                          In                          In

1 1                             Ly                                                                          97

de betreffende verhou- het nummer van de de betreffende niveaus
ding invullen, dus subjJ reeds doorlopen fasen van het proces onder-
subj. of subj./contra- omcirkelen. strepen.
subj. of subj./obj.

functle functie /I f=*=    1     '='ie    t     free    1

- 10-1 01-70/©/5
subj./obj. subj./obj subj./obj. subj/obj.
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subj./subj. -1-1 -1
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subj /subj. subj./subj subj /obj

De defini2ring van een veranderingsproces kan ook worden uitgevoerd
door dit proces uit te zetten op een drie-dimensionale schaal.

Op de X-as wordt de verhouding elite/populatie aangegeven op een
continu-lijn, lopend van de subject/object relatie aan de ene zijde naar
de subject/subject relatie aan de andere zijde. Op deze X-as kunnen
dus allerlei typen processen worden uitgezet. Voor een bepaald proces
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het niveau van de functie de doelstelling van de kerk, terwijl een groep gemeen-
teleden los daarvan op het niveau van de werkstukken druk bezig is met
het uitvoeren van allerlei nieuwe dingen, die de relatie missen met het niveau
van de taken (het beleid in een bepaaide situatie) en het niveau van de functie.
BU het rechts a/gebeelde proces verlopen de veranderingen in functie, taak
en werk gelijktijdig en in relatie met elkaar.

Met de drie onderscheidingen aard, niveau en fase zijn de uitgangs-
punten gegeven, zowel voor de analyse van het proces als voor de bij
deze analyse aansluitende richtlijnen voor de methodische begeleiding
van het proces.
Als aard, niveau en jase bepaald zijn is tevens bepaald wat de volgen-
de smp zal zijn. De drie factoren staan onderling met elkaar in relatie.

AARD      I I NIVEAU
op bepaald niveau van bepaalde aard
(verticale homogeniteit) (verticale homogcniteit)
in bepaalde fase in bepaalde fase
(horizontale homogeniteit) (synchronisatie)

PASE

van bepaalde aard
(horizontale homogeniteit)
op bepaald niveau
(synchronisatie)

Op pag. 91 vindt men een schema voor het aangeven van aard, niveau
en fase van een proces. Dit schema is ingevuld voor een bepaald proces.
T.a.v. dit proces. is het volgende op te merken:
Dit proces is op het niveau van de functie in fase 4,
het  is  op het niveau  van  de  taak  in  fase  1,
het is op het niveau van het werk in fase 3.
De synchronisatie ontbreekt, wat er op wijst, dat de relatie tussen de
niveaus gebrekkig is of ontbreekt.
Het proces is bovendien
- op het niveau van de functie gekenmerkt door een subject/object re-

latie;
- op het niveau van de taak gekenmerkt door een subject/subject rela-

tie;
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Een gunstig gevolg van „v66rlopen" op het gebied van de werkstukken
(zoals vaak gebeurt bij experimenten) kan zijn, dat de eis om taken en
functie opnieuw te doordenken des te dwingender wordt.
Als dat dan ook maar gebeurt d.w.z. als de relatie tussen de verschillen-
de niveaus dan maar wordt gelegd, zodat de zaken ook op alle drie de
niveaus in beweging komen.
Het is wel gewenst, dat een eventueel fasenverschil tussen het ene ni-
veau en het andere in de loop van een proces kleiner wordt, m.a.w.
dat men elkaar inhaalt en zich bewust blijft van de relatie, zodat men
b.v. op het niveau van de werkstukken geen beslissingen neemt, waar-
van men kan verwachten, dat men ze op het niveau van de functie (ook
achteraf) met geen mogelijkheid kan rechtvaardigen.
Omgekeerd kunnen uit een veranderingsproces op het niveau van de
functie (dus uit nieuw gewonnen inzichten t.a.v. de functie) eventueel
in langzamer tempo veranderingen plaats vinden op de niveaus van ta-
ken en werkstukken.
Als die dan maar plaatsvinden d.w.z. dat de relatie tussen de niveaus
wordt gelegd en dat in dat geval het „v66rlopen" van de „fasenklok"
op het functieniveau maar minder wordt tegen het einde van het proces.
De voortdurende relatie tussen de niveaus is belangrijk, niet de secon-
dewijzers van de „fasenklok".

BU  het  links  afgebeelde  proces    _ 11%
i9..   ti»,.i'                   is het proces    op het niveau van 3.:1

Func ie  -:,   5,. de werkstukken  in de eindfase, .:
5.;,·,Eit.n#.3             op het niveau  van de taken  nau-     *·,iN
&&g *. Rt welijks begonnen met doorden-        *

...I

king en op het niveau van de     -'·'
functie in de voorlaatste fase.
Het fasenverloop op de verschil-
lende niveaus is dus niet syn- <A:

8&-::: chroon.  .:
Taak       6: -        Bil het rechts aigebeelde proces .*

is het fasenverloop    op    de    ver-       011%
3)9,3,4 :.:

schillende niveaus synchroon. ,% =i
Bij   het   links   afgebeelde   proces     :
is de relatie tussen de verschil-
lende niveaus zeer gebrekkig. Dit

               ·i'.).1,11,1. 4.,;1 komt b.v. voor als op het ene '5.*
1·' t'«it,·"),·#: niveau 66n groep bezig     is    b.v.       *c  '

:5: $;: ·*::3:Werk lf" de geestelijken doordenken op 3.:t%:

ilt  11'  -11' 1-                                                                                                                                                                                                                      e
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De voornaamste taak van de begeleider van een dergelijk proces is dan
ook de synchronisatie van dezelfde fasen op verschillende niveaus. Hij
moet er op letten, dat het proces op het ene niveau niet in een andere
fase komt, zonder dat het proces op de andere niveaus hierin meekomt.
Als hiervoor het woord synchronisatie wordt gebruikt, betekent dit niet
dat de klokken op deze niveaus op de minuut af gelijk moeten lopen.
Wdl dat de fasenontwikkeling op de verschillende niveaus gelijke tred
met elkaar moeten houden.
Men moet niet op het ene niveau beslissingen nemen, of reeds uitvoe-
ren, die de doordenking op het andere niveau tot een „farce" maken,
omdat er, wat men ook moge bedenken, toch geen uitvoering aan kan
worden gegeven of omdat reeds uitgevoerde dingen niet meer onge-
daan gemaakt kunnen worden.

Hieronder volgt een schematische voorstelling.
Voorschrift: synchronisatie
Houd de niveaus  per fase  in  rela-.*:
tie met elkaar.I.Functie R: De  „klokken"  van de faseninde-      4':        i':

.: ....:.:.::::.:..:....%

S', ling moeten  op de verschillende    :,:,3 3.:
*t niveaus gelijk lopen.

Bij het links afgebeelde proces
loopt de klok op het niveau van
de   werkstukken v66r vergeleken *i»>.> *.9

*913, met taak en functie. »3:S ·f:%-
Taak X·,>·>X·:·: #m.:99# m:....

*:«'» =»:m:.:83i Bil het rechts afgebeelde proces *i: r.:
is het omgekeerde het geval. In P33*
deze beide gevallen is het fasen-
verloop op de verschillende ni-
veaus niet synchroon.  "                  IE:'
Bij het links afgebeelde proces  Werk is men b.v. op het grondvlak (de   
werkstukken) bezig met allerlei p)3
experimenten, die men niet heeft P

doordacht i.v.m. de doelstelling (functie) en het beleid (taken) van de kerk.
BU het rechts afgebeelde proces heeft men de functie al heel ver doordacht,
maar men heeft dit niet voldoende in relatie gebracht met de taken en er op
het niveau van de werkstukken zo goed als niets van gerealiseerd.

Hierbij moet worden opgemerkt, dat synchronisatie dus niet betekent,
dat de „klokken van de fasering" op de drie niveaus van een ver-
anderingsproces in de praktijk op de minuut af gelijk zullen lopen.
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Planningsfase
1. Worden specifieke doelen geformuleerd?
2.  Worden de juiste hulpmiddelen gekozen?
3.  Is er een werkschema?
4.  Zijn de prioriteiten in onderling overleg opgesteld?
5.  De rollen van populatie, werkverband, deskundigen en change agent

in deze fase.

Actietase
1.  Wordt de afgesproken gedragslijn gevolgd?
2.  Is de communicatie tussen de „onderdelen" voldoende?
3.  Is er voldoende voorlichting en publiciteit?
4.  Hoe wordt het project afgerond?
5. De rollen van populatie, werkverband, deskundigen en change ageot

in deze fase.

Evatuatiefase
1.  Geschiedt de evaluatie  uit een oogpunt  van de keuze  voor  dit  be-

paalde proces?
2. Worden de aandelen van populatie, werkverband, deskundigen en

change agent duidelijk geEvalueerd?
3.  De rollen van populatie, werkverband, deskundigen en change agent

in deze fase.

Als men tenslotte de onderscheiding niveau en fase combineert, komt
men tot het volgende voorschrift:
Als een proces gekenmerkt wordt door een fasen-verloop en dit proces
verloopt op verschillende niveaus, dan geldt de fasenindeling voor elk
van deze niveaus.
Nu kan men op 66n van deze niveaus reeds in een bepaalde fase zijn
gekomen, b.v. op het niveau van de werkstukken is men op grond van
de beschikbare (geld)middelen tot de conclusie gekomen, dat het aantal

predikanten wordt gehalveerd.
Men heeft deze beslissing echter genomen zonder op het niveau van
de taken en de functie te doordenken wat dit betekent.
Men kan op de andere niveaus niet dezelfde rekenkundige factor ge-
bruiken, die men op het niveau van de werkstukken hanteerde d.w.z.
men kan taken en functie niet zonder meer door twee delen.
W81 kan men met behoud van de functie van de kerk, trachten te ko-
men tot een zodanige opstelling van taken voor de predikant, dat deze
ook door het kkinere aantal predikanten kunnen worden vervuld.
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Initiatieffase (eerste bewustwording)

1. Vanwaar komt de vraag naar aandacht voor het onderwerp (inge-
zonden stukken (van wie?), excessen, behoefte om zich waar te ma-
ken, specifieke bekwaamheden of belangstelling van een of meer
mensen, etc.)?

2. Welk „bestuurlijk beleid" is gevolgd t.a.v. de opgeworpen vraag? Op

grond van welke motivering?
3. Is er een werkverband gevormd? Is er een opdracht geformuleerd?

Zijn de juiste krachten uit de gehele populatie gemobiliseerd voor
dit werkverband of in samenhang daarmee? Welke intentie heeft het
werkverband t. a.v. de aard van het veranderingsproces?
Stemt deze intentie overeen met die van de „opdrachtgevende in-
stantie"?

4. Zullen deskundigen deelnemen aan dit werk?
5. Is iemand belast (en door wie?) met de rol van de change agent of

heeft iemand zich als zodanig opgeworpen (en op grond waarvan
dan?)?
Hoe ziet deze change agent zijn rol?
Welk beeld hebben de verschillende groepen en personen in de po-
pulatie van hem (d.w. z. van zijn rol)?

Diagnostische fase
1.  Hoe verloopt oriEntatie over probleem en taak?
2. Idem inventarisatie?
3. Idem eventueel onderzoek?
4. De rollen van populatie, werkverband, deskundigen en change agent

in deze fase.

Motiveringsfase
1. Werken probleem-analyse, voorgestelde oplossingen, voorlichting

en werkwijze in de richting van een grotere bereidheid om dit proces
verder door te maken?
N.B.: Is dit wel een aparte fase? Loopt de groei van deze bereidheid
niet onder alle fasen door? Beter is alle reeds doorlopen fasen en de
toekomstige te bezien vanuit het oogpunt van de motivering van de
betrokkenen.

2. De rollen van populatie, werkverband, deskundigen en change agent
in deze fase.
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Dit wordt, naarmate een proces reeds een aantal fasen door-
lopen heeft, w81 in toenemende mate moeilijk, doordat deze be-
trokkenen de voorgaande fasen niet of in elk geval niet op de-
zelfde wijze hebben meegemaakt. Het voorschrift van een duide-
lijke en bewuste keuze aan het begin en de handhaving van die
keuze wordt hierdoor echter niet aangetast.

De consequente keuze van een bepaald type proces op alle niveaus
(verticale homogeniteit) en in alle fasen (horizontale homogeniteit) is
temeer geboden vanuit de overweging, dat met een bepaald type proces
een bepaalde methode en het gebruik van bepaalde middelen gepaard
gaan en dat er een samenhang is tussen doel en methode (met inbegrip
van de middelen) van een proces.
Enerzijds kan men stellen, dat in de keuze van het doel ook de methode
en de middelen tot op zekere hoogte reeds bepaald zijn, daar zij een
relatie tot dat doel moeten hebben en dat daarom de vraag naar het
doel prioriteit heeft boven de vraag naar de methode. (1)
Anderzijds dient men te bedenken, dat ook al heeft men nog niet al te
veel nagedacht over het doel, in elke keuze van een methode en midde-
len dit doel tot op zekere hoogte impliciet is gegeven.
Daarom dienen de middelen blijvend met het einddoel te correspon-
deren.

Vragen t.a.v. de verschillende fasen

Men kan voor elk der procesfasen een aantal vragen opstellen. De ant-
woorden op deze vragen moeten worden bezien vanuit de keuze voor
een bepaald proces. Kiest men b.v. voor de optimale participatie van
alle betrokkenen in het veranderingsproces - dus voor een proces
waarin de methode van het opbouwwerk wordt gehanteerd - dan zal
men bij de antwoorden moeten bezien of de betrokkenen inderdaad
subject zijn in het veranderingsproces.

(1) „Want het is natuurlijk onzin, naar den weg te vragen wanneer men geen
doel heeft. Zeg mij, waar gij heen wilt gaan, dan kunnen wij uitmaken, wat de
juiste of de beste weg daarheen is. Dus heeft de vraag naar het doel, vanzelf
de prioriteit boven elke vraag naar de methode. En wij praten langs elkaar heen,wanneer wij over methodes debatteren, zonder ons bewust te zijn van het juiste
doel en daarin overeen te stemmen. Want de methode moet, hoe zij verder ook
gekozen mag worden, in elk geval op het doel gericht zijn".
(Prof. dr. P. HAberlin. Wegen en dwaalwegen der opvoeding. Amsterdam, 1926.
Ned. uitgave Wereldbibliotheek.)
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Hieronder volgt een schematische voorstelling.

Voorschrift: horizontale homogeniteit

fasel fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

.litill'1111111111111111'fl              /111111111'lilill
d                           A

Hier vindt een bewuste Hier verandert het pro- Hier wil men weer te-
keuze plaats voor een ces van aard, al of niet rug naar de oorspron-
bepaald soort proces. op grond van een be- kelijke aard van het

wuste keuze. proces.

Het boven afgebeelde proces is dus niet horizontaal homogeen.

Het hieronder afgebeelde proces is constant van dezelfde aard, dus horizontaal
homogeen.

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

'1111111111'llill'11111111111111111111111111111111

Men kan niet per fase overstappen van de ene naar de andere aard en dan weer
terug. Immers, als men in de fase van de planning een proces heeft, waarin
de verhou(ling elite-populatie die is van subject-object, kan men niet verwachten,
dat diezelfde populatie in de volgende fase (i.c. actie) plotseling de rol van
subject op zich zal willen nemen.
Als men mensen niet betrekt bij de plannen, laten zij het in de meeste gevallen
bij de uitvoering van die plannen „afweten". Het komt op homogeniteit aan:
in alle fasen van 't zelfde laken een pak.

Hierbij moet worden opgemerkt, dat een proces wel gaandeweg
van aard kan veranderen, b.v. doordat langzamerhand het in-
zicht doorbreekt, dat men de betrokkenen er ook inderdaad alle-
maal bij moet betrekken.
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Het rechts a/gebeelde proces is op elk niveau van dezelfde aard en is dus
verticaal homogeen. Dit is het geval als men bij de doordenking van de functie
dezelfde groepen mensen op dezelfde wijze betrekt als men dat deed bij taken
en werkstukken.

Ook als men de onderscheiding aard en fase in combinatie met elkaar
hanteert, komt men tot een verdere uitwerking van de analyse en van
de voorschriften voor de begeleiding.
In elk veranderingsproces - hoe ook „geaard" - moet het onderscheid
tussen de verschillende fasen worden gemaakt en moet de voortgang
van de ene naar de andere fase worden bevorderd.
Dit betekent dus, dat het voor de analyse en de begeleiding van een
proces niet voldoende is om te const teren, dat het proces een bepaalde
aard heeft, maar dat men vervolgens ook de fasering moet bezien en in
acht nemen.
De proceskeuze wordt dus gecombineerd met de eis van de continuReit.
Maar de woze waarop deze continuiteit wordt bevorderd, moet over-
eenstemmen met de aard van het proces d.w.z. dit moet gebeuren op de
wijze zoals ook de andere dingen in het proces gebeuren.
Het bevorderen van de continuiteit wordt dus beinvloed door de pro-
ceskeuze.

Maar als men bepaalde fasen in een proces kan aanwijzen, heeft men
daarmede het proces zdlf nog niet getypeerd naar zijn aard. De consta-
tering van een aantal opeenvolgende fasen zegt niets over de inhoud
van deze fasen, over wat er in deze fasen gebeurt, als men ze b.v. be-
ziet onder het gezichtspunt van de subject-subject relatie en de mate
waarin de participatie van alle betrokkenen optimaal is.
Een proces dat als opbouwwerk begint, kan in een latere fase het ka-
rakter krijgen van sociale planning, terwijl men daarna weer probeert
terug te keren tot het oorspronkelijke opbouwproces.
Of men is in een bepaalde fase (b.v. actie) met een groep aan de gang,
die men niet bij de voorgaande fasen heeft betrokken. Er is dan, gelet
op de onderscheiding naar de aard van het proces, een gebrek aan
homogeniteit tussen de verschillende fasen.
De taak van de begeleider van een proces is het bevorderen van de
homogeniteit van de verschillende fasen van een proces. Hij moet er op
letten, dat het proces niet van de ene op de andere fase van aard ver-
andert.
Wij zouden dit het voorschrift van de horizonmle hon:ogeniteit kunnen
noemen.
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Rijk Gods kunnen noemen: het teken dat Gods mensen-onderling-
66nmakende heerschappij 8n aanduidt dn geeft."(1)

Daarom kan men b.v. „het aanbod" van de kerk niet zonder meer af-
stemmen op „de vraag" zoals men dat in een bedrijf doet.

" . . dan zal de kerk moeten bedenken, dat ze geen winkel is,

maar door de verkondiging oproept wat er niet is en waar nie-
mand naar vraagt. We beginnen onze kerkdiensten toch niet voor
niets met: onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde
gemaakt heeft."(2)

Dit betekent overigens niet, dat men een onderscheid zou mogen maken
tussen een zichtbare en een onzichtbare kerk.

„Want Kerk - dat is een geestelijk begrip. Daarmee is niet gezegd,
dat de kerk onzichtbaar is. Geestelijk is niet hetzelfde als onzicht-
baar. De Kerk is stellig ook zichtbaar. De Kerk is echter geestelijk
van aard."141,264

Deze uitspraken kunnen uiteraard voor niet-gelovigen niet meer zijn
dan ficties.
Maar ook wanneer men deze opvattingen kwalificeert als ficties, dient
men w81 te bedenken, dat zij een grote invloed hebben op het denken
en handelen van hun aanhangers. Voor hen zijn het geen ficties, maar
existentieel beleefde waarheden. Vanuit deze opvatting wordt vaak
kritiek geleverd op een al te zeer „instituut" zijn van de kerk of op een
al te sterke gerichtheid op de wereld.

„Onze Kerk is dus w81 als een gemeenschapsvorm, een societas-
vorm te zien in deze wereld, doch deze samenlevingsvorm is van
een heel bijzonder karakter, zij is een geloofsgemeenschap. Een
gemeenschapskring dus, waarvan het geldt: dat het geloof in 66n
Heer daarin samenbindt tot gemeenschapsoefening, zoals die in
geen wereldse vereniging met een strikte en veelzeggende grond-
slag-bepaling gekend wordt. "72,114
„Wat willen we eigenlijk met dat georganiseer en geTnstitueer?
Speelt het wel enige wezenlijke rol in ons geloofsleven? Of doen
we het alleen maar uit een soort vage sportiviteit? En wat willen
we met dat „ordelijk gedrag"? Paulus zegt: Laat alle dingen netjes
en ordelijk gebeuren, 1 Cor. 14:40; maar deze maning heeft letter-
lijk niets te maken met kerkelijk genoemde idealen van kant-en-
klaar en piekfijn-in-orde;  want  als  in  de kerk alles kant en klaar

(1) De Nieuwe Katechismus. Geloofsverkondiging voor volwassenen, pag. 172.
Hilversum, 1966 (300ste-350ste duizendtal.)
(2) Ds. M. Groenenberg in „Hervormd Nederland", 21 aug. 1971.
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is en piekfijn in orde, betekent dit, dat we wanen de Here Jezus
niet meer nodig te hebben. Hij is dan vervangen door een nettig-
heid en ordezucht, waar het leven van de kerk bij omkomt."(3)
„De kerk heeft toch ook een functie, die in het verborgene ligt.
Zij is er plaatsvervangend, ook namens de anderen. Daarom moe-
ten we de zondagsviering en de eredienst proberen vast te houden.
Ddir ademt de gelovige op. Want ergens leeft de gemeente tegen-
draads in de wereld, al zal ze anderzijds volstrekt solidair in die
wereld moeten staan.
Dat horizontaal werken a1166n is volgens mij de zelfoverschatting
van de kerk. Daar moet met name het vormingswerk voor op-
passen. Laten we vooral de essentiale dingen van het kerkzijn
weer leren verstaan: liturgie, communio en voorbede."(4)
„De kerk wordt niet door mensen gemaakt. Als geactualiseerde
en handelende gemeente is zij er door de daad van God. Zij is niet
van iets anders afgeleid, niet iets secundairs. lets secundairs is zij
overal waar zij als religieuze gemeenschap gezien wordt."28,46

In deze achtergrond ligt ook de zekerheid bij alles wat in de kerk ver-
andert.

„Wie eenmaal gezien heeft, dat elk mens, de gemeente, de gehele
kerk in de stroom, in de beweging van God staat - gisteren was
ik niet dezelfde als vandaag - zal zich niet zoveel bekommeren
over die vragen naar eigen identiteit. Hij zal zich wal verwonderen
over het feit, dat door al die veranderingen, die verkleuringen, die
verschuivingen heen er E6n is, die gisteren, heden en morgen
Dezelfde is."(5)

De kerk heeft naast „tekenen van haar identiteit" ook altijd „tekenen
van vervreemding" getoond. Alleen dank zij „Gods verkiezende trouw
blijft zij hewaard bij haar identiteit."86,20-26

„De kerkmensen hebben schier alles gedaan om het voortbestaan
der Kerk onmogelijk te maken door hun zonde en menigvuldige
eigenwijsheden; nochtans blijft de Kerk bestaan, omdat G6d haar
in stand houdt."'41,266
„Wo Gemeinde ist, da haben wir es mit seiner Aktion zu tun, da
.,sammelt, schutzt und erhiilt" Gott selber.
Die Begrundung der Kirche und ihre Erhaltung steht bei     4
Ihrn."9,79-80

(5) Prof. dr. K. J. Popma in „Sola fide", april 1962.
'41  Ds. W. M. van Asperen in „Over de predikant", p. 105.
51 L. Ii. Ruitenberg in „Kanttekeningen". Herv. Ned. 10 juni 1972.
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Hoezeer een dergelijke opvatting existentieel beleefd kan worden moge
66n uitspraak duidelijk maken.

„Ettelijke keren ben ik bij lezing en overdenking van het vier-en-
vijftigste antwoord van de Catechismus niet verder gekomen dan
de eerste vier kardinale en alle menselijke initiatieven afsnijdende
woordjes: dat de Zone Gods... Dat is verrassend verticaal.
Dat de Zone Gods Zich een gemeente vergadert, beschermt en
onderhoudt. Z6 ben ik de Zone Gods in de Hervormde Kerk
tegengekomen. Op die wijze ontmoette me Gods meedogen."61,91

In gesprekken over veranderingsprocessen in kerken gaat het vaak over
de mondigheid van de gelovigen.

„Ervan uitgaande deel te hebben aan de rechte kommunikatie
en aan de goede traditie betekent mondigheid van de Gemeente
dat wij geen andere „Vormund" of macht nodig hebben dan het
geheim van de Naam, zoals deze in het O.T. Jahwe en in het N.T.
de Vader van Jezus Christus luidt. In deze mondigheid zijn kin-
deren van de Vader gesteld in het priesterschap der gelovigen
(het algemene ambt), als volk van God onderweg naar het
Rijk!"215,17

Ook begrippen als pluriformiteit en solidariteit worden vaak gebruikt.
Het gaat er dan om met elkaar in dialoog te blijven43 en elkaar ruimte
te bieden en elkaar ook in conflicten vast te houden. (6)

(S) " . . . u moet - zelfs als u hervormde mensen zo nu en dan elkaar geweldig
hoort uitschelden - niet vergeten, dat dat mensen zijn die te allen tijde hartelijk
binnen die ene kerk willen leven. Maar dat zij dat zo uitdiepen, dat ook de bui-
tenstaander dat herkent en zegt: interessant, daar zie ik een kerk waarin men met
allerlei dingen het niet eens is en waar blijkbaar een spiritualiteit bestaat die
zo diep is, dat het de mensen niet in de polarisatie stoot, dat wil zeggen niet in
dat conflict waarbij er geen communicatie meer is en waarbij men zich verhardt."
(Dr. A. H. van den Heuvel in C. v. K.-televisie programma Leerhuis, 7 maart
1973.)
- „lk wil juist in mijn nieuwe gemeente nog veel gaan doen en daardoor iets
laten zien van Christus' kerk op aarde.
Natuurlijk ben ik geinformeerd over de bestaande situatie en de tegenstellingen
die er zijn." Hij stopt bedachtzaam een verse pijp en er komt spanning in
zijn stem als hij zegt: „Weet je wat ik me maar niet kan voorstellen? Dat er
zo'n groot stuk onverdraagzaamheid kan zijn in de kerken. Wie zegt te willen
leven vanuit het evangelie van Jezus Christus, kan geen harde stellingen betrek-
ken tegenover een medemens. Zeker niet in de kerk. Dat is volstrekt met elkaar
in strijd. Natuurlijk zijn er tegenstellingen en verschillende meningen. Het zou
stierlijk vervelend zijn, als we allemaal gelijk dachten, maar dan is er toch ruimte
voor elkaar... " 94

(Ds. H. J. van Leeuwen in een interview in „De Havenloods", 5 aug. 1971.)
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Daarom zijn vrijheid en verbondenheid in de kerk geen tegenstellingen,
integendeel: zij vullen elkaar aan. m
Men zou - wat in het verdere van dit boek ook wordt gedaan - het
principe kunnen formuleren als: „samen thuis - samen uit". Niet om-
dat men samen uit is, komt men samen thuis.Men kan elkaar immers
ook kwijt raken! Maar alleen als men werkelijk samen thuis is, kan
men - zonder het gevaar van elkaar kwijt te raken - samen uit zijn.

Men schrijft aan de kerk ook een bepaalde dynamiek toe (de kerk is
onderweg, de gemeente is een Exodus-gemeente), die de veranderin-
gen  in  de kerk legitimeert.(8)   Ook de gehoorzaamheid wordt  vaak  ge-
noemd als een aspect van de kerk, waarop men in veranderingsproces-
sen attent moet zijn. (9)

Samenvattend.· Op grond van de overweging, dat de kerk vanuit een
existentieel beleefd geloof beschouwd wordt als een werk van God en
derhalve in haar oorsprong en functie wezenlijk verschilt van andere
functioneel bepaalde samenlevingsverbanden, kortom een uniek karak-
ter heeft, moet worden nagegaan of veranderingsprocessen in kerken
vanwege dit unieke karakter van de kerk verschillen van veranderings-
processen in organisaties van niet-kerkelijke aard en of aan deze pro-
cessen en aan de begeleiding daarvan vanwege dit verschil bijzondere
eisen moeten worden gesteld.
In de volgende paragrafen en ook in hfdst. 11 wordt hier nader op in-
gegaan.

H/ie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 9; 28;
43; 49; 61; 72; 86; 106; 141; 215.

(7) „De kerk is de plaats waar men om Christus' wil elkaar vrijlaat zonder elkaar
los te laten, en elkaar vasthoudt zonder elkaar te binden."
(Prof. dr. H. Berkhof in „Woord en dienst", 6 mei 1972.)
(8) „Van een statische zijn we naar een dynamische beleving van ons geloof
overgegaan. Van onmondige gelovigen zijn wij mondigen geworden.
Vroeger waren we klaar als we de wetten nakwamen, nu staan we in de dyna-
miek van het appdl dat het leven op ons doet. De kerk, het „mystieke lichaam"
was een besloten kerk. Als je niet bij die kerk aangesloten was stond je er ook
buiten. Nu spreken we van „Volk Gods". Dit volk is onderweg en nodigt uit
tot meetrekken, tot meezoeken. In dit zoeken zit een stuk mondigheid."49,54
(9) „De enige norm zou moeten zijn: het Evangelie van onze Heer Jezus Christus.
Hiermee hoeft men nog geen gezag overboord te gooien, want ook de „Herders"
worden genoemd in het Evangelie, maar het zou z6 moeten zijn dat ze steeds in
samenspraak waren met het volk Gods en geroepen werden door en uit dat volk
Gods."49,56
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In de - naar de methode van dit boek lezend en luisterend opgetekende
- opvattingen en uitspraken over de kerk, komen gedachten naar voren,
die theologisch hun formulering hebben gevonden in de ecclesiologie
d.i. de leer over de kerk.
In de hieronder volgende paragrafen worden een aantal begrippen uit
de ecclesiologie besproken, die verband houden met ons onderwerp:
veranderingsprocessen in kerken.
Dit brengt een bepaalde beperking in de behandeling met zich mee in
deze zin, dat hier geen volledig uitgewerkte ecclesiologie wordt gebo-
den. Ook waar deze begrippen van elkaar verschillen, gaat het niet
om een keuze uit deze begrippen, maar om de relevantie van deze be-
grippen in hun verscheidenheid. Het gaat dus om de vraag: wat is de
relevantie van de ecclesiologische begrippen voor de rest van het werk.
Behandeld zullen worden:
- de veranderingen in de opvattingen van de kerk over zichzelf, dus:

veranderingen in het zelf-beeld van de kerk.
De relevantie hiervan voor ons onderwerp is deze, dat de opvattingen
van de kerk over zichzelf bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of
veranderingsprocessen mogelijk zijn en welke inhoud zij zullen hebben.
In verband met het voorgaande komt de vraag naar:
-  de functie van de kerk aan de orde.
De relevantie hiervan voor ons onderwerp is deze, dat de vragen naar
de functie en de taken van de kerk een rol spelen in alle veranderings-
processen in die kerk.
Tenslotte komen aan de orde:
-  de dimensies van de kerk.
In deze paragraaf wordt getracht een relatie te leggen tussen de ken-
merken van de kerk als theologische concepties, die buiten het veld
van de theologie niet hanteerbaar zijn, en de „meetbare dimensies"
van de kerk, die bespreekbaar zijn in de termen van de veranderings-
processen.
De relevantie hiervan voor ons onderwerp is deze, dat het zodoende
mogelijk wordt de vraag naar de (waarneembare) kenmerken van de
kerk, die een rol speelt in alle veranderingsprocessen, te beantwoorden.
Het gaat bij deze drie punten in hoofdzaak om de vraag of het moge-
lijk is te bepalen of veranderingsprocessen in de kerk op zichzelf ge-
wenst en mogelijk zijn en of in zich voordoende of bewust bevorderde
processen het eigen karakter van de kerk geen geweld wordt aangedaan
en dit - positief gesteld - tot zijn recht komt, m.a.w. aan welke voor-
waarden die veranderingsprocessen moeten voldoen.
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9-I.  VERANDERINGEN IN HET ZELF-BEELD VAN DE KERA

De opvattingen van de kerk over zichzelf - zoals die in de ecclesiologie
tot uiting komen - hebben in de loop van de tijd veranderingen onder-
gaan.
In het volgende wordt een historische schets gegeven, waarin met name
de ontwikkeling in de 20ste eeuw aandacht krijgt.
Vervolgens wordt getracht deze veranderingen te schetsen onder drie
gezichtspunten:
-  van statisch naar dynamisch;
- van abstract naar concreet;
- van introvert naar extravert.

Instituut-Lichaam-Volk

BERKHOF162.89v.v. wijst er op, dat de theologie van de oudheid en de
middeleeuwen de kerk als eigen onderwerp temidden van de andere
loci der dogmatiek niet of nauwelijks heeft gezien.
Dit verandert in de tweede helft van de 16de eeuw.(10)
Tegenover dwalingen en aanvallen wordt de kerk beschreven als een
societas perfecta: zichtbaar, geestelijk, bovennatuurlijk, onfeilbaar.
De ecclesiologie heeft voornamelijk een apologetische functie nl. om te
bewijzen dat alleen de r.k. kerk aan de kenmerken der kerk beant-
woordt.
In de 19de eeuw komt de idee van de kerk als het lichaam van Christus
naar voren, de kerk als een zich ontwikkelend organisme, inplaats van
een zichzelf gelijkblijvende organisatie. (11)
Het eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) werd door het uitbreken
van de Frans-Duitse oorlog verhinderd zich hierover uit te spreken.
Hoewel in de encyclieken van paus Leo XIII deze gedachte werd gefor-
muleerd, duurde het tot ver in de 20ste eeuw voor zij verder doordrong.
In Frankrijk speelt de „Nouvelle thdologie" hierin een belangrijke rol.
In de uitdrukking „lichaam van Christus" wordt het wezen van de kerk

(10) „Het gaat (dan) tractaten De Ecclesia regenen, alle gericht op de
polemiek met de Reformatie.-162,90
(11) "Stond vroeger polemisch en apologetisch haar zichtbaarheid als motivum
credibilitatis op de voorgrond, nu is de aandacht thetisch gericht op haar boven-
natuurlijk onzichtbaar wezen dat het verstand ver te boven gaat. Dat alles liet
zich het best samenvatten in de klassieke uitdrukking: Corpus Christi mysticum."
les,Il-01
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getypeerd. Hoofd en lichaam vormen 66n organisme. Christus woont in
de kerk. (12)
In 1943 geeft paus Pius XII zijn encycliek Mystici Corporis uit. In de-
ze encycliek wordt de corpus Christi idee geheel geplaatst binnen het
raam van de societas perfecta.
In de vijftiger jaren komt een nieuw zelf-beeld van de kerk op. (13)
Dit sloot aan bij theologische ontwikkelingen waarin over de kerk als
het nieuwe Godsvolk werd gesproken.
Samengevat: de ecclesiologie heeft zich ontwikkeld vanuit de juridische
(societas hierarchica) via de organische (corpus Christi mysticum)
naar de personale ecclesiologie (populus Dei).
De term „volk Gods" was wel reeds eerder gangbaar maar had de
klank van volgzaam, onmondig volk.162,97

Samenhang met historische situatie

Hoezeer een dergelijke ontwikkeling verband houdt met de histo-
rische situatie van het godsdienstig leven in de landen waarin zij
ontstond wordt door FRISQUE behandeld in een schets van de mo-
derne ecclesiologische beweging in de katholieke kerk in Duits-
land en Frankrijk.53 Hij wijst er op, dat het gaat om „een genetisch
perspectief". Het leven van de kerk ontwikkelt zich in een dyna-
mische continuiteit, maar niet lineair, er zijn „breuken" d.w.z.
ogenblikken waarin het beeld, dat de kerk zich door haar leden
van zichzelf maakt, zich naar inhoud en betekenis verandert.

(12) -Zo gaan organisme en organisatie, corpus en societas, Gemeinschaft en
Gesellschaft, onzichtbare en zichtbare Kerk enigszins uit elkaar wijken. De
contouren van de „Kerk der liefde" doorkruisen die van de „Kerk des rechts"
en doen ze wat vervagen. We moeten ons wel zo minimaliserend uitdrukken,
want vanuit een protestantse gezichtshoek vallen beide kerken bij deze theologen
theoretisch toch bijna samen en praktisch geheel. Er is geen sprake van dat het
corpus dynamiet legt onder de societas".162,94
(13) „De Kerk is niet zozeer een instituut waarin men woont of een organisme
waarin men als een cel of lid is opgenomen, als wel een gemeenschap van vcr-
antwoordelijke personen, die tezamen ten overstaan van de uitdagingen van de
tijd, naar het juiste woord en de juiste weg zoeken. „Gods volk onderweg", deze
titel van Bisschop Bekkers' toespraken, drukt treffend het ecclesiale levensgevoel
uit dat in de vijftiger jaren in de sterk geindustrialiseerde en geseculariseerde
gebieden snel veld wint, en dat van de persoonlijkheid van paus Johannes x,alI
en van zijn initiatief tot een „aggiornamento"-concilie een enorme impuls ont-
vangt."162,98
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De 19de eeuw verliep - van het standpunt van de kerk uit gezien
- in het teken van defensief en restauratie.
Er vond een zich verzamelen en een nieuw-groepering om het ro-
meinse centrum plaats, een „bevestiging van de autoriteit" (Con-
gar) met aan het einde de definitie van de pauselijke onfeilbaar-
heid in 1870.
Toch waren er ook toen reeds baanbrekers van nieuwe opvattin-
gen over de kerk, o.a. J. A. M6hler.
Juist als tegenhanger van de secularisatie van de wereld moest het
Christendom in zijn specifiek religieuze waarheid hersteld worden.
Hun invloed was beperkt en werd pas lang na hun dood erkend.

De beweging der ecclesiologische ideean van de 20ste eeuw is ge-
stempeld door de beide wereldoorlogen en de hierdoor op gang ge-
brachte bewustzijnsveranderingen.
De eerste wereldoortog brengt de beslissende ommekeer. De kerk
wordt nieuw ontdekt als gevolg van in de maatschappij en de
kerk plaatsvindende veranderingen. Het vertrouwen in de ge-
vestigde instellingen is geschokt, de vloedgolf van lijden doet de        4
behoefte aan religieuze innerlijkheid en echtheid groeien.
De vernieuwing van de kerk doet ook de kerk als mysterie op-
nieuw ontdekken. Iedere ontdekking of het opnieuw ontdekken
van een religieuze werkelijkheid gaat gepaard met de vraag naar
de „bronnen".
Daarnaast krijgen belangrijke publicaties als van J. A. M6hler
(1796-1838) veel aandacht. MBhler's „Die Einheit in der
Kirche" (1825) wordt opnieuw uitgegeven (in 1925 en 1939).
De grondstelling van dit werk is: De kerk is schepping van de Hei-
lige Geest. Dogma, cultus en structuur van de kerkelijke gemeen-
schap moeten van de Heilige Geest uit worden verstaan. Ook aan
de Gregoriana (universiteit) in Rome was er reeds vanaf het mid-
den van de 19de eeuw een dergelijke tendens. Men wendde zich
tot de Griekse vaders, die de kerk naar haar diepste wezen typeer-
den als leven in Christus en gemeenschap in de Heilige Geest.
Ook de latijnse patrologie en de scholastiek van de 13de eeuw,
waarin de genadeleer een grote rol speelde, werden opnieuw
bestudeerd.
Onder invloed van controversen en als reactie tegen dwalingen
is nA die tijd de eenzijdige beklemtoning ontstaan van het zichtba-
re instituut van de kerk.
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In de to'd tussen de oorlogen komt de ecclesiologie van het corpus
mysticum op. Er werd opnieuw aansluiting gezocht bij de grote
traditie van de vaders van de middeleeuwen. Ook de onderzoekin-
gen over de ecclesiologie van de Bijbel begonnen (zij het laat) in
dit tijdperk.
De wederontdekking van het werk van Christus in de kerk is het
fundament van de moderne opvatting van de kerk.
De leer van het mystieke lichaam werd tot een kristallisatiepunt
voor de meeste nieuwe inzichten.
De vraag is: wat is nu het ware wezen van de kerk?
Het is moeilijk voor de verschillende aspecten (kerk als heilsinsti-
tuut en kerk als mystiek lichaam) 66n noemer te vinden.
Sommigen laten deze naast elkaar staan, anderen zoeken naar
een synthese, b.v. door het gebruik van de begrippen Gesellschaft
en Gemeinschaft, organisatie en organisme.
In deze tijd neemt het gelovige bewustzijn meer en meer afstand
van de institutionele kant van de kerk, die weliswaar in haar we-
zenlijke structuren als noodzakelijk erkend blijft, maar die het
kenmerk gaat dragen van pluriformiteit en relativiteit.
Het ecclesiologische thema waaromheen zich het nieuwe kerkbe-
wustzijn kristalliseert, is de kathoUciteit van de kerk.
Een van de gebieden van de wederontdekking van de kerk in haar
mysterie was de in haar gemeenschapskarakter vernieuwde litur-
gie.

Ook de „herwaardering" van de leek in de kerk was van invloed.
Op het gebied van de missiologie ontstaat de term „inplanting
van de kerk", d.i. het mystieke lichaam van Christus helpen tot
een „incarnatie" te komen in zeer verschillende culturen.
Ook het heil van de niet-gelovigen is een punt van aandacht.
De herontdekking van de kerk in haar mysterie, het afstand nemen
van het instituut en het verdiepte inzicht in de katholiciteit stoten
de deuren open voor de ontwikkeling van de oecumenische bewe-
ging.
Ook de vraag naar de macht in de kerk, vooral naar de pauselijke
macht en de vraag naar de betrekkingen tussen kerk en staat,
zijn in deze periode van belang.

In 1943 verschijnt de encycliek „Mystici corporis" van Paus Pius
XII, waarin de paus verklaart dat mystiek lichaam en rooms-
katholieke kerk een en hetzelfde zijn. Maar in diezelfde tijd onder-
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gaat de ecclesiologische vernieuwing zelf een innerlijke omkeer en
slaat nieuwe wegen in.
In 1940 is verschenen het boek „Ekklesiologie im Werden" van
M. D. Koster, waarin aan het begrip „volk Gods" de voorkeur
wordt gegeven boven „mystiek lichaam van Christus".
Toen reeds lag in de ecclesiologische vernieuwing een kiem van
elementen, die zich vooral na de tweede wereldoorlog zouden ont-
wikkelen.
De tweede wereldoorlog roept in het bewustzijn der mensen een
nieuwe omwenteling tevoorschijn. Het teruggaan naar de bronnen
gaat door, maar men vraagt niet meer alleen naar de ideeEn van
de „oude schrijvers" over de kerk, men probeert veel meer in een
bepaalde tijd en in een bepaalde ruimte te ontdekken hoe het be-
wustzijn van de gelovigen zijn idee van de kerk heeft ontwikkeld,
op welk kerkbeeld en welke concrete institutie het steunt.
Ook de bijbelwetenschappelijke onderzoekingen naar het kerkbe-
grip worden talrijker en zoeken naar het concrete kerkbeeld van
de oer-gemeente.
In 1941 en 1942 verschijnen resp. „Das Volk Gottes. Eine Unter-
suchung zum Kirchenbewusztsein der Urchristentums" (N. A.
Dahl) en, „La thdologie de l'Eglise suivant saint Paul" (L. Cer-
faux).
„Corpus Christi" geeft voor de N.T. kerk het specifieke karakter
van het Godsvolk van het nieuwe verbond aan, doch deze uit-
spraak is in eerste instantie christologisch en soteriologisch en pas
in tweede instantie ecclesiologisch.
De studie van de ecclesiologie der vaderen wordt verder verdiept;
men wordt zich bewust, dat deze is ontstaan in het geestelijke kli-
maat van het platonisme.
Ook groeit het inzicht in de historische en sociale instituten en
omstandigheden waarbinnen zich het vroege Christendom heeft
ontwikkeld.
Vandaar uit kan men ook de kerk van vandaag in haar historische
werkelijkheid beter begrijpen.

Sinds 1945 ontwikkelt zich langzamerhand een nieuwe zienswijze
op het mysterie van de kerk.
Vanuit dit mysterie ontdekt men de zichtbare realiteit van de kerk
als iets anders dan als instituut of organisatie. De volgende ge-
dachten komen naar voren:



VERANDERINGEN  IN HET ZELF-BEELD  VAN  DE  KERK      1 1 5

- De aardse kerk wordt niet meer geidentificeerd met het rijk
Gods: het volk Gods is op weg naar een eschatologische volein-
ding.

- Het volk Gods vormt de kerk overal, waar het concreet exi-
steert, ook in de diaspora.

- In een geseculariseerde wereld neemt het getuigenis van het
Godsvolk gestalte aan in hun profane bezigheden.

- Als de kerk het volk Gods is, dan is dit heilige volk toch ook
een volk, dat zijn zending ten dele verloochenen kan en zich
daarom onophoudelijk moet verniettwen - zowel individueel
als institutioneel.

Gebieden van ecclesiologische bezinning zijn:
- De verkondiging van het evangelie, waarbij de dienst in en aan

de wereld niet bedoeld is om voorwaarden te scheppen voor de
verkondiging van het evangelie, maar binnen de opgave van de
evangelisatie zelf ligt, als een integrerend element daarvan.

- De kritiek van zielzorgers en theologen richt zich niet alleen op
de „christelijke instituties" maar in gelijke mate op de „ecclesia-
le instituties": parochie, diocees, verhouding tussen centrale
leiding en periferie, verhouding van de lokale kerken tot elkaar.
De vraag is belangrijk hoe de plaatselijke eucharistische bijeen-
komst een bodem biedt waarop een waarlijk „katholiek" be-
wustzijn gewekt en gevormd wordt.

-  De vraag naar de rol en de plaats van de leek.
Is de leek „de verlengde arm van de priester" of gaat het er
vooral om de wereldlijke structuren christelijk te maken?
De kerk zal daarvoor haar verhouding tot de wereld vanuit
nieuwe maatstaven moeten bezien.

- Het ontbreken van een echte dialoog tussen kerk en wereld
werd vooral door de priesters ervaren op die plaatsen waar de
diagnose van de situatie dwingend de aandacht van allen ver-
langt b.v. door de priester-arbeiders.
Naar de traditionele opvatting is de priester v66r alles celebrant
van de eucharistie. Dit priesterbeeld past in een kerkbeeld
waarin de eucharistie het absoluut centrale gebeuren is.
Deze opvattingen zijn echter in beweging gekomen. De priester
moet een mens van zijn tijd zijn, die een plaats heeft binnen het
volk Gods.

- De tweede wereldoorlog heeft de relatie tussen christenen van
verschillende denominaties verveelvoudigd.
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Na 1945 wordt het streven naar de eenheid levendiger dan ooit.
Twee vragen houden de aandacht van de katholieke ecclesiolo-
gen intensief bezig: aan de ene kant de vraag van het toebeho-
ren tot de kerk van de gescheiden broeders, aan de andere kant
de vraag van het primaat van de paus en in samenhang daarmee
de herontdekking van de theologie van het episcopaat.

Het tweede Vaticaans concilie heeft de kerk als geheel in een
historisch proces van diep ingrijpende veranderingen gebracht.
In 1964 verschijnt de dogmatische constitutie „Lumen gentium".
De ecclesiologie van „Lumen gentium" staat onder het teken van
de kerk als volk Gods.
Ook de vraag naar de verhouding tussen de paus en de bisschop-
pen krijgt veel aandacht. Op het concilie beleven de bisschoppen
nog voor er een woord over gevallen is, een waarlijk werkzame
collegialiteit en tekent zich duidelijk een mondigheid af. De stil-
zwijgende aanwezigheid van niet-katholieke waarnemers brengt
de urgentie van de oecumenische vraag onder ogen.
Aan het einde van de eerste zittingsperiode besluit men een eigen
schema over de verhouding van de kerk tot de hedendaagse wereld
te maken.
Het bezig zijn met twee hoofdthema's hecft de algemene structuur
van de ecclesiologie van het Tweede Vaticaans concilie tot stand
gebracht.
Het eerste is het thema van de kerk als volk Gods.
Door de keuze van deze terminologie wijzen de concilievaders
iedere beperking van de kerk tot haar geestelijke of sociale werke-
lijkheid af.
Zij beschouwen de kerk in haar totale realiteit als de gemeenschap
van concrete menselijke personen, die historisch in het lot van de
mensen betrokken zijn om hier het heil van Christus in een teken
present te stellen.
De twee polen: cultus en missie zijn wezenlijk voor het evenwicht
van de ecclesiale existentie.
De kerk is niet alleen heilsinstituut, zij moet ook ferment in de
massa zijn. Of de christenen nu verzameld of verstrooid leven:
zij zijn de kerk die in haar ganse omvang sacrament van het heil
is.

Zo bezien wordt ook de verhouding van de kerk tot de wereld
automatisch nieuw gewaardeerd.
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Het wezenlijke ligt in de alledaagse betrekking die christenen en
niet-christenen hebben tot een gemeenschappelijke dienst.
Het tweede thema is dat van de bisschoppelijke collegialiteit. De
collegialiteit van de bisschoppen is geen middel tot herstel van het
evenwicht in de machtsverdeling tussen Rome en de bisschoppen.
Door de bisschopswijding worden de bisschoppen leden van een
college, waarin de opvolger van Petrus het presidium heeft, om
samen met hem die verantwoordelijkheid voor de universele zen-
ding van de kerk te dragen.
De ecclesiologie van „mystici corporis" was het eindpunt van een
ontwikkelingsfase, die van Vaticanum II de aansporing tot nieuwe
ontwikkelingen.53

Na het Tweede Vaticaans Concilie heeft de gedachte van de kerk als
„volk Gods" grote nadruk gekregen.
SEMMELROTH bespreekt de theologische achtergronden van de leer over
de kerk als het Godsvolk in de heilstijd van het Nieuwe Testa-
ment.103, I,451-456

De theologie is er nog nooit in geslaagd in een abstracte definitie uit
te drukken wat de kerk is. (14)

De kerk is echter ook zelf een „geloofsgeheim" en tegelijk ook zelf ob-
ject van dit geloof. Het gebruik van de uitdrukking „Godsvolk" wijst
op een verandering van blikrichting in de visie op de kerk.
Deze verandering van blikrichting heeft zich ook in de loop van de ge-
schiedenis voorgedaan.
In het Nieuwe Testament is de benaming Godsvolk een van de belang-
rijkste titels die de kerk zichzelf geeft. Ecclesia is (via de Septuagint)
de vertaling van het oudtestamentische „Kahal" d.i. Godsvolk.
Hoewel deze benaming in de oude kerk tot in de vierde eeuw de voor-
rang had boven alle andere voorstellingen van de kerk, raakte zij in
de theologische traditie spoedig op de achtergrond en speelt zij in de
theologische systematiek van de middeleeuwen nauwelijks een rol.
Deze voorstelling berust op een heilshistorische opvatting, zowel naar
het verleden (het uitverkoren volk) als naar de toekomst (het pelgrime-
rende volk). Voor deze heilshistorische opvatting had men in de
scholastiek van de middeleeuwen weinig oog.
(14) „Soms zou men de poging alleen al onrechtmatig willen noemen. De Kerk
is immers de gemeenschap van hen, die in de Heer geloven. Ze zou zich daar-
om in haar theologisch denken in het geheel niet met zichzelf moeten bezig-
houden, maar met God, die zich als Degene, die het heil bewerkte, in Jezus
Christus heeft geopenbaard."103,451
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Tenslotte werkte de herontdekking van het mysterie karakter van de
kerk niet gunstig voor een nieuw verstaan van de benaming van de kerk
als Godsvolk.(15)
Pas na plm. 1945 komt de benaming van de kerk als Godsvolk naar
de voorgrond als noodzakelijke aanvulling van de andere benamingen.
Deze veranderde visie komt ook op het tweede Vaticaans Concilie tot
uitdrukking. De besprekingen resulteren in een zelfstandig hoofdstuk
in de Constitutie over de Kerk met als titel: Het volk Gods.
Pas daarna volgt het hoofdstuk over de hiErarchische inrichting van de
kerk.

SEMMELROTH behandelt het begrip Godsvolk vanuit twee gezichtspun-
ten Ill. de kerk als volk en de kerk als volk van God.
De kerk als volk wijst op eenheid en gemeenschap en op reis zijn door
de geschiedenis. (16)
De reis door de geschiedenis is de woestijntocht op zoek naar de eeuwi-
ge stad. Dit kenmerk is van groot belang in verband met de veranderin-
gen   in  de   kerk. (17) Deze kenmerken krijgen hun eigenlijke betekenis
vanuit het feit, dat de Kerk aan God toebehoort, dus niet slechts „volk"
is maar „Godsvolk". (18)
Daarom neemt dit gehele Godsvolk deel aan het ambt van Christus en
staat het gewijde ambt allereerst in dienst van het algemene ambt.
De charismatische gaven zijn een Gods-geschenk voor alle leden van
het Godsvolk.

VAN HAARLEMN wijst er op, dat Barth zich in verschillende perioden op
verschillende manieren over de kerk heeft uitgelaten.

(15) „Met de macht, die aan het beleven van iets nieuws eigen is, liet ook de her-
ontdekking van de Kerk als het mystiek Lichaam van Christus andere aspecten,
die de eigen voorstelling van de Kerk moeten aanvullen, de benaming als Gods-
volk op de achtergrond. "103,454
(16) „Wanneer de Kerk als volk wordt aangeduid zijn het vooral twee kenmerken,
die de aandacht vragen:
ten eerste de eenheid en de gemeenschap, ja zelfs de wezenlijke gelijkheid in de
hierarchisch opgebouwde Kerk, en ten tweede het feit, dat de Kerk afhankelijk
is van de geschiedenis, waarin ze door Christus als zijn volk werd ingeplant."
103,458

(17) „De gelovigen hebben veel te weinig geleerd rekening te houden met nood-
zakelijke veranderingen in de Kerk."
.,Het geloof aan de Kerk moet men realiseren in de belijdenis dat de Kerk een
zoekende Kerk is in de woestijn van de geschiedenis en niet een Kerk, die het
onveranderlijke einddoel reeds bereikt heeft."103,461
(18) „Wat dit volk tot gemeenschap maakt is zijn levenseenheid in God en de
geschiedenis van dit volk is de heilsgeschiedenis van God met de mensen."103,461
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Van de kerk als georganiseerde religie via de kerk als gemeenschap
van zondaren (die door het woord Gods wordt onderscheiden van de
religie), komt hij tot de opvatting van de kerk, die primair lichaam van
Christus is.
Deze kerk gaat niet op in haar functie.
Deze gemeente wordt gebouwd. Subject van het bouwen is God.
Gemeente en kerk zijn voor hem synoniem.
De woorden „kerk" en „gemeente" duiden op de dynamiek van het
verzameld worden.
Kerk is niet, kerk wordt.
Het beeld „lichaam van Christus" neemt bij Barth een dominerende
plaats in. Ook het beeld van het volk Gods komt bij hem voor, maar
het heeft niet die fundamentele betekenis, die aan het beeld „lichaam
van Christus" wordt toegekend.
De zichtbare kerk heeft een bepaalde sociologische vorm, variarend
naar tijd en plaats. Maar de gemeente is meer dan haar sociologische

gestalte.
Zij staat en valt met de tegenwoordigheid en de heerschappij van Jezus
Christus in de vorm van het Bijbels getuigenis.69,343
De kerk is primair, welke sociologische vorm zij ook heeft, de kerk des
Woords. Haar enige opdracht is: verkondiging en rechte sacraments-
bediening.69,343

„De gemeente is een aparte grootheid, een bijzondere gemeen-
schap, die met Christus zo nauw verbonden is, dat er gesproken
kan worden van een zekere identiteit van Christus en de gemeen-
te."69,345

BONHOEFFER acht het denkbeeld van de kerk als een organisme, dat
door Paulus ontleend is aan de Griekse traditie en door hem wordt
omgebogen in zijn eigenlijke betekenis, van weinig belang voor Paulus'
opvatting over de kerk.

„1 Cor. 12:12 vv. en Rom. 12:5 vv. spreken over de kerk van
Christus, het lichaam van Christus als zodanig, dat niet voor
ogen is in de empirische kerk, maar geloofd wordt, dat als lichaam
van Christus „boven", „voor" alle enkelingen slechts door Chris-
tus er is. In de katholieke, biologische, staatsfilosofische leer van
het organisme staat het geheel boven de enkeling. Voor Paulus
staat slechts Christus „voor" en „boven" de enkeling. Hij be-
schouwt de kerk vanuit de allen omvattende persoon, de „Christus
als gemeente existerend";   zijn   wij zijn lichaam, dan moeten  wij
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bedenken, hoe een lichaam functioneert; d.w.z wij worden door
Christus geregeerd, zoals ik over mijn lichaam regeer. De ons re-
gerende Christus leidt ons echter tot de dienst aan elkander. Hier-
uit blijkt, dat het aanleiding kan geven tot misverstand, wanneer
wij de kerk als een organisme beschouwen. Wij moeten dit mis-
verstand vermijden.28,44, vertaling van 27,93

Bij BONHOEFFER vallen (voor hen die de kerk zien als geloofswerkelijk-
heid) de kerk als voorwerp van geloof en de empirische kerk geheel
samen.
Hij onderscheidt de gerealiseerde, de geactualiseerde en de empirische
kerk27,93v.v.

De gerealiseerde kerk is de door Christus met God verzoende nieuwe
mensheid.(19)   Daar   waar deze gerealiseerde   kerk   in de geschiedenis
intreedt is de geactualiseerde kerk aanwezig.
De stichtingsdag van de geactualiseerde kerk is Pinksteren.27,103
De empirische kerk is het georganiseerde heils„instituut".27,153
KONG verbindt de beelden „godsvolk" en „lichaam van Christus" als
hij zegt:

„Kerk - godsvolk of lichaam van Christus? De verschillen tussen
deze twee voorstellingen zijn aanzienlijk; dit zal spoedig vanzelf
duidelijk worden. Bij „godsvolk" staan tijds-categorieen op de
voorgrond: als godsvolk is de kerk op weg, vanaf de oudtestamen-
tische uitverkiezing via het heden naar de toekomst toe. Bij
„lichaam van Christus" domineert de ruimtelijke voorstelling:
de verbondenheid van de kerk met haar verheerlijkte Heer als het
blijvende heden. Maar reeds het feit dat deze beide voorstellingen
voor Paulus typerend zijn en bij hem zonder breuk zijn verenigd,
laat zien dat ze niet met elkaar in strijd hoeven te zijn. Beide be-
grippen van kerk willen de binding van de kerk met Christus en
van de leden onderling tot uiting brengen. Overigens zal het er
op aankomen dat de als lichaam van Christus geinterpreteerde
kerk niet wordt begrepen vanuit een abstract idee van lichaam,
maar als het vanuit Christus in de geschiedenis geplaatste gods-
volk. De opvatting van kerk als godsvolk is in elk geval fundamen-
teel: de godsvolk-idee   is niet beperkt tot Paulus,   ze   is de oudste
omschrijving voor de ekklesia en doet de beslissende continuiteit
met Israal en het Oude Testament uitkomen. Alleen vanuit het

(19) „In Christus ist die Menschheit real in die Gottesgemeinschaft hineingezogen,
wie in Adam die Menschheit fiel."27,97
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godsvolk kan de kerk als lichaam van Christus goed begrepen
worden. Dan zal het begrip „lichaam van Christus" zelfs het
nieuwe en unieke van het godsvolk treffend tot uiting brengen. De
kerk is dan ook slechts als godsvolk lichaam van Christus, maar
als het door Christus nieuw geconstitueerde godsvolk is ze waar-
lijk lichaam van Christus. "115,259

BERKHOF vat (1962) de recente ontwikkeling samen als die van tweeEr-
lei ecclesiologie: van statisch, abstract, introvert naar functioneel, con-
creet, extravert.16(20)
Tegenover de statische ecclesiologie komt de functionele ecclesiologie
te staan, die als zwakke plek heeft het gebrek aan bijbels-theologische
en dogmatische bezinning.
Daarnaast heeft zich ontwikkeld de corporatieve ecclesiologie, die van-
uit de wereld gezien een profetisch-exemplarische ecclesiologie is. Wij
moeten echter bij Christus beginnen. (21)

Hij wijst op de synthese in de ecclesiologie van Karl Barth, waarin de
kerk „die vorliiufige Darstellung der in Christus geschehenen Heiligung
der ganzen Menschenwelt"  heet. (22)

In het nu volgende gedeelte wordt getracht de ontwikkeling te schetsen
onder de gezichtspunten:
-  van statisch naar dynamisch;
- van abstract naar concreet;
- van introvert naar extravert.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat het eerder gaat om verschuivingen-
in-de-richting-van dan om vervanging-van-het-een-door-het ander. Dit

(20) „Pas rondom de tweede wereldoorlog komt onze abstracte en introverte
ekklesiologie grondig in de krisis. De secularisatie dringt zich dan op als een ook
theoretisch niet langer te miskennen werkelijkheid.
De Kerk wordt uit haar introverte abstractie geworpen en in een nieuwe relatie
gezet, nl. tot de niet-christelijke wereld om haar heen."
„Het abstracte, introverte instituut maakt plaats voor een extraverte beweging,
gericht op de concrete noden van de wereld."16,145-146-147
(21) „Beginnen we bij Christus dan komen we vanzelf bij de wereld uit. Want Hij
is het hoofd van alle dingen en Hij sticht zijn Kerk als de schakel tussen Hem
en de wereld, als de illustratie van wat Hij voor heel de wereld is en met heel
de wereld gaat doen."16,153
(25) „Dan gaan ook de wegen open tot een nieuw en vruchtbaar naar buiten
treden in getuigenis en dienst. Want het gaat niet om introvert contra extravert
maar om een Kerk die naar haar richting „supravert" is. Zij mag dan bij tijden
introvert schijnen; zij zal naar haar bedoeling en werking extravert zijn."16,158
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houdt in, dat er binnen de kerk tal van overgangen bestaan tussen sta-
tisch en dynamisch, abstract en concreet, introvert en extravert.
Ook maken de (groepen) leden van de kerk niet allen dezelfde ontwik-
kelingen door of zij beleven deze ontwikkelingen niet op dezelfde wijze.
Dit houdt in, dat de ene groep een ander zelf-beeld van de kerk heeft
dan de andere groep. Waar beide groepen deel uitmaken van de kerk,
leven er dan binnen de kerk aan elkaar tegengestelde zelf-beelden.

Van statisch naar dynamisch

In de nieuwere ecclesiologische inzichten, waarin de kerk gezien wordt
als: het volk Gods op weg naar een eschatologische voleinding, dat
zich - zowel individueel als institutioneel - onophoudelijk moet ver-
nieuwen (pag. 115), vindt een verschuiving plaats van een statisch naar
een dynamisch zelf-beeld van de kerk. „God is een zich bewegende
God, die ons in beweging wil brengen naar ons eeuwig doel. "18,134

Hoewel de kerk als instituut niet per se statisch behoeft te zijn, (zie het
door DE HAAS gestelde op pag. 102) is het wEl zo, dat overal waar het
instituutsaspect wordt benadrukt, de statische elementen de nadruk
krijgen.
Zodra de aspecten van groei en opbouw worden benadrukt (Barth)
krijgt de ecclesiologie een meer dynamisch karakter.
Dat het hier niet alleen gaat om beelden, maar ook om de aan die beel-
den verbonden beleving, blijkt wel uit het feit, dat in de opvattingen
van de ene groepering aan dezelfde begrippen een meer dynamische
inhoud wordt toegekend dan in de opvattingen van een andere groepe-
ring.
BERKOUWER spreekt van een statische ecclesiologie, als men uitgaat
van het feit dat er een kerk „is" met onaantastbare en onbedreigde
„eigenschappen".
In een dynamische ecclesiologie wordt de vraag gesteld wat er metter-
daad in en met de kerk geschiedt,20, I ,13 en 15

In een statische ecclesiologie wordt de kerk in rust gezien, in een dyna-
mische in beweging.
Het gaat dan eerder orn de kenmerken dan om de eigenschappen, om
de vraag: wat gebeurt er?
\'andaar dat de Reformatie aan deze kenmerken wilde toevoegen wAt
er dan in die kerk dient te gebeuren: de zuivere prediking van het
evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten en de bediening
ian de kerkelijke tucht.
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„Beslissend is het gezichtspunt, dat de kerk aan het gezag van
Christus onderworpen is en blijft, aan de stem van haar Heer en
daarin door Hem zelf getoetst wordt."20,1,14

In onze tijd is er meer aandacht gekomen voor het feit dat „de aard
der notae ligt in de dynamiek, die in Woord en Sacrament beslissend
is voor de realiteit der ware kerk."20,1,18
In een statische ecclesiologie wordt de realiteit van de kerk „uitgelicht
uit de kaders, waarin de kerk alleen kerk van de Heer kan zijn en blij-
ven, de kaders van geloof en gebed, gehoorzaamheid en onderwer-
ping."20,1,19
Voor SCHILDER Was Christus' actieve „congregatio" van de kerk niet
een rustig, statisch gegeven, maar Kerk „in de onvoltooid-tegenwoordi-
ge tijd".
Berkouwer wijst er op dat Schilder telkens weer „waarschuwde tegen
een statisch denken over de kerk, waarin eigenschappen en kenmerken
worden gesteld in de sfeer der rustige constatering zonder de spanning
van de dagelijkse gehoorzaamheid en van „het buigen van de hals on-
der het juk van Christus" ".20,I,21

LAEYENDECKER COnstateert de „opvallend sterke benadrukking van
eenheid, solidariteit, saamhorigheid, samenwerking, gemeenschap,
overeenstemming, liefde" in de rooms-katholieke theologie, die samen-
hangt met haar grondvisie op kerk en maatschappij.116,296
De visie op de kerk als „lichaam van Christus" heeft weinig ruimte ge-
laten aan dynamiek en conflict. Er treden echter veranderingen op.
„Het begrip „Volk Gods" impliceert een meer dynamische visie op de
kerk, die op weg is naar haar voltooiing en zichzelf met Gods hulp een
weg moet banen door de geschiedenis. "116,302

Van abstract naar concreet
In de nieuwere ecclesiologische inzichten waarin het volk Gods overal
waar het concreet existeert de kerk vormt (zie pag. 115) vindt een ver-
schuiving plaats in het zelf-beeld van de kerk van abstract naar meer
concreet.
De kerk is geen onaantastbaar „transcendent" gebeuren, maar aardse
werkelijkheid, congregatio fidelium.20,1.22
Deze concrete trekken in het kerkbeeld hangen samen met een zoeken
naar „aardse werkelijkheden" in filosofie en theologie. (23)

(23) H. J. H. M. Fortmann wees reeds in 1949 op de worsteling om een filosofie
en een theologie van de „aardse werkelijkheden" die samengaat met,.de nieuwe
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De begrippen, die men bij het spreken over de kerk gebruikt, hebben
een bepaalde mate van abstractheid c.q. concreetheid.
Abstracte begrippen duiden dingen aan die voor onze beleving niet
toegankelijk zijn, die een groter aantal uitwerkings- of denkstappen
nodig hebben dan concrete begrippen die aanduiden wat wel toeganke-
lijk is voor onze waarneming en waarbij de afstand tussen de direct
waargenomen feiten en het begrip kleiner is.

DE GROOT onderscheidt empirische en hypothetische begrippen.
Deze onderscheiding berust op „een gradueel verschil, nl. een
onderscheiding naar de mate van abstractie, die nodig is om van
de direct waargenomen feiten tot het begrip te geraken, of omge-
keerd, het aantal uitwerkings- of denkstappen dat men moet ma-
ken om het begrip met de empirie in verbinding te brengen".66,67-68
BETH onderscheidt concrete en abstracte termen.
Concrete termen dienen tot aanduiding van datgene wat toeganke-
lijk is voor onze waarneming; abstracte termen duiden datgene
aan waarover wij spreken, hoewel het voor onze beleving niet toe-
gankelijk  is.(24)

Abstracte ecclesiologie is daar waar men spreekt over een onzichtbare
kerk of over een ideale kerk of over een onhistorische kerk.
Zodra men over de kerk spreekt als over een geloofsrealiteit betekent
dit, dat men over een realiteit spreekt.

„Alle vragen rondom de kerk, haar realiteit, haar waarheid en
eenheid, haar uniek karakter, kortom haar „geheimenis" zijn
onlosmakelijk verbonden met haar feitelijke geschiedenis, haar
concrete in de wereld zijn, haar zichtbaarheid en toegankelijk-
heid."20,1,97

Het gaat dus bij de kerk om een realiteit, niet om een begrip. De kerk
is betrokken op concrete en levende mensen.(25)
BERKHOF stelt dat de r.k. ecclesiologie eeuwenlang het instituutsaspect
heeft benadrukt ten koste van het gemeenschapsaspect. (26)

aandacht voor de concrete realiteit, in de mens en buiten de mens" (zie: Geloof
en wetenschap, Utrecht, 1950, p. 11).
(14) Encyclopaedisch handboek voor het moderne denken. Arnhem, 1950, p. 25.
(25) „De reale - zichtbare en benaderbare - realiteit der kerk komt in zicht
tegenover de abstractheid der vroegere, vreemd aandoende wijze van spreken
over „de kerk". Niet de een of andere ideale, maar de concrete kerk is in het
geding."20,1,19
(26) „De gemeenschap werd niet als mondig subject beschouwd, maar als het
onmondige object van de institutaire werkzaamheid.
De kerk werd bij voorkeur gedefinieerd als societas hierarchica."19,411-412
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De Reformatie beklemtoonde sterk het gemeenschapsaspect, hoewel
ook de objectieve institutaire kant (waarbij met name aan de prediking
werd gedacht) als reactie op de dwepers nadruk kreeg.
„28lf en sdmen de kerk zijn" is een gedachte die zeker concretere in-
houden heeft dan de instituutgedachte, d.w.z. die een kleiner aantal
uitwerkingsstappen vereist om het begrip met de werkelijkheid in ver-
binding te brengen.
Zolang het institutaire aspect domineert19,362 is het kerkbeeld abstract.

Tot slot een opmerking: Het gaat hier om het kerkbegrip. Het is best
mogelijk voor een gemeenschap om vanuit een zeer abstract kerkbe-
grip toch concreet te functioneren. Het komt er dan maar op aan of
men de op pag. 124 bedoelde uitwerkingsstappen waardoor het be-
grip met de empirie in verbinding wordt gebracht, inderdaad maakt.
Als men vanuit een minder abstract kerkbegrip de bedoelde uitwer-
kingsstappen niet maakt, blijft men ook in een abstractie hangen,
m.a. w. in de praktijk kan „het volk Gods" een grotere abstractie blij-
ven dan een „societas hierarchica".
Datgene wat men in het meer abstracte zelf-beeld van het instituut
probeert uit te drukken kan dus als het beslag legt op het gehele le-
ven;(27) in de praktijk meer concreet zijn, dan wat men in het meer
concrete zelf-beeld van het volk Gods probeert uit te drukken nl. het op
weg zijn en de relatie met elkaar.

Van introvert naar extravert

In een geseculariseerde wereld neemt het getuigenis van het Godsvolk
gestalte aan in hun profane activiteiten (zie pag. 115).
In die gerichtheid op de wereld wordt de kerk van introvert tot extra-
vert.

(07) H. M. M. Fortmann wijst er op hoe b.v. in de „zegeningen" een relatie ge-
legd werd met het concrete bestaan.
„Het Rituale Romanum, dat schoonste gebedenboek der Latijnse kerk, is ge-
vuld met zegeningen. Men zou het als titel kunnen meegeven: benedictio ad
omnia. Maar ook de vromen hebben steeds minder behoefte om de bakkerstrog,
de auto, de dierenstal, de seismograaf, het archief, de brandspuit, de wijn die zij
drinken en het brood of het spek (laridum!) dat zij eten, te laten zegenen. Wat
haalt zo'n zegen uit? Verandert daardoor wel iets? In al die zegeningen wordt
het heden vastgeknoopt aan het bijbelse Verleden. Altijd weer luidt de formule
„Deus qui". Het oergebeuren wordt weer opgeroepen, d.i. gesymboliseerd in het
heden en het onzichtbare in het zichtbare."
(Als ziende de Onzienlijke. Hilversum, 1965. Dl. 34 p. 212.)
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BERKHOF spreekt van drie aspecten van de kerk nl. het institutaire as-
pect, het gemeenschapsaspect en het aspect van de gerichtheid op de
wereld.19,362 Hij sluit zich hierin aan bij Barth, die de kerk behandelt
als instelling van God, gemeenschap van mensen en onder de gezichts-
punten van roeping, opdracht, zending, dienst.19,362

De gerichtheid op de wereld is een essentieel aspect van het kerk-zijn.
„Het kerkzijn is dus geen statisch iets; het is een voort-durende
beweging, een brug-gebeuren. Daarom verandert het zelf op zijn
weg telkens van aard. Eerst is het een instituut, een geheel van
activiteiten en afspraken. Vervolgens is het een gemeenschap, een
geheel van persoonlijke relaties. Tenslotte is het een geheel van
invloeden naar buiten toe, in bijbelse beeldspraak: een zout en een
zuurdesem. Op die weg neemt de zichtbaarheid af: een gemeen-
schap is minder zichtbaar dan een instituut; en de invloeden naar
de wereld toe hebben in die wereld doorgaans nog weer minder
contouren. Om dat uit te drukken kiezen we hierna „instituut"
en  „lichaam" van Christus  voor  „volk  Gods";  een  volk  is  een
realiteit, maar de band die de volksgenoten als zodanig verbindt,
is veel minder zichtbaar dan die van een vereniging of corps."19,430

KONG verbindt de drie aspecten dynamisch - concreet - extravert in
zijn typering van de kerk. Allereerst wijst hij op het concrete karakter
van de kerk. (28)
Deze kerk is dynamisch, steeds in ontwikkeling en vernieuwing.
Het aggiornamento is verankerd in de oorsprong, het is dus steeds weer
hervorming, terugkeer naar de oorspronkelijke vorm, terugkeer naar
het oorspronkelijke wezen.115,553

Het gaat hierbij om dienst aan de wereld, er zijn voor de wereld.
De kerk moet daarvoor de wereld zien en begrijpen als dat wat ze
eigenlijk is, verbonden zijn met de wereld, solidair met haar denken,
spreken en handelen, met de wereld geangageerd zijn.
Daarom kan deze kerk ook niet introvert zijn, maar moet zij extravert
zijn,  gericht op de wereld. (29)
Dit alles moet gezien worden vanuit de oorspronkelijke opdracht
van de kerk:

(28) "... de reEle kerk is niet een ideeel, sacraal, eeuwig tussending, ergens zwe-
vend tussen God en de mensen. De reele kerk is integendeel de kerk van God
bestaande uit mensen in de wereld voor de wereld. "115,549
(29) „De kerk van Christus existeert in alles wat zij doet - ook al lijkt het nog
zo intern - naar buiten, naar de mensheid toe. "115,555
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Christus te belijden en te verkondigen, zijn getuige te zijn. (30)

Andere vormen en structuren

De veranderingen in de opvattingen van de kerk over zichzelf ont-
staan in wisselwerking met veranderingen die plaats vinden in de vor-
men van de kerk en hebben daar op hun beurt weer grote invloed op.
SPERNA WEILAND concludeert uit de bespreking van de ecclesiologische
opvattingen in de nieuwe theologie:

„Over de hele linie is de nieuwe theologie er van overtuigd, dat de
kerk van de toekomst er heel anders uit zal zien dan de kerken
van het verleden, al is het nog niet mogelijk om met enige zeker-
heid te zeggen hoe ze er uit zal zien."

in de nieuwe theologie leeft de overtuiging dat we aan het
begin staan van een nieuw tijdperk in de kerkgeschiedenis met
nieuwe mogelijkheden." Dat heeft uiteraard consequenties voor
de taak en de plaats van de predikant of de priester, voor hun op-
leiding, enz.
. . . . van de geborgenheid die de kerk, deze Moeder der gelovigen,
aan haar kinderen in een vergane tijd verschafte, is hier niet veel
over. Integendeel: mensen worden geroepen om hun historische
verantwoordelijkheid op zich te nemen en die samen te leven,
onbeschut, in de geschiedenis die een seculiere, menselijke zaak is.
Als Avant-garde van God in een oude wereld zijn zij geroepen om
met een sterk geloof en met echte liefde de Naam te verkondigen
van de God, die ons uit de duisternis tot zijn licht geroepen
heeft."190,207 en 212 en 217

Wel signaleert hij „dat ook wanneer nieuwe motieven worden opgeno-
men, b.v. de kerk als het volk van God, de ecclesiologiean in hoge mate
traditioneel blijven. Ontwerpen als die van Bonhoeffer, Hoekendijk,
Winter, Cox, Shaull, Metz, „waarin heel nieuwe intuities aan de orde
komen die aanleiding zouden kunnen zijn tot een doorbreking van de
ecclesiologische tradities" leven nauwelijks of worden afgewezen".192,305

Omgekeerd kunnen kerkkritische groepen met de traditionele ecclesio-
logie even weinig beginnen als met de kerken zelf.

(80) „Er is in de grond van de zaak niets in de kerk, dat niet met open ramen
op straat, naar de straat toe gedaan moet worden. Men moet hierbij niet naar
de ramen staren, men moet alleen maar helemaal bij de zaak zijn."115,556
„De kerk kan helemaal niet anders existeren dan getuigenis gevend ten over-
staan van de wereld. "115,557
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„Zij hebben de ervaring opgedaan dat de theologie hen dAAr in de
kou laat staan waar de relatie moet worden gedefinieerd tussen de
„gegevens" van Schrift en traditie en de moderne wereld. Wat zij
nodig hebben is niet het „eenvoudige Evangelie" dat hier en daar
in teksten tegen de theologie wordt uitgespeeld, maar een kritische
theorie van de kerk in het kader van een kritische theorie van de
hele samenleving(...)."192,361

Hij eindigt zijn beschouwingen dan ook met de constatering: „Er moet
nog veel werk worden verzet. "192,365

Dit vele werk ligt voor een belangrijk deel op het gebied van de nieuwe
vormgevingen aan het leven van de kerk.
Een Ander zelf-beeld van de kerk vindt vroeger of later zijn expressie
in Andere vormen en structuren.
RAHNER meent, dat de kerk van de toekomst zal zijn: een open, oecu-
menische, democratische, maatschappijkritische kerk van onder-
af.163,71v.v.
Dit „opene" houdt dus een zeker pluralisme in.(31)
Ook de „oecumenische kerk" zal een pluralistische kerk zijn.163,79

Deze kerk moet worden opgebouwd „van onderaf" d.w.z. vanuit de
basisgemeenten, die op eigen initiatief en door vrije associatie van de
betrokkenen gevormd worden.163,83
In deze basisgemeenten zullen de vragen, die men onder de noemer
van een „democratisering" van de kerken kan brengen, „min of meer
vanzelf" opgelost worden. 163,92
Het beantwoorden van deze vragen kan nooit alleen een kwestie van
het handhaven of wijzigen van juridische kerkstructuren zijn, maar
vraagt om een synthese „waarbij het voor alles om geest, liefde, hoop
en deemoed gaat welke noch door autoritaire noch door democratische
wetsbepalingen afgedwongen of opgelegd kunnen worden".163,92
Wel zullen de mensen die beslissingen moeten nemen, in eerste instan-

(31) .We moeten voortaan de „sympathisanten" rondom de kerk in de praktijk
maar onbevangen en zonder te veel dogmatische scrupules tot de kerk rekenen
en dat in ons gedrag ten opzichte van hen laten merken ook, natuurlijk zonder
hen daardoor eenvoudig te willen „inlijven" of zelfs maar de indruk te willen
wekken dit te willen. Dat betekent praktisch dat men rustig en welwillend kan
dulden, dat deze „sympathisanten" open en bloot bewijzen, dat zij zich slechts
ten dele met de kerk of zelfs met het christendom kunnen identificeren."163,77
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tie zoveel mogelijk op het laagste niveau gezocht moeten worden d.w.z.
daar waar de beslissingen moeten worden uitgevoerd. 163,94
Deze  kerk  zal ook maatschappij-kritisch  zijn. (32)
Toch leveren theologen en ambtsdragers „maar al te gemakkelijk en al
te geraffineerd" de nodige ideologische rechtvaardiging van dit be-
staande.
Christenen en christelijke groeperingen moeten de vrijheid hebben tot
het ontwikkelen van toekomstmodellen en het stellen van dienovereen-
komstige eisen, ook al delen andere christenen en christelijke groepe-
ringen hun inzichten niet.163,97 Men zal in de kerk moeten leren in de
daarbij onvermijdelijke strijd de eenheid en de wederzijdse liefde te be-
waren.
/Us de kerk naar buiten toe geloofwaardig wil worden, zal zij „haar
wens van meer vrijheid eerst eens zelf in het binnenkerkelijke leven
moet(en) realiseren".163,98

Zoals te verwachten is hebben over deze meer structurele aspecten
van veranderingsprocessen in kerken met name de sociologen zich uit-
gesproken.
SMITS spreekt als zijn overtuiging uit, dat een grondige vernieuwing
van het hele kerkelijke leven niet binnen enkele decennia verwacht
kan worden. De aan de gang zijnde vernieuwing binnen allerlei kerken
is nog lang geen vernieuwing van de kerken. (33)
Zijn hoop voor de toekomst is gevestigd op wat er ergens buiten de
kerken aan „anders geloven" opbloeit en doorzet, gevoed uit christe-
lijke en niet-christelijke religieuze tradities en in daadwerkelijke wissel-
werking met de huidige cultuur.185,134

SCHREUDER publiceert vanuit sociologisch gezichtspunt tien stellingen
over veranderingen in de kerk („Gemeindereform"). Deze „Gemeinde-
reform" vereist hervorming van de kerk als geheel en verheldering
van de doelstellingen en is slechts mogelijk op de basis van theologisch
en sociaal realisme.

(32) „Wie de maatschappelijke verhoudingen eenvoudig vanzelfsprekend en goed
vindt, die moet zich als christen afvragen of hij echt gelooft, dat de mens een
zondaar is."163,96
(33) „In elk geval laat zich thans veilig voorspellen dat in de toekomst de be-
tekenis van de institutionele aspekten van de kerk hoe langer hoe meer zal af-
nemen ten gunste van de niet-institutionele aspekten, en dat de kwantitatieve
teruggang van het ledenbestand zal blijven aanhouden."185,133
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Die veranderingen vragen moed voor pluralisme en een zo democra-
tisch mogelijk proces aan de basis.
Structureel is hier een opzet vereist, die rekening houdt met grotere
gebieden, wat ook slechts in een moeizaam basisproces tot stand kan
komen.
Deze veranderingen richten zich op sociale en confessionele openheid.
Zowel territoriale als categorale en vrije-groepsvorming vinden hierin
een plaats en ook overschrijding van de lokale begrenzingen („tiberlo-
kale Wirksamkeit"). De democratisering van de kerkinrichting is hier-
voor een vereiste.iste.181,1-60

KRAMNY en WALTER gaan op deze stellingen kritisch in vanuit theolo-
gische gezichtspunten. 181,61-122
KRAMNY WijSt er Op, dat de socioloog (i.c. Schreuder) bij de eis tot het
verhelderen van doelstellingen, de moed tot pluralisme en democrati-
sering aan de basis wel „onbevangen" van de basis van het evangelie
uitgaat, maar dat de theoloog daarbij vragen stelt.
Ook tussen mensen die zeggen van deze basis uit te gaan bestaan grote
verschillen. Wdl is duidelijk, dat bij Jezus de mens centraal stond en wet
zodanig dat „wie het heil van de mens zoekt, tegelijkertijd de eer van
God vindt",181,65

Verkondiging is de vertaling van de boodschap van Jezus in de huidige
situatie van de aangesproken mens. Vandaaruit ook kan er een rangor-
de van doelstellingen ontstaan.
De taak van de christelijke gemeente is de confrontatie van de bood-
schap van Jezus met de situatie van de wereld en door de confrontatie
de vertaling van de boodschap in de individuele en maatschappelijke
werkelijkheid.
Vanuit deze confrontatie wordt de rangorde der doelstellingen geboren,
die derhalve geen „Ewigkeitscharakter" mag hebben, „sie sollte sich
mit der jeweiligen Situation wandeln".181,67

De activiteiten van de meeste territoriale (en ook van vele categorale)
gemeenten zijn bijna uitsluitend op de instandhouding (Selbsterhaltung)
van de gemeente gericht.181,71
In een samenleving waarin de kerk niet meer domineert, niet meer met
de machtsstructuren van andere instituties verbonden is, haar leden
niet langer beschermen kan tegen „invloeden van buiten" en kampt met
autoriteitsproblemen, blijft haar alleen nog over „de vlucht naar voren"
d.w.z. de moed tot het pluralisme.
Dit pluralisme betreft niet alleen methoden, technieken en structurele
vormen, maar ook doelstellingen, zelfs het kerkbegrip, de opvatting
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over het ambt, enz. Waar liggen de grenzen van het binnenkerkelijke
pluralisme?
Hiervoor bestaat geen „absoluut criterium".
Voor Jezus was een der achtergronden van zijn legitimatie de identiteit
van theorie en praktijk. Dit geldt ook voor de gemeente:
„Der Unterschied der christlichen Botschaft zu anderen rein theoreti-
schen Weltverbesserungskonzeptionen scheint gerade darin zu liegen,
dasz die Maszstbibe fiir die jeweilige „Richtigkeit" oder „Falschheit"
christlicher Existenz nicht gewonnen werden kannen aus konkreten
Handeln vorgangigen, abstrakten, theoretischen gedanklichen Ablei-
tungen, Normen, Gesetzen. Die Antwort auf die Frage, ob eine Ge-
meinde noch christliche Gemeinde, ein Amtstrager noch Amtstrager
der Kirche Jesu ist, ergibt sich aus der Tatsache, ob und inwieweit es
dem Einzelnen oder der Gruppe gelingt, die als Botschaft Jesu vorge-
stellte Verkundigung in individuale oder gesellschaftliche Wirklichkeit
zu ubersetzen. "181,79-80

KRAMNY geeft voorbeelden van een democratisch basisproces: zoveel
spontaan proces als mogelijk, slechts zoveel institutionele „Verfesti-
gung" als beslist noodzakelijk is.
Als gevolgtrekkingen formuleert hij de eis van vorming der zielzorgers,
die nog steeds een sleutelpositie innemen. Dit geldt alle rangen van
de hierarchie. Het gaat om de verbinding van de theologie met sociaal-
psychologische inzichten en groepsdynamische methoden in een dia-
lectisch proces van theoretische reflectie en practisch experiment.
Ook WALTER, die evenals KRAMNY vanuit theologische gezichtspunten
reageert, gaat in op de stellingen van Schreuder. Hervorming van de ge-
meente is onmogelijk, als de theologische dimensie uitgeschakeld
wordt.181,94 Of men wil of niet, er zijn theologische implicaties.
Gemeente-hervorming is onmogelijk, als zij afziet van wat de gemeente
tot gemeente maakt, want dat is hetzelfde als wat de kerk tot kerk
maakt.

De gemeente is op 66n bepaalde plaats, wat de kerk over de gehele
wereld is.
Als Schreuder gemeente-hervorming en kerk-hervorming met elkaar
verbindt, is dat juist. Zoals hij het doet is echter niet juist voorzover
hij daarvoor alleen organisatorische en bestuurlijke, om niet te zeggen
machtsmatige categorieEn kent. Hij roept de gemeente op de totaliteft
van het instituut te overwinnen. In dezelfde mate als de gemeente



132   DEEL III - THEORETISCH KADER

ecclesiologisch bepaald is (niet slechts groeps-sociologisch) is zij ook
een christologisch bepaalde grootheid. (34)
De kerk is niet slechts een groep in sociologische of psycho-dynamische
zin. Wat van de menselijkheid van Jezus geldt, kan analoog in de kerk
- zoals die in de sociologie wordt gezien - gelden: zij houdt niet op
goddelijk bepaald te zijn, als in haar wetten van het menselijke samen-
leven in het spel zijn. 181,104
Daarom kon de kerk in een patriarchale samenleving patriarchale
structuren hebben en kan en moet zij in een democratische samenleving
democratische trekken hebben. Maar wat zij aan menselijk-aardse
werkelijkheid opneemt, moet transparant zijn voor het heil, dat God
door Christus tot de mensheid wil laten komen.
WALTER mist in het betoog van Schreuder de positieve waardering van
de  sacramenten. (35)
Dat vooral de eucharistie-viering in de loop der tijden veranderingen
heeft ondergaan, geeft ons het recht de bij ons passende vormen te zoe-
ken. (36)

(34) „Sie ist von Christus begrundet, von seinem Geist erfullt und zusammen-
gehalten. Er ist der Erbauer der Kirche und also auch der Gemeinde. "181,101

Dit „Erbauen" is een grondwoord voor het zelf-verstaan van de gemeente na
Pasen. „Gods bouwwerk zijt gij" (1 Cor. 3,9). Ook Paulus was een bouwer (1
Cor. 3,9), anderen mogen en kunnen daaraan verder bouwen, (3,10 v.v.). Men
kan ook passief gebruikt worden (1 Petrus 2,5), en zelfs passief en actief tege-
lijk zijn (1 Thess. 5,11). Wat niet opbouwt, is onbelangrijk, nietig of verderfelijk
(1 Cor. 1,5). Met het beeld van het bouwen verbindt zich het beeld van het
lichaam (1 Cor. 12; Ef. 4).
Dit beeld werd mogelijk door de incarnatie.
De gelovigen worden „in 66n Geest tot 66n lichaam gedoopt" (1 Cor. 12,13).
Wat door de doop bewerkt is, wordt door de eucharistie telkens opnieuw ver-
werkelijkt (1 Cor. 10,17).
Uit alles wordt duidelijk: een gemeente in de zin van het Nieuwe Testament is
wezenlijk christologisch bepaald, wat insluit dat zij ook pneumatologisch en
dus ten slotte theologisch bepaald is.181,103
(38) „Taufe und Eucharistie haben eminent ekklesiologische und damit gemeinde-
formende Bedeutung."181,119
(36) „Wenn die Kirche fruherer Epochen sich nicht scheute, vom r8mischen Reich
rechtliche Begriffe und Strukturen, vom byzantinischen Hof Titulaturen und
Zeremoniell, vom Germanentum Gehorsam und Eigentumsvorstellungen zu
Obernehmen, so brauchen wir uns auch heute nicht zu schamen, psychologische
Erkenntnisse und Methoden (Sensitivity training) und demokratische Modelle
uns anzueignen."181,122
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Het blijft kennelijk moeilijk om in gesprekken tussen theologen en so-
ciologen tot gemeenschappelijke uitgangspunten en tot een gemeen-
schappelijk begrippenapparaat en -taalgebruik te komen.
Toch zal dit noodzakelijk zijn om met elkaar over veranderingsproces-
sen te kunnen spreken.
VERSTEIJNEN en DE ROOIJ doen hiertoe een poging. Zij analyseren
vier gevallen van schaalvergroting zowel uit agologisch als uit ecclesio-
logisch gezichtspunt en leggen daarbij verbindingen tussen de agolo-
gische en de ecclesiologische concepties.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat zij dit doen vanuit een bepaald
soort agologie nl. een agologie die in de praktijk synoniem is met non-
directiviteit en opbouwwerk.

Inzicht in de eigen situatie van de kerken - zo stellen zij - is agologisch
van belang. Uit ecclesiologisch gezichtspunt houdt dit een theologische
reflectie in, daar dit inzicht zich ook moet uitstrekken tot de waarden
en de ideetn, die ten grondslag liggen aan de in de veranderingsproces-
sen ingenomen standpunten.
Gebeurt dit niet dan ontstaat „pastoraal-theologisch ( . . . ) het gevaar
dat de problematiek versmald wordt tot een louter technische kwestie
van kerk- en personeelscapaciteit".214,177

Een actieve rot van de plaatselijke kerk in het veranderingsproces is
agologisch van groot belang; ecclesiologisch bezit de plaatselijke kerk
haar eigen verantwoordelijkheid voor het kerkgebeuren.

Agologisch is de aanwezigheid en het onderkennen van positief ge-
richte sleutelfiguren van grote betekenis; hun invloed is ecclesiologisch
te vertalen als „het charisma van leiding geven".

Vanuit agologisch standpunt heeft een veranderingsproces meer kans
van slagen wanneer de kerk ter plaatse in haar geheel erb# betrokken
is; ecclesiologisch betekent dit, dat de verantwoordelijkheid gedragen
wordt door ambtsdragers dn leken.

De agologische eis van optimale communicatie tussen alle betrokkenen
vindt in de ecclesiologie aanknopingspunten wanneer gesproken wordt
over de eis tot collegialiteit tussen priesters en samenwerking tussen
clerus en leken. Zij hebben vanuit deze gezichtspunten kritiek op de
vier gevallen die zij behandelen.
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„De inschakeling van leken op alle niveaus, een goede onderlinge
kommunikatie en een open samenwerking over de grenzen van
de parochies heen vinden nog op te bescheiden voet plaats en
doen het proces moeizamer verlopen dan wenselijk zou zijn. Dat
geldt ook voor de aarzeling waarmee de kerkopvattingen van
Vaticanum II en de theologische uitwerking daarna ingang vin-
den. Het feit dat veelal een explicitatie van de grondideeEn, i.c.
kerkopvattingen, achterwege blijft, brengt tenslotte eveneens zon-
der twijfel vertraging mee van het veranderingsproces."214,180
Ook het honoreren van de medeverantwoordelijkheid van de
plaatselijke kerken voor de pastoraal komt onvoldoende tot zijn
recht.

„Het oordeel van de agologie is hier duidelijk: de effectiviteit
van een "planned change" is gerelateerd aan de mate waarin
alle leden aan het veranderingsproces deelnemen. Ook aan de eis
van de ecclesiologie dat allen verantwoordelijk zijn voor het weI
en wee van de kerkgemeenschap is niet voldaan. "214,181 „Deze
gebrekkige kommunikatie zal het veranderingsproces in ernstige
mate gaan opbreken: van een juiste diagnose en de medewerking
van alle betrokkenen in het stellen ervan kon hierdoor geen sprake
zijn. Volgens de agologie mag men dan ook nauwelijks hopen op
enig succes in het veranderingsproces, terwijl ecclesiologisch ge-
zien een noodzakelijke bezinning niet heeft plaats gevonden. Daar-
door is de problematiek niet voldoende diepgaand aangepakt. Ver-
anderingen, ook die binnen de lokale kerk, bewegen zich niet lou-
ter op organisatorisch niveau, maar werken door op het niveau
van het rollenpatroon en dat van het gedragspatroon. "214,181

De essentiEle structuur van het veranderingsproces, de ongelijk-
soortige invloeden (die in nauwe samenhang met elkaar staan en
die tezamen de aard en de realisering van een oplossing bepalen)
en de explicitatie van waarden en doelstellingen bleven onuitge-
werkt en ondoorzichtelijk.214,183

Bij de realisering heeft de „proceshelper" ontbroken.
Dit is een veranderingsbegeleidende instantie, die gedurende een be-
paalde periode moet begeleiden en superviseren.214,184 Zowel uit agolo-
gisch als uit ecclesiologisch gezichtspunt is het niet goed zich „te een-
zijdig (te) beperken tot het presenteren van veranderingsvoorstellen
„op papier" die „op afstand" zijn samengesteld".214,185 De dialoog tus-
sen leken en ambtsdragers is onvoldoende geweest. De veranderings-
processen zijn dan ook „moeizaam" verlopen.214,186
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In deze veranderingsprocessen in de kerk spelen zowel externe als in-
terne, ecclesiologische en niet-ecclesiologische factoren een rol.
GODDI.IN schetst de institutionele veranderingen in de Rooms-Katholie-
ke Kerk van Nederland in de periode van 1960-1970 en toetst in deze
schets de volgende hypothese:

„Wanneer een Kerk drie factoren, nl. democratische gezagsuitoe-
fening, vrije wetenschapsbeoefening en moderne publiciteit, assi-
mileert en in kritische solidariteit combineert, treedt er progres-
sie op. Worden deze factoren door een meer centralistisch en
autoritair kerkelijk gezag ontkoppeld en belemmert zij binnen de
groepen van lokale gezagsdragers (bisschoppen), beoefenaren van
wetenschap (theologen) en publicisten de onderling solidariteit
dan treedt er regressie op."65,26

Vanuit deze toetsing komt hij tot een interpretatieschema van de kerk-
vernieuwing. De centrale vraag is: „Hoe garandeert de R.-K. Kerk als
instituut telkens weer haar voortbestaan en participeert zij toch aan een
veranderingsproces?"65,149 De termen progressie en regressie zijn eigen-

lijk ontoereikend om de beweging als geheel aan te duiden. (37)
De drie relevante factoren in het vernieuwingsproces, die variaren naar
progressie en regressie zijn: de gezagsuitoefening, de beoefening van
de wetenschap en de publiciteit. Deze drie factoren zijn intermediair
verbonden met het grote publiek i.c. de kerkleden.
Zij worden alle drie geconditioneerd door de mate van vrijheid, die zij
elkaar in hun feitelijke interactie bieden. (38)

37) „Het gaat niet alleen om een lineaire vooruitgang en achteruitgang, maar
om gelijktijdig en ongelijktijdig voorkomende processen van creativiteit en ver-
andering enerzijds en om institutionalisering en stabilisering van de vernieuwing
anderzijds."65,149
(88) „Brengen wij deze drie elementen, dimensies, eenheden of factoren binnen
66n systeem, dan zijn er diverse relaties aanwijsbaar. Juist door de relaties aan te
geven worden de elementen in een samenhangend patroon gebracht, waardoor
het een conceptueel model, een paradigma of een interpretatieschema wordt.
Bij wijze van hypothese wordt daardoor een groot deel van de veranderingen in
de R.-K. Kerk verklaarbaar. "65,150
m) „Naast de communicatie met de diocesane gelovigen (bisschop), met de
pastorale praxis in de kerkgemeenschap (theoloog) en met het publiek (journa-
list) en de interne samenwerking binnen de groepen (bisschoppenconferentie,
commissies van deskundigen, persconferenties, journalistenvereniging) was er een
sterke interactie tussen de drie groepen onderling. De gezagsuitoefening ge-
schiedde met behulp van deskundige adviezen en werd door de publiciteits-
media overgedragen aan het grote publiek."65,150-151
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In de recente kerkgeschiedenis van Nederland waren bisschoppen.
theologen en journalisten voortdurend in interactie met elkaar. (39)
Dit bleek een bron van voortdurende vernieuwing. Deze interactie
had aan de basis het karakter van het pastoraal groepsgesprek.
Ook in de toekomst zullen deze drie relevante factoren van invloed
zijn op de kerkvernieuwing in Nederland.

In de paragraaf over de „dimensies" van de kerk gaan wij nader in op
het verband tussen agologische en ecclesiologische concepties die een
rol spelen in veranderingsprocessen in de kerk.
Voor ons onderwerp zijn in de geschetste ontwikkelingen en opvattin-
gen de volgende aspecten relevant:
- Een verschuiving in de richting van een meer dynamisch zelf-beeld

opent de mogelijkheid om te spreken over veranderingen in de kerk,
zelfs als die veranderingen ten nauwste verband houden met de iden-
titeit van de kerk, omdat ook die identiteit niet meer statisch, maar
dynamisch wordt gezien.

- Een verschuiving in de richting van een meer concreet zelf-beeld
opent de mogelijkheid om de kerk duidelijker te betrekken op de
„aardse werkelijkheden", wat voor het formuleren van de taken van
de kerk van belang is. Dit is echter slechts een mogelijkheid. Een
concreter zelf-beeld brengt niet automatisch een grotere concretise-
ring van het werk van de kerk met zich mee.

- Een verschuiving in de richting van een meer extravert zelf-beeld
betekent een toewending naar de situatie waarin kerk en wereld
beide verkeren en heeft als zodanig ook gevolgen voor het functione-
ren van de kerk, zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien.

- Het naar voren komen van de gedachte dat het volk Gods niet bete-
kent: het volgzame kerkvolk, maar de gehele kerk en dat daarom het
ambt der gelovigen meer nadruk moet krijgen, heeft gevolgen voor
de aard der veranderingsprocessen.
Op de mogelijkheden die verschillende kerkstructuren hiertoe bie-
den, wordt nader ingegaan op de pagina's 163-167.

- Bij veranderingsprocessen in kerken is van belang dat vanuit de
theologie kritische vragen worden gesteld naar de grens van de ver-
anderingen en naar de theologische vooronderstellingen die in deze
veranderingen een rol spelen, alsmede naar het behoud van de we-
zenlijke dimensies van de kerk in deze veranderingen.

- Theologen en sociologen (c.q. agologen) zullen er goed aan doen de
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door hen gebruikte begrippen met elkaar in verband te brengen, en
zo mogelijk in elkaars termen te vertalen.

H/ie er meer over wit lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 16;
18; 19; 20; 27; 28; 36; 53; 65; 66; 69; 103; 115; 116; 149; 162; 163;
181; 185; 190; 192; 214.
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9-II. DE FUNCTIE VAN DE KERK

In onze formuleringen m.b.t. de functie van de kerk wordt op deze
plaats aansluiting gezocht bij het eerder gemaakte onderscheid tussen
functie, taak en werk (pag. 64).
Om het nog eens kort samen te vatten:
Bij de junctie gaat het om de doelstelling die een samenlevingsverband
zich stelt vanuit de eigen identiteit en die op haar beurt die identiteit
ook bepaalt. Het gaat hierbij om de realisering van bepaalde waarden.
Bij de taken gaat het om het beleid, d.i. de vertaling, de operationali-
sering van de doelstelling naar de eigen situatie.
Bij het werk gaat het om de uitvoering d.i. de actualisering, de reali-
sering van het beleid in concreto.                                                                            •
Het gaat hier dus om niveaus van abstractie, die ook aangeduid zouden
kunnen worden als: bezieling vanuit de achtergrond, bezinning op de
situatie, bewerking in concreto.
Deze onderscheiding (functie, taak en werk) geldt voor alle kerkbegrip-
pen en in alle kerkstructuren. Hoe deze functie, taak en werk worden
gevuld, kan van geval tot geval verschillen. Men zal er echter in alle
veranderingsprocessen rekening mee moeten houden.
Voor verdere toelichting moge hier worden volstaan met een verwijzing
naar hfdst. 5 (pag. 62v.v.) waar de begrippen functie, taak en werk
i.v.m. veranderingsprocessen zijn toegelicht.(40)

(40) Ter voorkoming van verwarring bij het hanteren van deze termen wordt de
lezer verwezen naar het terzake gestelde op pag. 65.
Ook THUNG signaleert een begripsverwarring m.b.t. de functie van de kerk.
Soms noemt men de functie van de kerk: het verschaffen van bezielende kracht,
overgave in gehoorzaamheid, troost in leven en sterven, soms ook vallen niet-
godsdienstige behoeften, zowel van geestelijke als van materiele aard hieronder,
soms ook de taak welke de kerk in de hedendaagse samenleving heeft te vcr-
vullen. soms ook concrete activiteiten, etc.200

Schrijver dezes verwijst dus naar het op pag. 64 gemaakte onderscheid en tracht
in dit boek de begrippen zo consequent mogelijk te gebruiken met de hierboven
beschreven inhoud.
Ter illustratie:
Als DE RU, zoals reeds op pag. 71 werd aangehaald, een onderscheid maakt tus-
sen het eigenlijke werk van de kerk (de verkondiging van de grote daden Gods,
en Diens heilshandelen in Jezus Christus) en haar „nevenwerk" (de aansporing
om de menselijke samenleving te verbeteren en de volkerenwereld te pacifice-
ren)178 geeft hij in feite een functie aan (de verkondiging etc.) waartegen wel
niemand bezwaren zal hebben, maar zet daar als „nevenwerk" naast een uit-
werking van diezelfde functie in situationeel hepaalde taken (de aansporing etc.).
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Identiteit

Een van de belangrijkste vragen is dus: wat is het verband tussen de
identiteit van de kerk en haar functie. Ook hiervoor geeft de ecclesiolo-
gie aanwijzingen. De ecclesiologie is de leer van de ecclesia, de kerk.
Het woord ecclesia gaat via vertalingen terug op het Oude en Nieuwe
Testament. Het Hebr. woord qahal (gemeente) werd nl. in de Septua-
ginta (de Gr. vertaling van het O.T.) vertaald door „ekkldsia".
In navolging van de Septuaginta werd dit woord „ekkldsia" in het N.T.
gebruikt in de betekenis van gemeente, en weI „gemeente Gods".(41)
Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. Het is waarschijnlijk van
het Griekse (onzijdige) kyriakon (1 Cor. 11,20: Kyriakon deipnon - des
Heren avondmaal), waarvoor later in gebruik kwam kyriakd, de vrou-
welijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord, (Kyriak& htmera - dag
des Heren, Openbaring 1,10).
KONG wijst er op, dat het in de Germaanse talen voorkomende woord
kerk niet van „curia" komt, „zoals Luther meende (hetgeen niet weinig
heeft bijgedragen tot zijn afkeer van het woord kerk ten gunste van
.,gemeente")", maar van de Byzantijnse volksvorm kyrikd (in plaats
van kyriak8, nl. oikia kyriak&) en betekent „aan de Heer toebehorend",
volledig „huis van de Heer".115,95
Reeds vanuit de betekenis van de woorden „gemeente" en „kerk"
wordt duidelijk dat de kerk niet uitsluitend en zelfs niet in de eerste
plaats beschouwd mag worden als een op specifieke wijze functioneel
bepaald samenlevingsverband (zie pag. 99v.v.). Het gaat immers om de

Bij die uitwerking kunnen de meningen uiteen lopen. Het dilemma is echter
onjuist gesteld door te spreken van „eigenlijk werk" en „nevenwerk".
Het gaat er om of men de functie: woordverkondiging uitsluitend wil richten
op de individuele situatie (troost, bemoediging) of 66k (of uitsluitend) op de
collectieve situatie (sociale nood etc.).
Beide - individueel gerichte prediking en sociaal gerichte prediking - zijn geen
,,nevenwerk", maar uitwerkingen in de concrete situatie. Of deze uitwerkingen
gelijkwaardig zijn, is een kwestie van inzicht.
Men kan uit eerlijke overtuiging het accent op het een of het ander leggen. Dat
is een kwestie van keuze. Maar geen van beide mogelijkheden mag aangeduid
worden met „nevenwerk". Als men die term toch gebruiken wil, zou dat moeten
Rebeuren voor beide mogelijkheden.
Manr in onze terminologie zijn het beide: taken van de kerk.
41) ..Het christelijke begrip „ekkldsia" is de voltooiing van het joodse begrip

qahal. Paulus ( . . . ) denkt daarbij aan een door God gestichte gemeente in haar
geheel, die in de afzonderlijke gemeenten - en wel in elk daarvan totaal - con-
erect wordt (1 Cor. 1 : 2). "28.42: vertaling van 27,91.
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door de Heer samengeroepen gemeente, om die groep van mensen die
van de Kyrios d.i. van de Heer zijn.
Omdat de kerk door en van de Heer is, kan zij ook deel uitmaken van
de geloofsbelijdenissen van de kerk. (42)

„Ik geloof de heilige, algemene Kerk" (Apostolische geloofsbe-
lijdenis).(43)

„Ik geloof 66n heilige, algemene en apostolische Kerk" (Geloofs-
belijdenis van Nicea).(43)

Op de vraag: „Wat gelooft gij van de heilige, algemene kerk?" ant-
woordt de Heidelbergse Catechismus:

„Dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde
zich uit het gehele menselijk geslacht een gemeente, tot het eeuwig
leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord in de eenheid van
het ware geloof vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik
daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven." (Heidel-
bergse Catechismus, Zondag 21, vraag 54.)(43)

Ook de Nederlandse geloofsbelijdenis (art. 27) zegt van de kerk:
„Wij geloven en belijden een enige catholieke of algemene Kerk,
een heilige vergadering van de ware gelovigen in Christus."(43)

KOOPMANS tekent hierbij aan: „Vergadering - wie is daarvan het
subject; m.a.w. wie vergadert?
Op het eerste gezicht heeft het de schijn, alsof de gelovigen zich-
zelf vergaderen tot kerk. Het geloof in Christus als persoonlijke,
om niet te zeggen: individuele aangelegenheid zou dan aan de
kerkvorming vooraf gaan. Dit is evenwel van deze definitie niet de
bedoeling.
Immers congregatio, vergadering, is veeleer op te vatten als de
letterlijke vertaling van het woord ekkMsia in het Nieuwe Testa-
ment.

(42) „Zo is de kerk voor de christen primair niet de bewonderde en niet de be-
critiseerde, maar de Relooide kerk. Niet de bewondering voor de kerk en niet
de critiek op de kerk zijn beslissend, maar het geloven van de kerk: dat de kerk,
de gemeenschap van de gelovigen, zelf gelooft (geloof van de kerk: ecclesia
credens, gelovende kerk) en dat de mens weliswaar niet in de kerk gelooft, maar
de kerk gelooft (geloof van de kerk: credens ecclesiam, de kerk gelovend)."
115,42

(43) Ik volg de vertaling in: De belijdenisgeschriften van de Nederlandse Her-
vormde Kerk. Den Haag, 1957.
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Wanneer daar wordt gesproken van de gemeente Gods (1 Cor.
1,2. etc.) dan betekent dit, dat God mensen roept en dat aldus
gemeente, kerk, ontstaat. Het subject der vergadering wordt dus
niet gevormd door deze mensen zelf, die zich bijvoorbeeld op
grond van gemeenschappelijke overtuigingen of gelijkgestemde
godsdienstige behoeften met elkaar verenigen.
Het subject der vergadering is God - in Christus (1 Thessal.
2,14)."109,129

Instituut

Deze opvatting van de kerk heeft consequenties t.a.v. de opvatting
over de kerk als instituut en over het karakter van de door het instituut
te vervullen functie. (44)
ROGER MEHL Wijst er op, dat het instituut-karakter van de kerk ten
nauwste verband houdt met haar wezen. De kerk is allereerst „gebeu-
ren, een act van de Heilige Geest".(45)
VAN RULER Stelt, dat de kerk niet een instituut is in de gebruikelijke
zin van het woord en dat men daarom beter kan spreken van „het
institutaire in de kerk".(46)
De kerk „van Jansens en Pietersens" en de kerk als „samenroepsel"
(pag. 99, 104) zijn geen twee kerken, maar het is 66n en dezelfde kerk!
Dit alles betekent, dat bij veranderingsprocessen in de kerk enerzijds

(44) „Gods werken gaan in de zichtbaarheid in, maar niet op. De kerk blijft in
al haar zichtbaarheid, een niet aan te wijzen en niet vast te leggen werkelijk-
heid."54,52
(45) „Maar juist omdat de kerk fundamenteel gebeuren is, een steeds weer her-
haald gebeuren, houdt ze niet op een geheel te zijn dat wordt verzameld onder
de autoriteit van Christus. In eigenlijke zin zijn er geen twee aspecten van de
kerk die dan weer eens gebeuren en dan weer corps zou zijn (het corps als
soort van „terugval" in de betekenis die Bergson aan dit woord gaf).
Het gebeuren manifesteert zich door het oproepen van een corps en dit lichaam
is gestructureerd en zichtbaar, hoewel het gebeuren dat het opricht en weder-
opricht zelf onzichtbaar en mysterieus is."4,185
(46) "De kerk is namelijk een veel meer omvattende, pneumatische werkelijkheid.
Daarin komen ook institutaire elementen of dimensies voor. Die zijn even
pneumatisch als alle andere elementen en dimensies. Maar het is gevaarlijk,
deze institutaire momenten bijeen te zamelen, tot 66n geheel tezamen te
voegen, ze te isoleren en dan te spreken van de kerk als instituut als iets op
zichzelf, los van dat grotere, pneumatische levensgeheel of zelfs daar tegenover.
Men kan z'n aandacht wel op 66n aspect concentreren, maar moet dat ene
aspect toch steeds binnen de totaliteit van alle aspecten houden."177,309.310
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met grote voorzichtigheid moet worden gewerkt, maar dat anderzijds
veranderingen in de kerk zeer goed mogelijk zijn.
ROGER MEHL WijSt er op, dat veranderingen in de „sociologische uit-
drukkingsvorm" van de kerk niet slechts geoorloofd zijn, maar zelfs
noodzakelijk. (47)

Hij richt zich hierin tegen de ecclesiolatrie, de verabsolutering van de
vormen waarin in de geschiedenis de realiteit van de kerk als lichaam
tot uitdrukking is gebracht.4,186

Prediking van het Koninkrijk Gods

Als centraal element in de functie van de kerk kan genoemd worden:
de prediking van het Koninkrijk Gods. De kerk heeft het karakter van
een middel ter vestiging of aankondiging van zijn Rijk. (48)
BERKHOF spreekt van het dubbele aspect van de kerk: verwerkelijking
van het koninkrijk 6n werktuig van het koninkrijk. (49)

Hij beschrijft de kerk als de „nieuwe gemeenschap die uit de weg van
Christus en de werking van de Geest geboren wordt",19,356v.v.

Deze gemeenschap heeft een bemiddelend karakter, waarmee samen-
hangt, dat dit karakter tweevoudig is, de afstand tussen Christus en de
mens moet overbruggen.

„De kerk heeft dus twee gezichten: ze is instituut En gemeenschap,
voedingsbodem dn gewas, moeder dn gezin. "19,360

(49) „Wat niet relatief is, dat is, dat de kerk een georganiseerd lichaam is, een
structuur bezield door de bediening van het woord en het sacrament.
Wat   relatief   is en blijft,   wat   niet  tot het esse van de kerk behoort, maar tot
haar bene esse, dat is de sociologische uitdrukkingsvorm van het lichaam via

een min of meer benadrukte hiErarchie en organisatie. Maar zeggen, dat dit
laatste element relatief is, is niet hetzelfde als zeggen, dat het kan bestaan of
niet.

Deze hiErarchie en deze organisatie m6eten bestaan en ze moeten niet alleen be-
staan maar ook veranderen in de loop van hun geschiedenis, niet rechtstreeks
in het kader van de veranderingen in de maatschappij, maar in dat van de
eisen gesteld door de dienst van het woord, aan deze veranderingen aange-
past."4,183.186

(48) „De kerk als bijzondere begrensde ruimte en gemeenschap is niet het doel
der schepping, maar voorteken en heraut der nieuwe schepping ( . . . ) . Het gaat
in de Kerk om wat meer is dan de Kerk: om het Rijk.-54,53-54
(49) „De kerk bevindt zich in het midden op de weg van Christus naar de we reld,
als een gedeeltelijke verwerkelijking van zijn doel en als vertegenwoordigster
van zijn daden en bedoelingen ten opzichte van de wereld. De eenheid van deze
twee aspecten is het wezen van de kerk. "18,70
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Binnen het instituut zijn een aantal activiteiten „geleidend" voor het
tot stand komen of het onderhouden van het geloof.
Er zijn negen elementen, die wezenlijk zijn voor de kerk als over-
drachtsinstituut, waarvan de eerste zeven zelf instrumenten van over-
dracht zijn en de laatste twee instrumenten ten dienste van de over-
drachtselementen, maar daarmee om die reden nauw en noodzakelijk
verbonden:
Deze negen institutaire elementen zijn: onderricht, doop, preek, ge-
sprek, avondmaal, diaconie, eredienst, ambt, kerkorde.19,364

BONHOEFFER27, 169v.v. noemt als sociologische vormen en functies van

de empirische kerk allereerst de godsdienstige bijeenkomst.
De concrete functie van de empirische kerk is de godsdienstige bijeen-
komst waarin de prediking en de bediening van de sacramenten plaats
vinden.(50) De godsdienstige bijeenkomst behoort tot het wezen van de
gemeente.
In de tweede plaats is de sanctorum communio, de gemeenschap der
heiligen, drager van het ambt. Het ambt rust op de gemeente, een
andere uitdrukking hiervoor is: het priesterschap aller gelovigen.27,178

In de derde plaats worden in de sanctorum communio de sacramenten
van doop en avondmaal bediend.
In de vierde plaats vindt in de sanctorum communio de zielzorg plaats.
In de eCCleSiologie Van BONHOEFFER is de kerk zowel plaatsbekleder
van de wereld tegenover God, als representant van de nieuwe wereld
tegenover de oude wereld. Dit houdt in, dat de kerk nooit tevreden
kan zijn met het handhaven van de status quo.

Het niet vanzelfsprekende

VAN PEURSEN WijSt er Op, dat de kerk, als het goed is, zich bezig houdt
met het niet vanzelfsprekende. (51)
De kerk geeft geen psychologische of sociologische duiding van de

(50) „Das Wort, das die Gemeinde schafft, ruft diese immer von neuem zu-
sammen zur konkreten Versammlung; denn es ist gepredigtes Wort nach dem
Willen Gottes und der Gemeinde, durch die er diesen Willen verwirklicht."
27,170

(51) „Een kerk die goed functioneert is ( . . . ) eigenlijk niet veel meer dan het
aanwijzen van niet vanzelfsprekende mogelijkheden."
Het gaat bij het functioneren van de kerk om het openbreken van „de ver-
lammende vanzelfsprekendheid".156,5.7
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machteloosheid maar een religieuze en noemt de machteloosheid de
macht van de schuld.
Het verbreken van deze fatale keten wordt aangeduid met de woorden
„vergeving", „verzoening".

„De plaats waar zoiets verteld kan worden is de kerk."156,9

Voor cox is de leer over de kerk een bij-produkt, een secundair aspect
van de theologie. Primair gaat het om een verduidelijking van de ge-
dachte van het Koninkrijk.
De kerk is niet in de eerste plaats een institutie, maar een volk, het
„volk van God". Dit volk moet door zijn instituties in staat gesteld
worden deel te nemen aan Gods handelen in de wereld - de bevrijding
van de mens tot vrijheid en verantwoordelijkheid.
De vormen van het leven van de kerk zijn afhankelijk van de functie
of zending van de kerk.
De kerk neemt deel aan en werkt samen met het werk van Jezus.
"Jesus thought of his task as threefold. He was to announce the arrival
of the new regime. He was to personify its meaning. And he was to
begin distributing its benefits. Similarly the church has a threefold
responsibility. Theologians call it kerygma (proclamation), diakonia

(reconciliation, healing, and other forms of service), and koinonia
(demonstration of the character of the new society)."37,127
De functie van de kerk is volgens cox drievoudig en kan worden sa-
mengevat in enkele woorden: kerugma (boodschap), diakonia (dienst),
koinonia (gemeenschap).
De inhoud van die woorden:
- de boodschap, dat Christus de macht heeft gegrepen, dat er een re-

volutie onderweg is en dat de slissende slag al is gevallen;
- de dienst, die heling brengt aan de breukvlakken van de verstedelijk-

te samenleving;(52)
- de gemeenschap, waardoor de stad der mensen zichtbaar wordt ge-

maakt als een „avant garde" van God en (hier citeert Cox Karl
Barth) een voorlopige demonstratie wordt gegeven van Gods bedoe-
ling met de gehele mensheid.37,127v.v.

BOON Stelt, dat de identiteit van de kerk ondermeer moet worden ge-
zocht in de factoren die in samenhang met haar wezen als kerk haar
(52) In het Nieuwe Testament wordt voor het begrip „dienst" ook het woord
„leitourgia" (letterlijk: dienst van of aan het volk) gebruikt.
De „liturgie" in de gebruikelijke betekenis is van deze „leitourgia" een onderdeel.
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situatie in de wereld fundamenteel bepalen. Situatie bepalend zijn
de maatschappij, de cultuur, het politieke bestel, het denken en gevoe-
len van de tijd.
Daarnaast zijn er factoren van niet-sociale en niet-psychologische aard:
de vreemdelingschap van de kerk, het zijn van kritische instantie, de
hoop en de verwachting, de bestemming, het eschatologisch as-
pect.29,184-187

Enerzijds hervindt de kerk zichzelf in de betekenis van tent en taber-
nakel als de gemeente in de wereld, vergaderd rondom en onder geleide
van Gods naam.
Anderzijds hervindt de kerk zichzelf in de betekenis van de tempel als
het beeld van het komende Godsrijk op aarde.29
En het visioen van dat komende Godsrijk stelt de empirische kerk
voortdurend onder de kritische toetsing.

NEVE zet uiteen, dat, wanneer de opdracht, de zending van de kerk
wordt erkend als een structureel principe, het feit dat de kerk zich
naar de wereld richt, bepalend is voor de vorm en invloed heeft
op de structuur. De wereld, naar welke de kerk zich moet richten,
is geen statisch systeem van een orde, die altijd blijft en altijd
dezelfde is. Het is eerder een geschiedenis, die zich beweegt in
constante, voortdurende transformatie. Men komt altijd tegen-
over deze wereld te staan in de vorm van een bepaalde samenle-
ving. Daarom moet de kerk de vormen van haar leven en dienst in
de confrontatie met haar wereld, met de bijzondere situatie van de
samenleving waarin de Heer de kerk heeft geleid, vormen en moet
zij deze accepteren als een uitdaging voor haar liefde en haar
verbeeldingskracht.
Het is een pleidooi voor flexibele structuren, waarmede de kerk in
staat zal zijn iedere bijzondere situatie in de samenleving tegemoet
te treden met haar getuigenis en dienst. Het is „morfologisch fun-
damentalisme" om het vasthouden aan de traditionele vorm van
de kerk te beschouwen als loyaliteit tegenover de ene en onveran-
derlijke kerk, daar in werkelijkheid de kerk ter wille van haar
identiteit en continuiteit onder de leiding van de Heilige Geest
verandert, in overeenstemming met de veranderingen in het leven
van de menselijke samenleving.139

Voor ons onderwerp zijn uit het voorgaande de volgende punten rele-
vant:
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Bij veranderingsprocessen in kerken zal men er altijd rekening mee
moeten houden, dat men op het niveau van de functie, d.i. op het hoog-
ste abstractieniveau raakt aan de identiteit van de kerk en dat men
alleen van daar uit - dus uit een beter of een nieuw verstaan van die
identiteit - over veranderingen kan denken.
De functie, dus: de doelstelling van de kerk is vanuit haar identiteit ge-
geven. Juist daarop berust de noodzaak van verandering van de em-
pirische kerk.
Op het gebied van de taken, (dat is dus in onze formuleringen de naar
de situatie uitgewerkte functie) zal men meer relatief d.i. in relatie tot
de situatie, tot de sociologische gegevens, moeten leren denken.
Op het gebied van de werkstukken zal men telkens weer relaties moeten
leggen met taken en functie, wil men een problematiek niet versmallen
tot een louter technische kwestie van kerk- en personeelscapaci-
teit.214,177

Wie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 4; 5;
18; 19; 27; 28; 29; 37; 42; 54; 109; 115; 139; 156; 177; 200; 214.
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Ook het onderwerp dimensies van de kerk wordt behandeld in ver-
band met veranderingsprocessen in kerken.
Het gaat bij deze dimensies om die aspecten van de kerk, die een rol
spelen in veranderingsprocessen.
Een der eerste vereisten om hierover in dit verband iets te zeggen is,
dat deze aspecten bespreekbaar moeten zijn in termen van deze ver-
anderingsprocessen. Men zou hier kunnen spreken van agologische
termen.
Daar deze aspecten in de theologie aangegeven worden in theologische
termen is het noodzakelijk het verband tussen deze theologische termen
en de agologische termen aan te geven, zoals VERSTEIJNEN en DE ROOIJ
dit deden voor de eisen die aan veranderingsprocessen moeten worden
gesteld (pag. 133).

BERKHOF wijst er op, dat er vaak grote uitspraken worden gedaan over
de kerk, „zonder dat men de moeite doet deze te verbinden met de
vaak zo geheel anders geaarde empirische werkelijkheid van de ker-
ken".19,861-862
Daar in deze theologische termen vaak gesproken wordt over dingen
die per se niet waarneembaar zijn is er - om dit verband te kunnen leg-
gen - een zekere explicitatie, een veruitwendiging van deze aspecten
nodig.(53)
In de volgende pagina's wordt daartoe een poging gedaan, waarbij
voor de theologische termen wordt uitgegaan van de zgn. eigenschap-
pen of notae van de kerk. Deze notae worden in het Apostolicum en in
de geloofsbelijdenis van Nicea opgesomd als:
eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit.
De Reformatie voegde hieraan toe: de zuivere prediking van het Woord
en de rechte bediening van de sacramenten.

(53) Schillebeeckx gebruikt de term „extrapolatie" als hij zegt, dat het woord
„garantie" (gebruikt in verband met de indefectibilitas van de kerk) niet meer is
dan „een juridische extrapolatie van de overmacht van de genade die zo krachtig
is, dat zij functioneert in het geloofsantwoord van de Kerk. "179,226
Wij gebruiken het woord explicitatie in de betekenis van: expliciteren - expli-
ciet maken - ontvouwen van datgene wat in de theologische begrippen impliciet
is, nog „in de windselen" ligt, nog in-ge-wikkel-d is. Ook concretisering zou
gebruikt kunnen worden. De abstracte termen worden dan geconcretiseerd in de
betekenis als uiteengezet op pag. 124.
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„De Kerk van Jezus Christus wordt met name zichtbaar in de prediking
van het heilig Evangelie en in de bediening van de Heilige Doop en
van het Heilig Avondmaal naar Christus' instelling en volgens zijn
opdracht."54,31

Op zichzelf zijn dit reeds concretiseringen („de kerk wordt zichtbaar")
nl. als prediking van het woord en als bediening van de sacramenten.
Het „zuivere" en „rechte" is dan een normatief aspect van deze con-
cretiseringen. Uiteraard kan men bij de concretiseringen alternatieven
hebben. Voor deze concretiseringen gebruiken wij het woord dimensies
in de betekenis van: meetbare, operationele karakteristieken.
Zowel BERKOUWER als KONG gaan in hun ecclesiologie uit van de vier
genoemde notae. Onze bespreking zal zich hierbij aansluiten.

Uit het feit, dat aan de kerk eigenschappen worden toegekend mag
niet worden afgeleid, dat de kerk onveranderlijk is in de trant van: zij
heeft die eigenschappen nu eenmaal en moet die houden, wil zij kerk
zijn.
Ook moet men deze eigenschappen niet gebruiken om naast de empiri-
sche kerk een ideale kerk te stellen.
Wal kunnen zij dienen ter toetsing van het kerk-zijn. Door die toetsing
zal de empirische kerk in vele gevallen worden opgeroepen tot ver-
andering. (54)
KONG komt tot de conclusie, dat het er niet om moet gaan met apolo-
getische doelstellingen te spreken over kenmerken van de kerk maar
met theologische doelstellingen over dimensies van de kerk, die moeten
worden gerealiseerd. (55)
Ook BERKHOF wijst het gebruik van de notae als „z.g. objectieve ken-
merken ten dienste van kerkelijke zelfrechtvaardiging en polemiek"

af. (56)

(54) „Het wezen dat aan de kerk door Gods eschatologisch heilshandelen in
Christus is gegeven, is aan dezelfde kerk in verantwoordelijkheid tot taak ge-
geven. Vanuit de geloofsbeslissing moet dit wezen in de geschiedenis steeds
opnieuw door mensen verwerkelijkt worden, steeds opnieuw vorm krijgen."
115,303

(55) „Dus niet het formele voorhanden-zijn van bepaalde eigenschappen maar
het  gebruik  en de voltrekking ervan is doorslaggevend  ( . . . )  dat de notae
ecclesiae in een of andere vorm notae christianorum zijn."115,309.310

(56) „Toch behoeven ook wij een voortdurende bezinning op de notae, maar dan
als zelfbezinning en zelfkritiek ten overstaan van het gehele netwerk van wezens-
elementen van het kerk-zijn ( . . . ) .
Vanuit zulk een bezinning op haar notae zal een kerk tot voortdurende her-
vorming en vernieuwing moeten komen."19,429
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Hij noemt naast de vier notae van het Apostolicum en de twee van de
Reformatie (de zuivere prediking van het woord en de juiste bediening
van de sacramenten) een aantal zaken als: de heiliging van het leven,
het diaconaat, de missionaire en apostolaire gerichtheid van de ge-
meente.

Bij de institutaire elementen (pag. 143) zal steeds moeten worden
gevraagd of zij zo fungeren, dat ze als geleidend worden ervaren d.w.z.
helpen bij het tot standkomen of het onderhouden van het geloof.
Het gaat in de notae niet om eigenschappen, maar om „normerende
oriantatiepunten".
BERKOUWER gaat in op het onderscheid tussen eigenschappen en ken-
merken van de kerk. Achter deze onderscheiding ligt het toetsingsmo-
tief.

„Dit toetsingsmotief in de ecclesiologie brengt in de leer van de
eigenschappen van de kerk een geheel nieuw en belangrijk per-
spectief, dat van beslissende betekenis moet worden geacht voor
de aard van het „esse ecclesiae" en van haar eigenschappen.
Men kan zeggen, dat het „nota"-begrip met z'n onmiskenbaar kri-
tische en toetsende implicaties gericht is tegen elke vanzelfspre-
kende aanwezigheid en constateerbaarheid der eigenschappen,
anders geformuleerd: tegen elke statische ecclesiologie, waarin al-
les gezegd is met het onbetwistbaar geachte feit, dat er een kerk
„is" en dat zij een aantal even onaantastbare en onbedreigde
„eigenschappen" bezit, die men in een zekere onmiddellijkheid
kan kennen en herkennen. In zulk een statische ecclesiologie is er
over de ecclesiale werkelijkheid ten diepste geen discussie meer
mogelijk en voorzover men tot zulk een discussie bereid is, kan
ze toch alleen maar betrekking hebben op de periferie der kerk,
die van haar ontastbaar „wezen" wordt gescheiden."20,13
„Beslissend is het gezichtspunt, dat de kerk aan het gezag van
Christus onderworpen is en blijft, aan de stem van haar Heer en
daarin door Hemzelf getoetst wordt."20,14

De notae zijn niet smtisch, integendeel: zij hebben duidelijk dynamische
aspecten.(51)

(57) IDe notae-vraag stelt aan de orde wat er metterdaad in en met de kerk
geschiedt en brengt daarmee een nieuw element in de ecclesiologie. Men zou
van een dynamisch aspect kunnen spreken."2015
I.. . de aard der notae ligt in de dynamiek, die in Woord en Sacrament beslis-

send is voor de realiteit der ware kerk... "20,15
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De kerk leeft binnen de kaders van geloof en gebed, gehoorzaamheid
en onderwerping. In een smtische ecclesiologie wordt de kerk uit deze
kaders gelicht en verstart zij tot een vanzelfsprekendheid.
BERKOUWER gaat uitvoerig in op de grote plaats die de dynamiek in-
nam in de ecclesiologie van K. Schilder, die van de kerk „in de onvol-
tooid-tegenwoordige tijd" sprak (zie over de tegenstelling statisch-dyna-
misch ook pag. 122 v.v.).
De werkelijkheid van de kerk wordt in de vier notae niet uitputtend en
adequaat omschreven. In nieuwe formuleringen komen mogelijk impli-
caties van de notae aan het licht.20,25
Voor het aan het licht treden van deze implicaties zijn dus op pag. 147
de woorden explicitatie en concretisering gebruikt.

HAARSMA maakt duidelijk, dat er verschillende antwoorden worden
gegeven op de vraag welke deze implicaties zijn.
Hij gebruikt de notae nl. als uitgangspunt voor een observerende be-
nadering van de informele groepen in de kerk. (58)

Hij is van mening dat dit „een geschikt model is voor een benadering
waarin het empirische tot zijn recht kan komen: de genoemde eigen-
schappen van de kerk zijn immers zowel gaven van de Geest aan de
kerk als opgaven, gesteld aan hen die leerlingen van Jezus willen
zijn".4,199
Waar hij spreekt over opgaven is duidelijk, dat deze opgaven ontstaan
als explicitaties van de gaven. De gaven zijn niet meetbaar, de opgaven
zijn dit wel.
Uitvoerig gaat hij na welke opgaven progressieve en conservatieve
groeperingen zich door deze gaven menen gesteld te zien.

Wat betreft de eenheid, in beide groeperingen is het uiteindelijk bin-
dend element de persoon en de zaak van Jezus.4,200
Voor de conservatieve groeperingen valt „de zaak van Jezus" geheel
samen met de zaak van de kerk.
„In hun beleving staat de zaak van de kerk voorop, maar de zaak van
de kerk is de zaak van Jezus."4,200

(58) „Tot het wezen van de kerk behoren ook de eenheid, heiligheid en katholici-
teit en apostoliciteit als gave en opgave. De gestalte waarin zij zich realiseren,
varieert en is provisorisch, maar waar kerk is, zullen zij op een of andere wijze
aanwezig moeten zun:1,198



DIMENSIES VAN DE KERK    151

Voor de progressieven staat de zaak van Jezus voorop, maar deze is
meer omvattend dan de zaak van de kerk.
In een samenvattende analyse komt hij tot de conclusie dat de eenheid
bij de progressieve groeperingen o.a. inhoudt: een inclusieve, vloeien-
de, horizontale eenheid (tussen lokale kerken) in verscheidenheid
(pluriform) en een partiale identificatie met het instituut, terwijl dit
bij de conservatieve groeperingen inhoudt: een exclusieve, vast om-
grensde, verticale eenheid (met de top en het centrum), centraal genor-
meerd (uniform) en een totale identificatie met het instituut.4,205

De heiligheid houdt bii de progressieve groeperingen o.a. in een ethi-
sche opgave, sociale ethiek, een kritische houding t.a.v. het verleden
(„De naam voor heiligheid is nu kritische actie!") en openheid naar
de wereld, terwijl dit bij de conservatieve groeperingen een ontologische
gave, individuele ethiek, trouw aan de traditie en afscheiding van de
wereld inhoudt.4,208-210

De katholiciteit houdt bij de progressieve groeperingen o.a. in de in,
met en uit de wereld te realiseren volheid van menselijke en aardse
waarden, waarbij de pluriformiteit en het lokaal en actueel gebeuren
een grote rol spelen, terwijl dit bij de conservatieve groeperingen in-
houdt de integraal aan de wereld aangeboden rijkdom en volheid van
Gods openbaring, waarbij de eenheid binnen een universeel en stabiel
instituut een grote rol speelt.4,214

Bij de apostoliciteit merkt hij op:
„De eigenschappen van de kerk in het symbolum staan niet naast
elkaar, los en gescheiden, maar hangen met elkaar samen, door-
dringen elkaar voor een deel en conditioneren elkaar ook tot op
zekere hoogte.
Waar aan de eenheid afbreuk wordt gedaan, zal ook de katholici-
teit in het gedrang komen en omgekeerd. Hieruit volgt, dat wij,
gekomen aan de laatste der kenmerken van de kerk, de apostolici-
teit, kunnen terug verwijzen naar het voorgaande en zelfs dan niet
alle herhalingen kunnen vermijden."4,214-215

De apostoliciteit houdt voor de conservatieve groeperingen in de
apostoliciteit van de oorsprong, de apostoliciteit in de geschiedenis,
waarbij het overgedragene, de „boodschap", het ambt en de volmacht
een grote rol spelen, terwijl dit bij de progressieve groeperingen inhoudt
de apostoliciteit voor het heden en voor de toekomst, waarbij de ac-
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tieve overdracht, het medium, het charisma en de inspiratie een grote
rol spelen.4,219

Bij de conservatieve groeperingen is de taak van de pastores vooral
die van "agents of communion" en "change agents". „Door de band
met hen te bewaren, kunnen op de duur de veranderingen welke de
kerk als instituut in een weliswaar langzaam tempo doorvoert ook op
deze groepen hun invloed gaan uitoefenen."4,220 Bij de progressieve
groeperingen is de taak van de pastores niet alleen die van "agents of
communion" maar ook die van "agents of identity", „de zorg, dat de
groepen werkelijk kerk blijven".4,221
Zoals reeds opgemerkt gebruikt KONG het woord dimensies voor de
notae d.i. voor de gaven.
Het is onzes inziens niet juist voor de gaven aan de kerk, zoals die tot
uitdrukking komen in de notae, het woord dimensies te gebruiken,
omdat men bij dimensies al gauw denkt aan waarneembare, meetbare
zaken.  Het zou dan mogelijk moeten zijn  om deze dimensies  ( = notae
= gaven) waar te nemen en te meten en dat kan niet.
Het is wal mogelijk voor de met deze gaven samengaande opgaven,
die eveneens tot uitdrukking komen in de notae, het woord dimensies
te gebruiken, omdat de dimensies   ( = notae = opgaven)  wel  waar-
neembaar en meetbaar zijn.
In deze paragraaf wordt aan het woord dimensies niet meer betekenis
gegeven dan die van: meetbare grootheid.
In hfdst. 11 (pag. 171 v.v.) wordt nader uiteengezet hoe deze meting
geschiedt en op welke wijze de verschillende aspecten van de dimensies
hierin kunnen worden betrokken.
De gaven impliceren nl. een aantal zaken, die weI samengaan met de
gaven maar waarin deze toch niet opgaan.
Zo impliceert de heiligheid: de toetsing; de apostoliciteit impliceert
de traditie.
Vanuit deze implicaties kan de lijn van de gave naar de opgaven wor-
den getrokken. De weg van de gave naar de opgave loopt altijd via
deze implicaties.
De gave is altijd een onbeschrijfelijke, onuitputtelijke volheid, de op-
gave is (ook al worden dezelfde woorden gebruikt) altijd een tot mense-
lijke proporties teruggebrachte zaak.
Ook dan nog is de opgave in principe een gave, die echter, vanwege
zijn karakter, tevens als opgave kan worden verstaan, omdat men van-
uit deze implicatie kan overgaan tot explicitatie als bedoeld op pag.
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147 d.w.z. dat men dan over de opgave kan spreken als over een di-
mensie, een zaak, die men kan waarnemen en meten.,
In de volgende pagina's wordt een poging gedaan om uitgaand van de
notae (als gaven) na te gaan wat als implicaties hiervan worden aange-
geven en hoe van daaruit de lijnen naar de dimensies (als opgaven)
kunnen worden getrokken.
Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van een tweetal publikaties over
de kerk nl. van Kung115 en Berkouwer.20

EENHEID

Volgens KONG impliceert de eenheid het begrip „veelheid".
„De eenheid van de kerk veronderstelt echter niet alleen de veel-
heid der kerken, maar brengt die ook zelf voort vanuit de ver-
scheidenheid van Gods roepingen, vanuit de veelsoortigheid van
de aan haar geschonken gaven van de Geest en het verschil tussen
de ledematen van Christus' lichaam en hun functies."115,315-316

Deze veelheid komt tot uiting in de liturgie, de theologie en de kerk-
orde.

„Tot het wezen van de kerk behoort noch een uniforme liturgie,
noch een uniforme kerkorde, noch een uniforme theologie. Veel-
eer het tegenovergestelde zou men in aansluiting op Ef. 4:4-6 kun-
nen formuleren. "115,316

Ook BERKOUWER behandelt onder de nota „una" de pluriformiteit.
„Onder het toezicht van de Heer der Kerk is van gelijkgescha-
kelde modellering geen sprake, nu de Herder der kudde alle scha-
pen kent, in alle variatie, in nood en bedreiging, in gevaren van
vertwijfeling en aanvechting. Slechts 66n ding is ten aanzien van
Allen „uniform", nl. dat ze Hem Allen ter harte gaan, allen, in hun
individualiteit, hun geschiedenis, hun problemen, hun tijd, hun
zorgen, hun nieuwe taken, hun gaven en hun manco's. Onder deze
zorg ontstaat als vanzelf de ruimte voor een onvermoede en ver-
rijkende pluriformiteit, veelkleurig en onuitputtelijk."20, I ,92-93

BARTH Zegt, dat iedere kerk zijn eigen aparte bestaan ernstig moet ne-
men en zich van daaruit „naar de ene kerk uitstrekken" (Kirchl. Dogm.
IV,1,759) d.w.z. wie de pluriformiteit ernstig neemt en als gegrond
in het woord Gods, zoekt op grond daarvan naar de eenheid.

Samenvattend: Vanuit de nota eenheid (als gave) loopt een lijn naar de
veelheid (als implicatie).
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Als explicitatie zou hiervoor het woord pluriformiteit gebruikt kunnen
worden. Deze pluriformiteit kan als een dimensie van de kerk worden
beschouwd.

Deze pluriformiteit moet bewaard en beschermd worden in een on-
aantastbare gemeenschap. Ook deze gemeenschap is een implicatie
van de eenheid.

„Een diepe en wezenlijke samenhang wordt aangewezen - het
woord is feitelijk nog te zwak - om de nieuwe werkelijkheid in
Christus duidelijk te maken en op het hart te binden."20, I,113

Samenvattend: Vanuit de nota eenheid (als gave) loopt een lijn naar de
gemeenschap (als implicatie).
Als explicitatie zou hiervoor het woord pluriformiteit gebruikt kunnen
worden. Deze solidariteit kan als een dimensie van de kerk worden be-
schouwd.

KATHOLICITEIT

BARTH Stelt, dat de kerk alleen als „ecclesia semper reformanda" alles-
omvattend is (Kirchl. Dogm. IV,1,787).
Volgens KONG impliceert de katholiciteit de identiteit.

„Katholiek is de kerk slechts op grond van een omvattende
identiteit: dat ze bij alle noodzakelijke voortdurende verandering
van tijden en gedaanten en bij alle onvolmaaktheid en gebrekkig-
heid overal, in elke gedaante en in elke tijd wezenlijk dezelfde
is, moet zijn en wil zijn, dat zo „altijd, overal en door allen" het-
zelfde wezen van de kerk geloofwaardig bewaard, bevestigd en
geactiveerd wordt. "115,347
„Identiteit is de grondslag van de katholiciteit. "115,348

Eenheid en katholiciteit zijn correlatieve begrippen, „als de ene di-
mensie aangetast wordt, dan onmiddellijk ook de andere".115,344
BERKOUWER gaat (evenals Kung) in op het begrip „volheid" zoals dat
in Col. 1,19 en 2,9 van Christus wordt gezegd en in Ef. 3,18 en 4,3 van
de gemeente, zo ook in Col. 2,10.
De implicatie van de continuiteit is geen „triviaal onveranderlijkheids-
begrip".20, I,204

„Er kan in de geschiedenis tussen God en Zijn volk veel, zeer
veel „veranderen" in de dynamische en wisselende gang der ge-
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schiedenis en plotseling kunnen er woorden klinken, die vol zijn
van breuk en discontinuiteit... "20, I,204

De kerk kan het nodig hebben, dat zij „tot de orde" geroepen wordt,
d.i. tot geloof en gehoorzaamheid. De kerk is een „ecclesia semper
reformanda".(59)
In het rapport over „De Heilige Geest en de Katholiciteit der kerk"
in Uppsala werd gesteld, dat het gaat om het zien van nieuwe conse-
quenties van de eenheid, de heiligheid, de katholiciteit, de apostolici-
teit.

„Elk van deze fundamentele hoedanigheden is een gave van God,
maar ook onze opgave. "206,33

Deze gaven komen „tot uitdrukking", worden „zichtbaar gemaakt",
treden „aan het daglicht".

„De kerk drukt door katholiciteit de volheid, volledigheid en tota-
liteit van het leven in Christus uit."206,34

Maar deze katholiciteit is niet alleen een gave van de Geest, „maar
evenzeer een taak, een roeping en een verplichting".206,34
De vier gebieden waar de gave en de opgave van de katholiciteit tot
ons komen zijn:
- het zoeken naar verscheidenheid,
- het zoeken naar continuiteit,
- het zoeken naar de eenheid van de gehele kerk,
- het zoeken naar de eenheid van de mensheid. 206,37-43

Mondigheid
BERKHOF plaatst de mondigheid binnen het kader van de katholiciteit.

„Het is veelzeggend, dat Paulus' passage over de groei in Ephe-
siers 4 uitgaat van de vermelding van dat wat wij nu ambten noe-
men, en uitloopt op de genadegaven die aan alle leden „elk op zijn
wijze" geschonken zijn. En in de daar tussen liggende woorden
gaat het hem er om, dat de gemeente groeit van onmondigheid
naar mondigheid.
Wie de structuurvraag niet aanvat vanuit  het  doel: de mondige,
met gaven toegeruste en tot dienst bereide Gemeente, beweegt zich
op het verkeerde spoor - waarbij het weinig uitmaakt of hij op „re-

b

(H) .,Wei klinkt de roep om het eenmaal overgeleverde te bewaren, maar dat
betekent er voor te strijden, te leven in de verwachting en z6 bewaart het voor
struikeling en wordt op vele wegen de continuiteit openbaar. "20,1,238
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formatorische" wijze biblicistisch argumenteert dan wel op „ka-
tholieke" wijze traditionalistisch."17,87

Ook VAN STEMPVOORT WijSt er Op, dat de mondigheid kenmerkend is
voor de Nieuw Testamentische gemeente en in tegenstelling met de
meer burgerlijke begrippen decorum en orde een zeer bepaalde christe-
lijke inhoud en betekenis heeft nl. die van geestelijke volwassenheid in
Christus.

„Deze mondigheid is de voortdurend nieuwe vorm van het op
apostolische wijze tot de wereld gezonden zijn van de Gemeente
en haar leiders."195,18
Vanuit deze oud-christelijke opvattingen kunnen ook voor onze
tijd revolutionerende impulsen komen.
„Ik durf nauwelijks onder woorden te brengen wat er gebeurt,
wanneer de leden der Kerken priesters-incognito worden, na af-
legging hunner kerkelijke clericaliteiten.
Af en toe laat een revivalbeweging iets van deze mogelijkheden
zien, en toont ons tevens, dat geen enkele stand of vorm van sa-
menleving werkelijk religieus-bevroren is."195,20

Samenvattend: Vanuit de nota katholiciteit (als gave) loopt er een lijn
naar de continuiteit en de identiteit (als implicatie).
Schrijver dezes zou hiervoor als explicitatie de woorden gehoorzaam-
heid an dynamiek willen gebruiken.
Deze dynamiek en gehoorzaamheid kunnen als dimensies van de kerk
worden beschouwd. Daarnaast loopt een lijn naar de mondigheid (als
implicatie). Als explicitatie zou hiervoor het woord participatie ge-
bruikt kunnen worden.
Deze participatie kan als een dimensie van de kerk worden beschouwd.

Zo kunnen de in het voorgaande genoemde dimensies:
- de participatie,
- de pluriformiteit,
- de solidariteit,

alle dde worden gebracht onder de noemer van de mondigheid.
Immers deze mondigheid, verstaan als „volwassenheid in Christus",
impliceert de erkenning van de gelijke waarde van allen.
Vanuit deze erkenning brengt de mondigheid met zich mee:
a. de plicht en het recht op participatie (het deelnemen van allen op

grond van hun gelijke waarde als volwassenen);
b. de pUcht tot en het recht op pluriformiteit (de legitimiteit van ver-
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schillende vormen van deze volwassenheid op grond van hun gelijke
waarde);

c. de pticht tot en het recht op solidariteit (het vasthouden van allen
op grond van hun gelijke waarde als volwassenen).

APOSTOLICITEIT

Volgens KONG is de apostoliciteit een beslissend criterium voor het
bepalen van de ware eenheid, katholiciteit en heiligheid.

".. . kerk is slechts dan waarlijk 6ne, heilige, katholieke kerk, als
ze in dat alles apostolische kerk is."115,396

Dit impliceert gehoorzaamheid, gezag, volmacht.
„De kerk is in gehoorzaamheid de opvolgster van de apostelen.
En vanuit deze gehoorzaamheid heeft zij dan ook gezag en vol-
macht."115,408
„De kerk hoeft zich slechts in geloof open te stellen voor de Geest
om de gehoorzaamheid aan de apostelen en hun getuigenis te vin-
den. In deze zin gaat het om een apostolische navolging in de
Geest.
Ook apostoliciteit is gave en opgave tegelijk. "115,408-409

KONG WijSt er Op dat de dimensies ten diepste met elkaar samenhangen
en in elkaar over (moeten) gaan.115,412

Hierop wijst ook de mogelijkheid om de verschillende dimensies die
uit de notae worden afgeleid samen te vatten in enkele hoofd-dimen-
sies.
Op vele plaatsen in zijn boek WijSt KONG Op deze gehoorzaamheid.

„In gehoorzaamheid heeft de kerk zich geplaatst achter het woord
dat zij aantrof . . ."115,24.
De mensen worden door het evangelie bevrijd „tot gehoorzaam-
heid aan Gods wil"." 115,32

De kerk is „de op velerlei wijze bedreigde en in gevaar gebrachte
gemeenschap van de gelovenden en gehoorzamenden, die geheel
van God uit en naar God toe wil leven, die heel haar vertrouwen
op God stelt: die in God gelooft" 115,43
3'.. . ten overstaan van Hem gaat het om geloven of niet geloven,
bekeren of niet bekeren, gehoorzaam zijn of niet gehoorzaam
zijn."115,69

„Het kerugma van de godsheerschappij nodigt de gelovige niet
meer mythologisch denkende mens uit, zich nu gehoorzaam totaal
onder Gods wil te plaatsen. "115,72
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Wil de kerk geloofwaardig zijn, dan moet zij „zich gehoorzaam
steeds weer opnieuw onder de reeds presente godsheerschappij
( . . . ) stellen".115,113
„Zoals geen volk Gods kan bestaan zonder Gods vrije genade en
liefde, zo kan geen volk Gods bestaan zonder het vrije geloof en
de vrije gehoorzaamheid van de geroepen mensen, en dit geloof
moet steeds opnieuw voltrokken worden.
Dit Godsvolk, dat hier verzameld wordt, is heel iets anders dan
een kudde willoze schapen."115,149

„Geifist is dus de gehoorzaamheid van allen aan God, aan Chris-
tus, aan de Geest. Tegenover mensen echter bestaat er ook in de
gemeente uitsluitend een voorwaardelijke en nooit een eenzijdige
gehoorzaamheid.
Vrije wederz idse onderdanigheid, vrije dienst van allen aan allen,
vrije gehoorzaamheid aan het andere charisma van de ander is de
consequentie van de gehoorzaamheid van allen jegens God, Chris-
tus, de Geest."115,458-459

Ook de erkenning van „het ambt" ontslaat niet van d6ze opvatting van
de gehoorzanmheid."(60)

BERKOUWER spreekt in dit verband van het gevat zijn van de gemeente
- om haar te beschermen tegen de willekeur - in de greep van noodza-
kelijke „ordeningen en structuren", maar beklemtoont in de eerste
plaats de ondenvorpenheid van allen aan Christus, de onderworpen-
heid van allen aan elkander, het uitsluiten van elk eenzijdig „gegen-
uber" en de centrale betrokkenheid van allen op dezelfde realiteit
van het heil.20,II,20-24

Hij brengt verder onder de nota „apostolica" de relatie met het verle-
den, de traditie en ook het ambt ter sprake.20,II,68v.v.

Samenvattend: Vanuit de nota apostoliciteit (als gave) loopt een lijn
naar de traditie en de relatie met het verleden (als implicatie).
Als explicitatie zou hiervoor het woord gehoorzaamheid gebruikt kun-
nen worden. Deze gehoorzaamheid - verstaan als het luisteren naar

(eo) „De beaming van de bijzondere herderlijke diensten mag niet leiden tot een
tweedeling van de kerk in herders en „gelovigen", onderrichtenden en toehoor-
ders, bevelhebbers en ondergeschikten, „clerus" en „leken". Alsof onder de ene
Heer niet allen broeders zouden zijn! Alsof niet allen gelovigen zouden zijn die
allen naar de Heer en naar elkaar moeten luisteren, aan de Heer en aan elkaar
moeten gehoorzamen."115,493
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het Woord en in de gemeenschap van de kerk naar elkaar - kan als
een dimensie van de kerk worden beschouwd.

HEILIGHEID

KONG WijSt er onder de nota heiligheid op, dat de kerk een „ecclesia
semper reformanda" is, die vanuit de boodschap van Jezus Christus
steeds opnieuw opgeroepen is tot metanoia, ommekeer en verandering
van denken volgens het evangelie. 115,386v.v. Hij doet dit in het hoofdstuk
over de heilige kerk, die voortdurend blijft bestaan in vergeving en
vernieuwing.
Voorzover de kerk „kerk uit mensen" is, die steeds weer in menselijke
beperktheid en zondigheid gedeformeerd zal zijn, moet zij zich steeds
weer naar het evangelie van Jezus Christus reformeren. 115,387

Hij wijst hierbij op de vele vernieuwingsstrevingen binnen de katho-
lieke kerk. De kerk is ook altijd een „ecclesia semper reformata" ge-
weest. 115,390 Romeinen 12:2: „wordt andere mensen" spoort daartoe
ook aan.
Kerkhervorming is: „de taak en tegelijk mogelijkheid die aan de kerk
door haar Heer wordt gegeven. "115,390

Het gaat om een positief-creatief gebeuren, waarbij het woord „ver-
nieuwing" de voorkeur heeft boven „hervorming".

„Zeker, wat God door Christus in de Geest zelf institueerde en
constitueerde in de kerk, heeft deel aan de heiligheid van God
zelf en heeft geen behoefte aan hervorming. Maar wat de mensen
aan deze goddelijke institutie en constitutie zelf institueren en
constitueren, heeft deel aan de menselijke onvolmaaktheid en zon-
digheid en heeft steeds weer behoefte aan hervorming."115,392
„De kerk wordt op de weg van haar pelgrimstocht door Christus
tot deze voortdurende hervorming (ad hanc perennem reforma-
tionem) geroepen, waaraan zij te allen tijde behoefte heeft voor
zover zij menselijke en aardse instelling is." (Decretum de Oecu-
menismo van het Vaticanum II, 1964, geciteerd in 115,392 

Omdat de kerk de „kerk van de Geest" is, heeft zij een blijvende cha-
rismatische structuur.

„Als de charisma's van de individuele christenen ernstig genomen.
ontdekt, bevorderd, tot ontplooiing gebracht worden: wat een
dynamiek, wat een beweging, wat een leven moet er dan in zo'n
gemeente, in zo'n kerk komen."115,221
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SCHILLEBEECKX gaat Uit Van de formulering in de „Dogmatische con-
stitutie over de kerk" waarin van de kerk wordt gezegd, dat zij „sancta
simul et semper purificanda" („terzelfder tijd heilig en altijd tot uit-
zuivering geroepen") is. Deze kerk is zowel de „Ecclesia indefectibilis"
als de „Ecclesia semper purificanda". Deze twee gegevens doen elkaar
niet teniet maar roepen elkaar juist op. „Dit sluit in, dat er geen inde-
fectibilitas is ondanks de zwakheid of automatisch, maar juist in en
door de altijddurende vernieuwing in geloof, hoop en liefde. "179,226

Deze zelfcorrectie moet letterlijk worden verstaan, „al kunnen uiterlij-
ke" of vreemde stimulansen hierbij kennelijk helpen.
Deze zelfcorrectie wordt bovendien blijvend genormeerd door de
Schriftuur, zoals zij door heel de bijbelse traditie van de Kerk heen het
Godsvolk en zijn hiararchische leiding steeds opnieuw „herbront".179,227
Omdat de genade werkzaam in het menselijk levensantwoord steeds een
achterstand heeft op de gave van de genade, is de kerk „sancta simul
et semper purificanda".(61)
Ook bij BARTH is de heiligheid van de kerk imperatief en norm (Masz)
van haar eigen menselijk doen en laten. (Kirchliche Dogmatik,
IV,1,783). Deze toetsing houdt de kerk in beweging.
Bij BERKOUWER heeft de nota „Sancta" als implicatie de onderschei-
ding tussen een ideale kerk en de empirische kerk, wat de kerk moest
zijn dn wat ze in werkelijkheid is.20,II,144Het gaat hierbij om de toet-
sing.

Samenvattend: Vanuit de nota heiligheid loopt er een lijn naar de toet-
sing, de vraag naar de re-formatie als implicatie.
Als explicitatie zou hiervoor het woord dynamiek gebruikt kunnen
worden. Deze dynamiek kan als een dimensie van de kerk worden
beschouwd.

(61) „De geschiedenis van de kerk is dan ook concreet een geschiedenis van ver-
val en vernieuwing, steeds opnieuw: maar steeds zelfcorrectie op basis van haar
eigen innerlijke evangelische beginselen: her-evangelisering, op grond van de
inwonende Geest die alles nieuw maakt en toch steeds aan Christus herin-
nert."179,231 Daarom zijn de eigenschappen van de kerk „dynamische realiteiten,
die in een geschiedenis van ups en downs worden voltrokken."179,232
Het irreformabele en het reformabele zijn op een bepaald moment in de ge-
schiedenis van  de kerk „raadselachtig diep in elkaar ( . . . ) vervlochten.-179,232
„De kerk op aarde is genadevolle zelfcorrectie, in traagheid of in dringende
ijver."179,232
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Samenvattend: De Heilige Geest verleent aan de kerk gaven. Deze
gaven benoemen wij als: eenheid, katholiciteit, apostoliciteit, heiligheid.Uit deze gaven vloeien onze opgaven voort.

De gave van de eenheid impliceert de veelheid en de gemeenschap,
die respectievelijk als pluriformiteit en als solidariteit kunnen worden
geaxpliciteerd.
Het zijn aspecten van de mondigheid.
Ook deze mondigheid heeft nog het karakter van de gave, het tot vol-
wassenheid in Christus gebracht worden door de Heilige Geest, maar
omvat tevens als opgave aan de kerk de eisen van pluriformiteit en
solidariteit, heeft als zodanig waarneembare aspecten en kan op gronddaarvan als dimensie worden aangemerkt.
De gave van de katholiciteit impliceert de identiteit en de continu'iteit
die als gehoorzaamheid dn als dynamiek kunnen worden geBxpliciteerd.Ook deze gehoorzaamheid en deze dynamiek hebben nog het karakter
van de gave nl. als gegeven in het Woord en in het bewogen worden
door de dynamis, de kracht van de Heilige Geest, maar omvatten te-
vens als opgaven aan de kerk de eisen van het luisteren naar het Woord
en in de gemeenschap van de kerk naar elkaar (als gehoorzaamheid)en het openstaan voor nieuwe ontwikkelingen (als dynamiek).
Zij hebben als zodanig waarneembare aspecten en kunnen op gronddaarvan als dimensies worden aangemerkt.
De gave van de katholiciteit impliceert ook de volheid, de volwassen-
heid die als participatie kan worden geexpliciteerd.Het is een (derde) aspect van de mondigheid die op grond daarvan
als dimensie kan worden aangemerkt (zie boven).
De gave van de apostoliciteit impliceert de traditie, de relatie met het
verleden, die als gehoorzaamheid kan worden geaxpliciteerd en als
zodanig als dimensie van de kerk kan worden aangemerkt (zie boven).De gave van de heiligheid impliceert de toetsing, de reformatie, die als
dynamiek kan worden geExpliciteerd en als zodanig als dimensie van
de kerk kan worden aangemerkt (zie boven).

Conclusie: in bovenstaande zin kunnen aan de kerk als meetbare di-
mensies worden onderscheiden de dynamiek, de mondigheid (met de
aspecten van pluriformiteit, solidariteit, participatie) en de gehoor-
zaamheid.

De relevantie van het voorgaande voor ons onderwerp is, dat op deze
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wijze de vraag of aan het eigen karakter van de kerk in de verande-
ringsprocessen geen geweld wordt aangedaan en dit karakter - positief
gesteld - tot zijn recht komt, beantwoord kan worden in termen van
deze veranderingsprocessen.

Wie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 4; 17;
19; 20; 54; 115; 179; 195; 206.



10. RECAPITULATIE

Op dit punt in de opbouw van ons betoog doet zich de behoefte gevoe-
len aan een recapitulatie, die hieronder volgt:
De kerken zijn betrokken in veranderingsprocessen.
Wat betekent dit en wat zijn hierin de mogelijkheden voor de kerken?
(hfdst. 1). Deze veranderingsprocessen bieden de mogelijkheid tot
herziening van de koers, in welke richting dan ook. Er zijn vele moge-
lijkheden (hfdst. 2).
De aan het slot van hfdst. 2 geformuleerde probleemstelling luidde: In
hoeverre is de kerk in staat voor de oplossing van haar problemen op
dit gebied een adequate systematiek en methodiek te vinden; eventueel
naar analogie van de systematiek en methodiek, zoals die gebruikt
worden bij veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke
aard;

eventueel met inachtneming van de bijzondere eisen die de eigen aard
van de kerk in dit verband stelt?

Deze probleemstelling bevat in feite twee vragen nl.:
A. Kan de kerk systematisch veranderen, zoals ook niet-kerkelijke

samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen?
B.   Kan het eigene van de kerk daarbij worden erkend en bewaard?
In de hoofdstukken 3-7 is als basis voor de beantwoording van deze
vragen een theoretisch kader opgebouwd In.b.t. de systematische ver-
andering binnen functioneel bepaalde samenlevingsverbanden. Dit
theoretisch kader bestaat uit een aantal notities uit de theorie over
planmatige verandering en de begeleiding van veranderingsprocessen
(hfdst. 3), waarna door de schrijver aandacht is besteed aan enige - in
de praktijk duidelijk geworden - onderscheidingen in het begrip ver-
anderingsproces nl. naar aard, niveau en fase van het proces (hfdst.
4,5,6) en met name aan het gecombineerd hanteren van deze onder-
scheidingen, wat vooral voor de begeleiding van het proces belangrijk
is (hfdst. 7).
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Systematische verandering binnen functioneel bepaalde samenlevings-
verbanden is in elk geval theoretisch mogelijk.

Vervolgens is in hfdst. 8 voor de beantwoording van vraag A. de vol-
gende redenering opgebouwd:
a. Systematische verandering binnen functioneel bepaalde samenle-

vingsverbanden is mogelijk.
b. De kerk is een functioneel bepaald samenlevingsverband; ergo:

systematische verandering binnen de kerk is mogelijk.

Hierbij kan nog als conclusie uit het voorafgaande het volgende worden
opgemerkt.
1. Het is binnen elk kerkbegrip mogelijk systematisch te werk te gaan

d.w.z. veranderingen te begeleiden als een proces.
2. De keuze van het kerkbegrip is normerend voor de keuze van de

aard van het proces.
3. Daar waar men in de kerk een ruimere participatie wezenlijk acht

bij veranderingsprocessen, zal men vooral steun vinden in de op-
bouwwerk-methode.

Ter toelichting van deze opmerkingen het volgende:

1. Het is binnen elk kerkbegrip mogelijk systematisch te werk te gaan
d.w.z. veranderingen systematisch te bewerkstelligen c.q. bij te sturen.
Waar de kerk zowel overeenkomsten als verschillen vertoont met
(andere) functioneel bepaalde samenlevingsverbanden, zullen veran-
deringsprocessen in kerken ook zowel overeenkomsten als verschillen
vertonen met veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke
aard.

Waar dus in de theorie en de praktijk van veranderingsprocessen b.v.
aan de onderscheiding van aard, niveau en fase een systematiek en
methodiek worden ontleend voor analyse en begeleiding van deze pro-
cessen in organisaties van niet-kerkelijke aard, kan op grond van de
overeenkomst worden verwacht, dat deze systematiek en methodiek
66k bruikbaar zullen zijn bij de analyse en begeleiding van verande-
ringsprocessen in kerken.
Wat betreft de aard van het proces, zal er een keuze moeten worden
gemaakt.
Wat betreft de fasering van het proces, deze zal moeten worden geregu-
leerd.
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Wat betreft de niveaus van het proces, moet het probleem worden
geplaatst op het juiste niveau en moeten de oplossingen die worden ge-
zocht, op dit niveau afgestemd zijn.
Er moet tussen de verschillende niveaus altijd een relatie worden ge-
legd.
Waar deze drie onderscheidingen worden gecombineerd kan het vol-
gende worden geformuleerd:
- Het bevorderen van de homogeniteit van de aard van het proces in

alle fasen is gewenst (horizontate homogeniteit).
- Het bevorderen van de homogeniteit van het proces op alle niveaus

is gewenst (yerticale homogeniteit).
- Het fasen-verloop op de verschillende niveaus moet worden gesyn-

chroniseerd.
Hierbij wordt opgemerkt, dat vanwege de specifieke wijze waarop ker-
ken functioneel bepaald zijn, een interdisciplinaire begeleiding nood-
zakelijk is, d.w.z. ook de theoloog dient mee te spreken.
Deze systematisering geldt voor elk van de acht typen van planned
change als in hfdst. 4 beschreven.
Daar hierdoor noch t.a.v. de doelstelling van het veranderingsproces
noch t.a.v. de aard van het proces iets wordt vastgelegd, is deze syste-
matisering mogelijk binnen elk kerkbegrip.

2. De keuze van dit kerkbegrip is normerend voor de keuze van de
aard van het proces.
Deze aard van het proces wordt gekenmerkt door de verhouding tussen
de elite en de totale populatie, uitgedrukt in de termen subject, contra-
subject en object.
Bij een kerkbegrip waar de mondigheid van allen wordt beleden en
gehonoreerd, zullen veranderingsprocessen mogelijk zijn en worden
gekozen, waarin deze verhouding die van subject tot subject is.
Dergelijke processen zijn mogelijk binnen charismatische geloofsge-
meenschappen, waarin de volle nadruk wordt gelegd op het ambt der
gelovigen en weinig of geen nadruk op bepaalde ambten (als priester,
ouderling e.d.).
Bij een kerkbegrip waarin zowel de nadruk wordt gelegd op bepaalde
ambten als op het ambt der gelovigen, zullen veranderingsprocessen
mogelijk zijn, waarin deze verhouding die van subject tot contra-
subject is. Dergelijke processen zijn mogelijk in de meeste protestantse
kerken en ook in de R.K. kerk.
Bij een kerkbegrip waarbij de volle nadruk wordt gelegd op bepaalde
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ambten en het ambt der gelovigen niet of nauwelijks aan de orde komt,
zullen alleen veranderingsprocessen mogelijk zijn, die worden geken-
merkt door een subject-object verhouding tussen elite en de totale
populatie.
Men treft dit kerkbegrip en derhalve dergelijke processen zowel in
protestantse kerken als in de R.K. kerk aan.
In hfdst. 12 wordt in deel II (Pastoraal opbouwwerk) nader ingegaan
op de vraag in hoeverre de structuur van de kerk een ruimere partici-
patie vereist en bevordert of verbiedt en belemmert.

3. Daar waar men in de kerk een ruimere participatie wezentijk acht
bij veranderingsprocessen vindt men vooral steun in de opbouwwerk-
methode.
Bij deze methode wordt tussen de elite en de totale populatie de ver-
houding subject-subject nagestreefd. (zie hfdst. 4, VIII, pag. 57) en
wordt de participatie centraal gesteld. Waar men deze methode binnen-
brengt in de kerk, gebruikt men in sommige gevallen de benaming
„pastoraal opbouwwerk", maar ook waar deze benaming niet wordt
gebruikt, hanteert men met het oog op de participatie de methode van
het opbouwwerk.
Men zie hiervoor hfdst. 12, deel II (Pastoraal opbouwwerk).

In hoofdstuk 9 is voor de beantwoording van vraag B. de volgende re-
denering opgebouwd: De kerk heeft een eigen identiteit, waardoor aan
de begeleiding van veranderingsprocessen in kerken bijzondere eisen
worden gesteld. De verschillende dimensies van de kerk moeten hierbij
tot hun recht komen (zie pag. 161).
Hierbij kan op basis van het voorafgaande nog het volgende worden
opgemerkt:
Het proces mag de identiteit van de kerk geen geweld aandoen. Die
identiteit vereist b.v. een grote solidariteit van allen die tot de kerk
behoren.

Deze solidariteit zal geboden en gevraagd moeten worden door alle in
het proces betrokkenen, waarbij het principe „samen thuis - samen
uit" recht moet worden gedaan. Deze solidariteit heeft vormen en mo-
gelijk ook grenzen. Deze vormen en grenzen moeten worden bepaald.
Deze solidariteit is een aspect van de mondigheid. Ook andere aspec-
ten van de mondigheid (pluriformiteit, participatie) moeten tot hun
recht komen.
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Ook moet er op het niveau van de functie een relatie worden gelegd
met de eigen identiteit van de kerk.
In het proces moet deze relatie op alle niveaus bewaard blijven, dus
ook op het niveau van taken en weI:kstukken, die een relatie behoren
te hebben met het functie-niveau.
Ook aan de dimensies van de kerk: dynamiek en gehoorzaamheid
moet aandacht worden geschonken.
In hfdst. 12 deel II (Pastoraal opbouwwerk) wordt hierop nader inge-
gaan.
Vanuit het punt waarop wij nu gekomen zijn, stellen wij ons voor als
volgt te werken:
In hfdst. 11 zullen wij bezien, hoe wij kunnen zoeken naar het ant-
woord op de vragen A. en B., m.a.w. welke methode wij t.a.v. deze
vragen hanteren. Het gaat hierbij om een exploratie van de theorie en
praktijk van veranderingsprocessen.
De hfdst. 12 t/m 14 bevatten de uitkomsten van deze exploratie t.a.v.
de vragen A. en B. op verschillende gebieden. Waar mogelijk zal per
hoofdstuk of per onderdeel een (deel) conclusie met betrekking tot de
probleemstelling worden getrokken.
In hfdst. 15 volgt dan een recapitulatie en de conclusie met betrekking
tot de probleemstelling.



DEEL IV

EXPLORATIE

"



11. PROEFBORING

Voor het antwoord op de vragen m.b.t. veranderingsprocessen in ker-
ken gaan wij ons in de hoofdstukken 12 t/m 14 bezig houden met ma-
teriaal d.i. met literatuur, meningen en verslagen over veranderings-
processen in kerken.
Wij gaan daarbij na, of in dit materiaal een bevestiging of een ont-
kenning, een versterking of een verzwakking wordt gevonden van de
n.a.v. deze vragen geponeerde stellingen (hfdst. 10).
Dit wil dus zeggen, dat wij telkens waar over die processen iets wordt
gezegd of gerapporteerd, deze gegevens aan een bepaalde analyse on-
derwerpen.
Nu is het begrip „veranderingsprocessen in kerken" enerzijds zeer
uitgebreid d.w.z. men kan er zich van alles bij denken en anderzijds
zeer vaag d.w.z. men wijst door het gebruik van deze woorden in con-
creto niets aan.
Om de uitgebreidheid van het begrip te beperken en tegelijkertijd aan
de vaagheid daarvan te ontkomen, zouden wij aan het begrip „veran-
deringsprocessen in kerken" verschillende dimensies willen onderschei-
den.

Om te beginnen gaat het hierbij om twee begrippen nl. veranderings-
proces en kerk.

Dimensie

Wat met dimensies wordt bedoeld, vraagt een verduidelijking. Men
kan aan een begrip bepaalde aspecten onderscheiden b.v. aan het be-
grip goedheid kunnen als aspecten worden onderscheiden: vriendelijk-
heid, mildheid, eerlijkheid. Zoals lengte, breedte en hoogte de afme-
tingen, de dimensies zijn van een voorwerp, zou men vriendelijkheid,
mildheid, eerlijkheid de dimensies van goedheid kunnen noemen.
Deze dimensies putten het brede begrip goedheid niet uit, maar zijn,
naast andere dimensies, wel kenmerkend voor goedheid.
Door deze dimensies perkt men enerzijds het begrip goedheid in, (goed-
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heid, omvat m66r dan vriendelijkheid, mildheid en eerlijkheid, maar
moet deze eigenschappen wel steeds insluiten anders zijn het geen
esentiEle dimensies), maar anderzijds kan men er zich meer bij voor-
stellen nl. wie deze goedheid bezit is vriendelijk, mild, eerlijk.

Indicator

Nu zijn ook de begrippen vriendelijkheid, mildheid en eerlijkheid nog
uitgebreid en vaag. Daarom moet men verder gaan en b.v. zeggen:
Wie vriendelijk is groet iedere bekende die hij tegenkomt, luistert naar
iedereen die hem wat vraagt enz.
Groeten en luisteren kan men in het gedrag van een bepaalde persoon
aanwijzen.
Groeten en luisteren zijn daarom aanwijzingen of indicatoren van
vriendelijkheid (niet de enige indicatoren, maar het gaat hier slechts
om een voorbeeld).
Zo kan men ook aanwijzingen of indicatoren noemen voor mildheid
en eerlijkheid.
Voor mildheid kan men b.v. zeggen:
Wie mild is, geeft aan mensen  die dat nodig hebben   geld;   zal   de   ver-
keerde daden van anderen verontschuldigen en proberen te begrilpen,
enz.

Geven, verontschuldigen en begrijpen zijn dan indicatoren van mild-
heid.
Voor eerlijkheid kan men b.v. zeggen:
wie eerlijk is, spreekt altijd de waarheid, ook al heeft hij daar geen
voordeel van; brengt gevonden voorwerpen terug; enz.
De waarheid spreken, het gevondene terugbrengen zijn dan indicatoren
van eerlijkheid.
Door dergelijke indicatoren vult men a.h.w. de dimensies vriendelijk-
heid, mildheid, eerlijkheid met concrete zaken.
Pas als men die concrete zaken aantreft, mag men als conclusie trek-
ken, dat de dimensies vriendelijkheid, mildheid, eerlijkheid worden
aangetroffen en pas als men die dimensies aantreft, kan men besluiten,
dat de goedheid (in de vorm van vriendelijkheid, mildheid, eerlijkheid)
is aangetroffen.

Deze gedachtengang sluit aan bij een door VERCRUIJSSE gemaakt
onderscheid. Hij onderscheidt twee soorten termen nl.
a. observatie-termen of descriptieve termen die waameembare



PROEFBORING 173

verschijnselen aanduiden en die dus niet gedefinieerd behoeven
te worden en

b. theoretische termen waarvan de relatie tot de termen van de
eerste soort, door hun abstracte karakter, niet direct doorzich-
tig is en die daarom geYndiceerd moeten worden.

„In welke mate en op welke wijze laat de betekenis van theore-
tische termen zich in observatie-termen vertalen (interpreteren)?
Dit vertalen noemt de onderzoeker „indiceren", de observatie-
termen, waarin theoretische termen daarbij worden uitgedrukt:
indicatoren."(1)
Uitgangspunt daarbij is, dat de betekenis van een theoretische
term in vele descriptieve termen tot uitdrukking komt, maar toch
niet door hun gezamenlijke betekenis gedekt wordt.
De empirische betekenis van een dergelijke term ligt daarom niet
zonder meer vast, en bezit een zekere openheid.
Theoretische termen hebben een betekenis, die zich empirisch
niet laat uitputten. Hoe ontwikkelen we voor deze termen passen-
de indicatoren?"208,146
„Om indicatoren te kunnen vinden, dient de onderzoeker aller-
eerst de dimensies van een term te specificeren. Dat wil zeggen:
Hij moet een inventarisatie trachten te maken van alle theoretische
wetten, die er over deze term te formuleren zijn. Uiteraard moet
van deze uitspraken aan te tonen zijn, dat ze - expliciet of im-
pliciet - in het wetenschappelijk proces een rol spelen.
Pas het verband van deze postulaten(2) laat de theoretische bete-
kenis van een term ontdekken"".208,148

„Daar de dimensies van theoretische termen dikwijls eveneens
door theoretische termen worden aangeduid, moeten ook daarvan

(1) Schrijver heeft overwogen hier de term indicaties (aanwijzigingen) i.p.v. in-
dicatoren (eigenlijk: aanwijzers) te introduceren, op grond van de verwachting,
dat de aan de verslagen ontleende gegevens in een aantal gevallen nia die graad
van observeerbare concreetheid zullen hebben, die idealiter van indicatoren mag
worden geaist.
Na enige overweging is toch de benaming indicatoren aangehouden, enerzijds
om zo dicht mogelijk te blijven bij de vakterminologie, anderzijds omdat het
onderzoekmateriaal in de vorm van enquEte-gegevens en verslagen reeds aan-
wezig was en achteraf in dit materiaal naar dimensies en indicatoren gezocht
moest worden, ook al zou de exactheid van een aantal indicatoren niet geheel
ideaal zijn.
(2) In een bepaalde theorie is een postulaat een grondstelling die zonder bewijs
wordt vooropgesteld en waaruit alle overige stellingen in deze theorie worden
afgeleid.
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de dimensies worden gespecificeerd om het veld der mogelijke
indicatoren te overzien.ien."208,148-149

Dat wil niet zeggen, dat deze logische analyse van de manier
waarop indicatoren worden gevonden, de weg is die in de prak-
tijk gevolgd wordt of per se gevolgd moet worden.
„Het is zeer waarschijnlijk dat vele onderzoekers langs meer
intuitieve weg indicatoren vinden. Men kan evenwel dit werk aan-
merkelijk steviger funderen door zich af te vragen, hoe de logische
afleiding van indicatoren er uit ziet en op welke veronderstelde
samenhangen (postulaten) ze berust."208,145-149

Als wij nu gaan proberen aan de termen veranderingsproces en kerk
een met het oog op de toetsing van onze stellingen duidelijke inhoud
te geven, komen wij tot de volgende opstelling:

Aan de term veranderingsproces kunnen als dimensies worden onder-
scheiden:
1.  De verschillende fasen, het fasisch verloop, van het proces.
De indicatoren voor dit fasisch verloop bestaan hierin,

of men in de werkelijkheid, dus observeerbaar:
-  zich bewust wordt van het probleem;
-  een diagnose stelt;
- een motivatie ontwikkelt;
- plannen maakt;
- deze plannen uitvoert;
- de resultaten evalueert;
-  een eindrelatie opbouwt en behoudt.

2.  De aard van het proces, de verschillende verhoudingen die er moge-
lijk zijn tussen de elite en de populatie.
De indicator voor deze verhouding is:

de mate waarin de betrokkenen subject, contra-subject of object
zijn in het proces, de mate dus waarin zij mee-weten, mee-denken,
mee-praten, mee-beslissen, mee-doen.

3. De niveaus van abstractie van het proces, nl. die van lunctie (doel-
bepaling), taak (beleidsbepaling) en werk (uitvoering).
De indicator voor deze verhouding is:

- het omschrijven en bepalen van de gewenste of meerwaardige
situatie;

- het met inachtneming van de huidige situatie bepalen van de
maatregeten om tot de gewenste situatie te komen;
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- het bezig zijn met de aanwending van middelen om het voor-
gaande in concreto te reatiseren.

1-3.  Tussen de dimensies (fasisch verloop, aard, niveau van abstractie)
bestaat een relatie, tot uiting komend in:
horizontale homogeniteit
De indicator hiervoor is:

het in alle fasen aantreffen van dezelfde verhouding elite/popu-
latie.

verticale homogeniteit
De indicator hiervoor is:

het op alle niveaus aantreffen van dezelfde verhouding elite/popu-
latie.

synchronisatie
De indicator hiervoor is:

het op alle niveaus aantreffen van dezelfde fasering.

4.  De begeleiding van het proces
De indicatoren hiervoor zijn:

-  de aanwezigheid van een begeleider;
- het omgaan met weerstanden;
- het hanteren van conflicten.

Aan de term „kerk" kunnen met het oog op onze probleemstelling
en stellingen als dimensies worden onderscheiden: de dynamiek, de
mondigheid, de gehoorzaamheid (men zie hiervoor de pagina's
147-160, met de samenvatting op pagina 161).

1. Dynamiek, heeft als indicatoren:
-  het in beweging zijn van de structuren;
- het op weg gaan naar nieuwe situaties of ook:
-  het terugkeren naar oorspronkelijke bronnen.

2. Mondigheid, heeft als dimensies:
a   De  erkenning  van de gelijke waarde  ( = gelijkwaardigheid)  van

allen, verstaan als:
De plicht tot en het recht op pluriformiteit;
(de legitimiteit van de verschillende vormen van „volwassen-
heid" op grond van hun gelijke waarde).
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b De erkenning van de gelijke waarde (= getijkwaardigheid) van
allen, verstaan als:
De plicht tot en het recht op solidariteit;
(het vasthouden van allen op grond van die gelijke waarde) en

c   De  erkenning  van de gelijke waarde  ( = gelijkwaardigheid)  van
allen, verstaan als:
De plicht tot en het recht op participatie.
(het deelnemen van allen op grond van die gelijke waarde).

De indicatoren voor de dimensie van de pluriformiteit zijn:
- het bevorderen en/of het in concreto v66rkomen van verschil-

lende vormen van gemeente-zijn;
-  het elkaar vrijheid geven bij verschil van inzicht;
-  het elkaar niet dwingen of manipuleren.

De indicatoren voor de dimensie van de solidariteit ziin:
- het mentaal en institutioneel aan elkaar verbonden (willen)

blijven in conflictsituaties, zelfs als men verschillende wegen
gaat;

- met elkaar in dialoog (willen) blijven.
De indicatoren voor de dimensie van de participatie zijn:

het door alle betrokkenen
- mee-weten;
- mee-denken;
- mee-praten;
-  mee-beslissen;
- mee-doen.

3. Gehoorzaamheid, heeft als indicatoren:
- het luisteren naar wat de Heer zegt in Zijn Woord;
-  het in de gemeenschap van de kerk luisteren naar elkaar;
- het tegen elkaar afwegen van de verschillende gehoorde dingen,

teneinde te bepalen naar welke woorden men niet slechts
luistert, maar welke directieven men ook opvolgt.

De vorm van het onderzoek

De titel van dit hoofdstuk is „Proefboring".
Een proefboring heeft altijd het karakter van een exploratie, een ver-
kennend onderzoek en kan daarom een element van verrassing in zich
bergen. Enerzijds zijn er bepaalde opvattingen en verwachtingen.
Men boort niet op alle mogelijke plaatsen naar van alles en nog wat,
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maar op een bepaalde plaats en met een bepaald doel. Maar anderzijds
weet men nooit zeker, of er niet iets naar boven wordt gebracht, dat
men niet had verwacht en dat toch de moeite waard is!

Ons onderzoek heeft het karakter van zo'n proefboring en wordt daar-
om een exploratief onderzoek genoemd.
DE GROOT beschrijft een exploratief onderzoek als volgt:

„Kenmerkend voor exploratief gericht onderzoek is  ( . . . )  dat
bij de opzet uitdrukkelijk wordt gedacht aan de vorming of uit-
werking van een theorie of van afzonderlijke hypothesen" en dat
het „tenminste ook (gaat) om verwachte en te vinden samenhan-
gen, die voor een bepaald theoretisch of practisch doel relevant
worden geacht",66,323 en verder: „Exploratief onderzoek is, posi-
tief gesproken, vooral dan gandiceerd, wanneer men op een re-
latief breed gebied, waarover weinig bruikbare theorie bestaat,
met een veelheid van observatie-gegevens of variabelen te maken
heeft over wier relatieve relevantie weinig bekend is.
Men heeft echter wel - 6f op grond van theoretische gezichtspun-
ten, 6f van duidelijke practische vraagstellingen - een betrekkelijk
gerichte belangstelling voor bepaalde typen samenhangen, met bij-
behorende ideean en relatief vage verwachtingen. Deze gericht-
heid bepaalt in hoofdzaak welke gegevens men zal opnemen, wat
men zal meten en, ruim gesteld, welke verbanden men alzo zal
nagaan."66,324

DE GROOT onderscheidt in zijn „Methodologie" vijf soorten onder-
zoek nl. toetsingsonderzoek, instrumenteel-nomologisch onder-
zoek, interpretatief4heoretisch onderzoek, descriptief onderzoek,
exploratief onderzoek.66
Bil toetsingsonderzoek worden 66n of enkele uit een theorie af-
geleide hypothesen aan de empirie getoetst, vaak - zij het lang
niet altijd - onder experimentele condities.
Ons onderzoek kan dit karakter niet hebben, daar noch de theo-
rievorming noch de experimentele condities in voldoende mate
aanwezig zijn.
Bij instrumenteel-nomologisch onderzoek werkt de onderzoeker
binnen en aan het nomologisch net rondom een bepaald begrip.
Ons onderzoek heeft deze bedoeling niet.
Bij interpretatief-theoretisch onderzoek gaat het om interpretatie
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en theoretische evaluatie van een gegeven, gesloten verzameling

van bevindingen.
Ons onderzoek heeft dit karakter niet, daar het gaat om nieuw
verzameld materiaal, terwijl de „verzameling van bevindingen"
bovendien niet „gesloten" is.
Bij descriptief onderzoek wordt volgens een bepaalde expliciet
aangegeven systematiek dat, wat zich voordoet, op een bepaald
gebied geregistreerd, zonder dat anders dan door de principes
van die systematiek zelf op theorievorming of hypothesevorming
wordt vooruitgelopen.
Hoewel ons onderzoek aspecten van een descriptief onderzoek
vertoont, is het zeker geen zuiver descriptief onderzoek.
Blijft over: exploratiej onderzoek, dat door DE GROOT wordt be-
schreven als een tussenvorm tussen descriptief en toetsingsonder-
zoek. Het verschil met descriptief onderzoek is, dat niet de
descriptie maar de hypothesevorming en -selectie voorop staat.
Het verschil met toetsingsonderzoek is, dat de bij dit onderzoek
gevolgde toetsingsmethode niet, althans niet in zijn exacte vorm,
wordt aangehouden.

VERCRUIJSSE onderscheidt drie hoofdtypen van onderzoek nl. beschrij-
vend, verklarend en toetsend onderzoek.

„In het algemeen is een onderzoek van het beschrijvende type,
wanneer de onderzoeker zich ten doel stelt uitspraken te doen
over de mate, waarin een verschijnsel voorkomt, over zijn geogra-
fische en sociale variatie en over de typische vormen die het aan-
neemt.
Streeft de onderzoeker naar het opsporen van de waarschijnlijke
oorzaken van een verschijnsel, dan impliceert die doelstelling een
verklarend onderzoektype.
Heeft hij een scherp omschreven veronderstelling omtrent de ma-
te, waarin een bepaalde factor het verschijnsel teweegbrengt of
omtrent de mate, waarin het een bepaald gevolg heeft, dan vIoeit
uit de doelstelling een toetsend onderzoek voort."208,114

Naast deze drie hoofdtypen onderscheidt hij nog twee vormen van
„voorbereidend" onderzoek, tussen welke twee vormen slechts vage
grenzen bestaan, nl. het explorerend of formulerend onderzoek, dat
66n variant heeft die aan het beschrijvende en een tweede variant die
aan het verklarende onderzoek vooraf gaat.

„We kunnen zeggen dat het onderzoek de beschrijving voorbe-
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reidt, wanneer het de classificatie-mogelijkheden van een ver-
schijnsel exploreert en daarbij zowel naar de meest natuurlijke
als naar de meest genuanceerde beschrijving (indeling) van dat
verschijnsel zoekt.
Er is weI overeenkomst met het beschrijvende onderzoek, maar
er is tevens een in het oog springend verschil: dit onderzoek maakt
niet in de eerste plaats van beschrijvings-hulpmiddelen gebruik,
maar is er juist op uit ze op te bouwen." „Dikwijls beschrijft een
dergelijk explorerend onderzoek ook samenhangen met andere
verschijnselen - bij het zoeken naar vruchtbare classificaties is
dat zelfs onvermijdelijk - en dan levert het behalve die classifica-
ties ook suggesties op omtrent causale relaties.
In dat geval komen er hypothesen voor verklarend onderzoek uit
voort en noemen we dat formulerend."208,114
„Het explorerende - formulerende onderzoek onderscheidt zich
van ( . . . ) het beschrijvende resp. het verklarende onderzoek
( . . . ) , doordat daarbij niet naar representativiteit wordt gestreefd
en een geringere premie op nauwkeurigheid gesteld wordt, wel
is het van veel belang dat de volle variatiebreedte van een ver-
schijnsel bestreken wordt. "208,115

In de termen van vERCRUIJSSE is ons onderzoek explorerend in deze
zin, dat het de classificatiemogelijkheden van een verschijnsel (i.c.
veranderingsprocessen in kerken) exploreert en tracht daarbij beschrij-
vingshulpmiddelen op te bouwen (i.c. de begrippen, die nodig zijn voor
de analyse en beschrijving van deze processen, waarop de begeleiding
moet aansluiten).

Het te onderzoeken materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

A.  Literatuur en verslagen over veranderingsprocessen in kerken.
Dit materiaal zal besproken worden in hfdst. 12: Visies, reisplannen,
reisverslagen, routeschetsen.

B. Materiaal in verband met een cursus „weerstanden tegen verande-
ring".
De cursus als zodanig. Dit materiaal zal besproken worden in hfdst.  13:
Pastores op drift.

Dit is een globale beschrijving van de cursus als kader en introductie
van hfdst. 13-I, II, III, IV.

De in deze cursus gehanteerde ideefn. Dit materiaal zal besproken
worden in hfdst. 13-I: Ideean hebben benen.
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In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe een aantal ideeEn m.b.t.
veranderingsprocessen in kerken bij de cursisten zijn overgekomen
en in de praktijk zijn verwerkt.

De in deze cursus ingebrachte projecten. Dit materiaal zal besproken
worden in hfdst. 13-II: Uit het leven gegrepen.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de verschillende dimensies van
het begrip veranderingsprocessen in kerken in de praktijk worden
gehanteerd.

De evaluatie van cursus, idee2n en projecten. Dit materiaal zal bespro-
ken worden in hfdst. 13-III: Wat nuttigheid?

In dit hoofdstuk wordt een evaluatie gegeven van de in de hfdst. 13,
13-I, 13-II beschreven cursus, waarbij zal worden bezien hoe de di-
mensies van het begrip veranderingsprocessen in kerken in deze
cursus zijn ingebracht.

Gesprekken met zes deelnemers aan de cursus. Dit materiaal zal be-
sproken worden in hfdst. 13-IV: Zes gesprekken met pastores.

In dit hoofdstuk worden in de vorm van gesprekken, meningen ge-
boden van in veranderingsprocessen betrokken pastores.
Deze meningen zijn soms intuitief, maar helpen als eerste verkenning
mee om inzicht in de materie te verkrijgen.

C. Materiaal in verband met een veranderingsproces in de Hervormde
gemeente te Schiedam.
Dit materiaal zal besproken worden in hfdst. 14: Vrolijk verhaal uit
Schiedam, met Bijlage I-IV.

In dit hoofdstuk wordt een veranderingsproces in concreto beschre-
ven en becommentarieerd.

Van elk van deze hoofdstukken wordt tenslotte geformuleerd welke
bijdrage zij leveren aan het antwoord op de probleemstelling en aan de
argumentatie voor de stellingen.

Wij zoeken bij de proefboring in dit materiaal de in dit hoofdstuk
omschreven begrippen overeenkomstig de eerder gegeven definities op
drie niveaus nl.:
a.  als (theoretische) term, d.w.z. de term zelf of een synoniem daarvan;
b.  als dimensie van deze term d.w.z. een der aspecten van het begrip:
c. als indicator van deze dimensie d.w.z. als aanwijzing, dat de betref-

fende dimensie in de praktijk is gerealiseerd of kan worden aange-
wezen, dus in observatietermen is geformuleerd.

Het gaat bij dit onderzoek om de vraag, of de verschillende in dit
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hoofdstuk genoemde dimensies van het begrip veranderingsproces in
de kerk zodanig worden aangetro#en in het materiaal, dat daaruit kan
worden geconcludeerd, dat het voor de kerk mogelijk is voor de op-
lossing van haar problemen op dit gebied een adequate systematiek en
methodiek te vinden; eventueel naar analogie van de systematiek en
methodiek, zoals die gebruikt worden bij veranderingsprocessen in or-
ganisaties van niet-kerkelijke aard;
eventueel met inachtneming van de bijzondere eisen die de eigen aard
van de kerk in dit verband stelt.



12. VISIES, REISPLANNEN, REISVERSLAGEN,
ROUTESCHETSEN

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het zoeken naar een
antwoord op de probleemstelling. Zoals aan het eind van het vorige
hoofdstuk is uiteengezet, wordt daartoe nagegaan welke rol de ver-
schillende dimensies van het begrip veranderingsproces in de kerk
in een aantal processen spelen.

Het tot dit doel verzamelde materiaal is zeker niet uitputtend,
wal is het representatief voor het soort materiaal dat hierbij ge-
bruikt kan worden nl. literatuur, meningen, verslagen.
De verwerking van dit materiaal is ook geen rechtstreekse in-
houdsanalyse, w81 is de essentie hiervan excerperend, lezend en
luisterend, ondergebracht in trefwoorden.
Bij een verdere doorlichting wordt getracht het verband te vinden
tussen de in de verslagen gebruikte formuleringen en de dimensies
van veranderingsprocessen in kerken.

Een groot deel van de literatuur over veranderingsprocessen in kerken
voldoet niet aan de eis van concreetheid, maar bestaat uit toekomst-
visies. Het gaat dan over de vraag hoe het zat worden of hoe het zou
moeten worden. Vaak ontbreken hierbij gegevens over de wijze waarop
deze visie zou kunnen worden gerealiseerd. Aan een aantal van deze
visies zal in dit hoofdstuk aandacht worden geschonken, voor zover
daarin iets wordt gezegd over ideeEn die ook bij geplande-veranderings-
processen in kerken tot uitdrukking komen.
Bij deze toekomstvisies treft men ook een aantal reisplannen aan d.w.z.
publikaties, die niet alleen aangeven hoe de nieuwe situatie er naar de
mening van de schrijver uit zal zien of uit moet zien, maar die ook aan-
geven langs welke wegen men deze situatie zou kunnen bereiken.
Het gaat hierbij dus om kerkelijke veranderingsvoorstellen. Het onder-
zoek van dit materiaal kan niet meer opleveren dan het bevat, nl. (al
of niet op ervaring gebaseerde) meningen.
Vervolgens bevat het materiaal een aantal reisverslagen, die globaal
aangeven hoe de nieuwe situatie er in concreto uitziet en hoe men deze
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situatie in concreto heeft bereikt. Het gaat hier dus om ervaringen die
globaal worden weergegeven.
Tenslotte treft men in enkele gevallen bij een dergelijk reisverslag ook
een route-schets aan. Een route-schets geeft gedetailleerd aan hoe men
de nieuwe situatie in concreto heeft bereikt. Het gaat hierbij dus om
ervaringen die gedetailleerd worden weergegeven.
De hoeveelheid beschikbare literatuur kan het best vergeleken worden
met een pyramide. De brede basis en de onderste helft bestaan uit
visies, vervolgens komen de reisplannen, tenslotte de reisverslagen en
de smalle top bestaat uit reisverslagen plus enkele routeschetsen.
Visies en reisplannen zijn beide imaginair, resp. meer algemeen en
meer gedetailleerd.
Reisverslagen en routeschetsen bevatten feitelijke reportage resp. meer
algemeen en meer gedetailleerd.

Op grond hiervan bestaat dit hoofdstuk uit de volgende delen:
12-I: Visies en reisplannen.
12-II: Pastoraal opbouwwerk.

Daar een aantal publikaties over het pastoraal opbouwwerk
zowel behoort tot de categorie „reisplannen" als tot de ca-
tegorie „reisverslagen en routeschetsen" worden deze publi-
katies als overgang van 12-I naar 12-III behandeld.

12-III: Reisverslagen en routeschetsen.

Voor de strekking van ons onderzoek wordt verwezen naar het gestelde
op pag. 180-181.
Achtereenvolgens wordt in dit en in de volgende gedeelte(n) geboden:
-  een exposti van het materiaal;
- een doortichting van dit expos6 d.w.z. dat wordt nagegaan of in dit

expos6 dimensies en indicatoren van veranderingsprocessen in ker-
ken ter sprake komen

-  en hoe deze daar zijn geformuleerd;
-  van deze doorlichting wordt een samenvatting gemaakt;
- op grond van een of meer samenvattingen wordt een conclusie met

betrekking tot de probleemstelling geformuleerd.
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12-I. VISIES EN REISPLANNEN

Van deze publikaties geldt, dat zij in vele gevallen niet meer bevatten
dan de mening van de schrijver. Deze mening kan op ervaring geba-
seerd zijn en zeer waardevol, ook al is de schrijver op dat moment zelf
niet betrokken bij een of ander veranderingsproces.
Hoewel het verslag van de ervaringen meestal ontbreekt, worden echter
ook in deze meningen antwoorden gegeven op de vragen i.v.m. de pro-
bleemstelling.

Expost van enkele visies

In de volgende pagina's wordt een expos6 gegeven van enkele visies
m.b.t. veranderingsprocessen in kerken.
Dit expos6 is - terwille van de overzichtelijkheid en de verwijzingen in
de op pag. 192v.v. geboden doorlichting - ingedeeld in paraprafen, die
met een letter zijn aangegeven.

Enkele visies

Onder visies kunnen worden gerekend  publikaties  als  de volgende: cl)

- Theologie der Hoffnung;186
- Ter sprake. Plaats en taak van de christelijke gemeente198 (de pag.

447-455 bevatten een reisverslag);
- OriEntatie;190
- Zo is God bij de mensen;160
- Sources for change;139
- Nieuwe verkondigingsvormen als levensruimte voor de kerk;140
- De kerk binnenste buiten;82
-   Geloof bij kenterend getij;122
-   Metropolis;230
- Gemeente in meervoud;56
- De gestalte van de gemeente in deze tijd;225
- Anders geloven;185
- Gesprekken van sociologen en theologen over kerkvernieuwing;199
- Kritische gemeenten.26; 135; 158; 159; 180

Beschouwingen hierover o.a. in 7; 48; 63; 97; 117; 142; 145; 171; 192;
204; 229.
(1) Deze opgave is bedoeld als voorbeeld en als verwijzing naar de literatuur-
lijst. Er wordt in deze zin in zeer verschillende context zeer veel geschreven!
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A. DYNAMIEK, IDENTITEIT, FUNCTIE

Het denken over de kerk-in-verandering wordt gestimuleerd door het
denken over de gemeente als Exodus-gemeente, als volk Gods onder-
weg, dus door de meer dynamische opvattingen over de kerk. 136; 190; 198

Daarbij worden de vragen naar de identiteit en de functie van de kerk
nadrukkelijk gesteld.

„Er trekken machtige impulsen door het volk Gods. De ogen gaan
open voor het handelen van God in de wereld. De route wordt uit-
gezet naar nieuwe punten. De problemen van de uittocht blijven
beklemmend en het moment van de intocht lijkt nog ver. Maar
hoe kan het anders, onderweg? De gemeente als een kleine gele-
ding van het volk is in dit avontuur op onrustige wijze betrokken.
Zij wordt op de maar al te lange tocht voortdurend teruggewor-
pen op de kernvraag: haar origine, haar identiteit, haar authenti-
citeit. En juist daarin komt zij telkens tot de ontdekking, dat zij
aan haar Origine verplicht is onderweg te blijven."198,518

pop bespreekt de unieke relatie die de kerk heeft op het niveau van
haar functie.

„Hoe komt de kerk aan de informatie hierover? Zij beschikt niet
over een speciale verbindingslijn met haar hoofd en Heer. Maar
haar is wel de Heilige Geest gegeven. Deze Geest is ook de Geest
van Christus, die uit het zijne neemt en dat verkondigt (Joh.
16:14). Door zijn Geest houdt de Heer zijn kerk geinformeerd,
zodat zij weet langs welke weg Hij zich in de geschiedenis be-
weegt, hoe Hij reageert op wat Hem ontmoet en achter wie Hij
zich stelt."160,147
„Een kerk die naar het eschaton toeleeft en bidt om de komst van
het Rijk en het geschieden van Gods wil, houdt daardoor voor de
mensheid de toekomst open en infecteert haar met hoop. "160,160

BERKOUWER wijst op het dynamisch karakter van de kerk waar hij
spreekt over „de telkens weer opvlammende aandacht voor het charis-
ma, dat niet berekenbaar en manipuleerbaar is".20, II,26

Tegenover de exodus-gedachte kan worden gesteld de gedachte van de
terugkeer naar de oorspronkelijke bezieling. Dit is niet hetzelfde als
conservatisme, integendeel, ook dan gaat het om de vernieuwing van
de kerk.

„Over de wegen, die hier worden ingeslagen, bestaat tot nu toe
ingrijpend verschil van mening, mede bepaald door de analyse
van de kerk en haar plaats in het midden van de wereld - ver weg
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En nabij - en van de negatieve houding van velen tegenover de
kerk. Maar het uitzicht op de kerk en de terugkeer in plaats van
de exodus is en blijft teken van een verwachting, niet in de zin
van een triomfantelijk optimisme maar in een verwachting vol
nieuwe verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid in
het antwoord op de vraag of de kerk - in Al haar gaan en staan -
haar geroepen-zijn waarlijk heeft verstaan. "20, II,260-261

Ook bij de terugkeer gaat het om een veranderingsproces, dat om bege-
leiding vraagt op dezelfde wijze als bij de exodus.

B. FLEXIBILITEIT

Ook op grond van de missionaire opdracht van de kerk wordt gepleit
voor flexibele kerkstructuren.82, 139, 140
LAGERBERG bespreekt de structuren van de missionaire gemeen-
te. 122,365-392 Noodzakelijk is een „ecclesiologisch gewetensonderzoek".

„Dit impliceert de vraag naar de juiste diagnose en de juiste the-
rapie. Die therapie komt inderdaad, zoals ook wel begrijpelijk is,
minder uit de verf dan de diagnose, maar ongetwijfeld is het al
veel waard als men een scherper zicht heeft op wat er aan de
hand is en waar de schoen wringt. De zo noodzakelijke vernieu-
wing en herstructurering der kerk kan pas dan radicaal aan de
orde komen als het bewustwordingsproces over wat er gaande is
en wat er op het spel staat, voldoende is gerijpt, voldoende is ver-
diept en verbreed. "122,367

Hij bespreekt het feitelijke beeld en het normatieve beeld.
„Voor de gewenste herstructurering en vernieuwing van de kerk
zijn geen blauwdrukken en recepten te geven, maar weI zijn er
goede uitgangspunten te formuleren vanuit een beschrijving van
het nieuwe, bijbelse „Selbstverstiindnis" van de kerk. "122,371

Het gaat om de bekering van de kerk. "Let the church be Church".
Hij beschrijft de koerswijziging van de kerk, waarvoor het Concilie de
sporen heeft getrokken als een vijfvoudige zwaartepunt-verlegging:

- „van kerk als (heils)instituut naar kerk als gemeenschap, liefde-
bond, volk Gods onderweg;

- van autoriteit naar collegialiteit en charisma, van uniforme, ge-
centraliseerde eenheid naar de eigen betekenis van de lokale
kerk, naar vrijheid en pluriformiteit;

- van bijzonder ambt, hiararchie, naar het ambt der gelovigen
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als het eigen draagvlak van de kerk in de wereld, en als zin en
bestaansreden van het bijzondere ambt;

- van de eigen kerk naar het kerk-zijn dat we met andere kerken
gemeenschappelijk hebben;

- van de eigen kerk naar het Rijk Gods, waarvan de grenzen wij-
der zijn dan die der kerk en waarvan de kerk dienend orgaan
of hoogstens de voorhoede of kiemcel kan zijn; hetgeen dus in-
houdt dat de kerk geen „Selbstzweck" is, dat het niet om de
kerk, maar om de wereld gaat, of dat het slechts in zoverre om
de kerk gaat, als de wereld die kerk - of liever het Evangelie no-
dig heeft."122,379

Het gaat echter niet alleen om deze ecclesiologische omwenteling, die
nog teveel een kerk-centrisch denken verraadt maar hierom, dat de
agenda van de kerk gedicteerd wordt door „de wereldagenda, door
wat daar, in de menselijke samenleving gaande is en aan vragen opge-
roepen is."122,380
Hier wordt het situationele moment dus sterk benadrukt.122,378-383

„Van de kerk, zo verstaan als communio, is uiteraard de eucha-
ristie het hart, datgene wat telkens de kerk als kerk constitueert,
maar dan niet als laatste doel in zich, maar als verwijzend teken,
als mandaat en als „rantsoen onderweg"."122,383

Ook WINTER, die een uitwerking geeft van de taak van de kerk in een
verstedelijkte wereld als dienende kerk en als profetische gemeenschap
in verantwoordelijkheid voor de wereld, benadrukt de flexibiliteit, die
van de kerk gevraagd wordt op grond van haar steeds wisselende situ-
atie.

„Natuurlijk is de kerk alleen maar de kerk als zij zich laat leiden
door haar heilsgeschiedenis en niet door haar eigen instincten of
de normen van de wereld. Maar anderzijds is de kerk alleen maar
de kerk als zij aan die heilsgeschiedenis gestalte geeft in de feite-
lijke wereld waarin zij geroepen is haar bediening uit te oefenen.
Die feitelijke wereld is nooit statisch geweest en zal dat ook nooit
zijn tot aan het einde der tijden. De kerk heeft zonder ophouden
haar vormen van verkondiging en bediening veranderd bij het
brengen van haar getuigenis in de veranderende situatie van de
wereld. Thans wordt haar de eis gesteld, radicale veranderingen
aan te brengen in de vormen van apostolaat en bediening. Haar
antwoord op deze uitdaging in onze tijd zal de toetssteen zijn van
haar geloof en de norm voor haar apostoliciteit."230,12
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C. KERK-IN-SITUATIE

SWANBORN, EICHHOLTZ en WARNERS geven een aantal praktische ge-
volgtrekkingen aan voor de kerk in de stadssamenleving. 197,110-123

In „Gemeente in meervoud"56 worden een aantal uitwerkingen be-
schreven van de gedachte, dat een kerk-in-antwoord altijd een kerk-
in-situatie is.
In een programma als 161 wordt getracht het pastoraat in te zetten
naar de kant van de mensen, een situatiegericht pastoraat.

D. GEMEENTE IN MEERVOUD

WARNERS concludeert, dat de gemeente in de gestalte van de territoriale
gemeente op menig punt onvoldoende functioneert in de samenleving
van deze tijd en pleit voor flexibiliteit van de nieuwe vormen van ge-
meente-zijn. Het is niet voldoende, dat er pluriformiteit is. Ook veran-
dering is een kenmerk van de moderne maatschappij. De nieuwe
vormen zullen blijvend mee moeten veranderen met de samenleving
en ook in de toekomst zal men op zijn hoede moeten zijn tegen het
„morfologische fundamentalisme". Ook is de differentiatie alleen niet
voldoende. Deze zal gepaard moeten gaan met integratie, zodat de no-
dige coherentie wordt verkregen. De beide typen van gemeente-zijn
(de territoriale gemeente en de andere vormen van gemeente-zijn) moe-
ten worden gezien als complementair, als elkaar aanvullend. De po-
sitie en functie van de leek zijn hierbij zeer belangrijk. Het is de taak
van de predikant om de leek te stimuleren en toe te rusten. De theolo-
gische opleiding moet hierop zijn afgestemd; de dialoog  met  de  ver-
schillende sectoren in de wereld moet een wezenlijk bestanddeel vor-
men van deze training.

„Want het is experimenteren geblazen of we willen of niet. Pas-
klare antwoorden en vormen zijn er niet. Experimenteren vereist
geduld en grondige studie van de gemaakte fouten en op grond
daarvan weer opnieuw beginnen en dan weer fouten maken. Het
lijkt om moedeloos te worden, maar er is weinig keuze. Het gaat
er om dat de wereld weet dat er Hoop is. En zij wordt dat niet
meer gewaar wanneer wij blijven staan bij de gestalte van gemeen-
te-zijn van gisteren! Wij moeten uitgaan naar de veranderde
situatie van het menselijk bestaan zonder dat wij de noodzakelijke
continuTteit van geloof, leven en orde verliezen die alleen de dienst
van de kerk werkelijk christelijk kan maken.
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Dit laatste moet ons echter niet doen vervallen in een statisch
conservatisme dat er ons van weerhoudt om uit te gaan naar de
structuren van de maatschappij.
En hiermee is dan het dilemma aangegeven waarvoor we
staan."225,36

De gedachte van de flexibiliteit vindt zijn uitwerking in de „gemeente
in meervoud", de verschillende vormen van gemeente-zijn.56

„ ( . . . ) bij een samenleving in veelvoud („pluralistisch") hoort
ook een kerk in veelvoud. De „situaties" zijn onderting zo ver-
schillend, dat met een situatie-variante gemeente-vorming ernst
gemaakt moet worden. Wanneer dat niet zou gebeuren, blijft de
kerk in 66n enkele sector van de maatschappij opgesloten, waar
ze zich op den duur alleen nog maar als een „getto" zal kunnen
handhaven. Het is dan echter ook noodzakelijk, dat beslist wordt
afgezien van 66n normatief gemeentemodel. Naast de parochie
ontstaan even legitieme gemeentevormen, die onderling kunnen
verschillen, en de hele scala kunnen doorlopen vanaf permanente,
sterk gedisciplineerde („ordoide") gemeenschappen tot aan in-
stituten van voortdurende beschikbaarheid, waaromheen zich -
in veel losser verband - groepen vormen, die ook gemeente-in-
situatie willen zijn."56,8

Deze situationele arbeid is oecumenisch, maar ook buitenkerkelijken
worden aangetrokken en de mensen uit de situatie, de leken, spelen
een belangrijke r01.56,136

In deze publikatie worden ook voorbeelden gegeven van deze uitwer-
king, het boek biedt m66r dan een abstract betoog hoe het zou moeten
zijn.

E. SOLIDARITEIT

WIERSINGA duidt het bijbels begrip „verzoening" als „verandering",
het worden van iemand anders, en trekt van daaruit de lijnen door
naar huwelijk, strafrecht, de verhouding van volken en rassen.
Hij benadrukt vanuit deze opvatting de solidariteit en wijst - zowel in
de relatie tussen God en mens als in de tussenmenselijke relatie - de
onverzoendheid binnen de kerkelijke gemeenschap af en kritiseert op
grond daarvan niet alleen het feit van de blanke kerken naast de neger-
kerken, maar ook b.v. van de studentengemeenten naast de bejaarden-
tehuisgemeenten in onze steden.
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Hij denkt hierbij echter ook aan de groepsvorming rond de eigen over-
tuiging en de eigen politieke keus. Men behoeft het niet 66ns te zijn
om 66n te zijn. Toch kan men niet elk conflict en elke scheuring voor-
komen.
Hij geeft de grenzen van die solidariteit aan, als hij zegt:

„Men moet uiteraard al het mogelijke doen aan zelf-critiek en
aan het „meekrijgen" van de andere „partij". Maar terwille van
de verzoening van de wereld kan de onverzoenlijkheid binnen de
gemeente geriskeerd moeten worden. "229,110-112

VAN NIFTRIK pleit in de kerk voor een „anders doen" dan in de wereld
en bedoelt daarmee, dat men elkaar vasthoudt, ruimte biedt en in
dialoog met elkaar blijft.

„Het gaat ons toch allen om het welzijn der kerk en om de predi-
king van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dan moet
er toch te prdten zijn zonder dat wij direct onze troepen mobilise-
ren en onze bunkers gaan inrichten! "142,294-295

F. PLURIFORMITEIT

VAN ANDEL verdedigt dn relativeert het beginsel van de pluriformiteit.
„De plurale werkelijkheid herinnert ons aan Gods rijkdom en
aan onze armoede, aan Gods heil dat ons leven oordeelt en aan de
kracht van de Geest, die onze dode harten levend maakt. Plurifor-
miteit duidt derhalve op een realiteit die men slechts ambivalent
kan benaderen. Enerzijds kan men er dankbaar gebruik van ma-
ken, anderzijds is er geen reden haar te verheffen tot beginsel
van het kerkelijk samenleven.
Zij kan een brug zijn tussen mensen die op een verschillende ma-
nier geloven, maar zij kan ook ontbindend werken. Zij kan de
eenheid bevorderen Bn tegenhouden. Daarom zal men voor de
eenwording van de kerk niet te veel moeten verwachten van de
pluriformiteit. Eenheid kan alleen een vrucht zijn van bekering
en vernieuwing in gehoorzaamheid aan de wil van God, die zijn
kerk oproept 66n te zijn in haar Heer Jezus Christus. En de plu-
riformiteit kan hoogstens een middel zijn in zijn hand om mensen
bij elkaar te brengen en te houden, die zo verschillend leven en
geloven."7,280
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G. MONDIGHEID, DIALOOG, DEMOCRATISERING

De noodzaak van het intensiveren van de dialoog in de gemeenten
wordt door NIJSSEN genoemd als een der wegen naar verdere demo-
cratisering in de kerk, enerzijds omdat deze dialoog op zich een be-
langrijke waarde is, anderzijds omdat het een noodzakelijke voorwaar-
de is voor (kerkelijk) beleid. Daarnaast noemt hij o.a. het (elkaar) aan-
leren van democratische procedures en het bevorderen van een daarbij
passende mentaliteit, het overbruggen van de informatie-achterstand,
zowel van de gemeente-leden als van functionarissen die van elkaar
te weinig weten.145,57
VAN DIJK typeert de wezenlijke bijbelse democratie als: de betrokken-
heid van allen bij de nood van zovelen en meent, dat de kerk de plicht
heeft steeds hardnekkig terug te keren tot dit bijbels beginsel en haar
verantwoordelijkheid voor de democratie hoe en waar dan ook op zich
te nemen. In een naschrift van zijn (in maart 1971 gepubliceerd) arti-
kel toont hij zich over de vernieuwing van de R.K. kerk sceptisch en
pessimistisch.48,73
In het verdere van dit hoofdstuk (onder Pastoraal opbouwwerk, pag.
218) wordt op de (on)mogelijkheid van participatie en democratie
binnen een autocratische kerkstructuur nader ingegaan.

H.  EIGEN AARD

In antwoord op het beroep op de eigen aard en het eigen geheim van
de gemeente Stelt VAN NIFTRIK de vraag wat de eigen aard en het eigen
geheim van de gemeente is. Hij is van mening, dat dit een strikt theolo-
gische vraag is.

„Volgende vraag: Als men de aard en het geheim der gemeente
enigermate theologisch heeft gedefinieerd, kan men dan zeggen
dat het zaak der sociologie is om te vertellen hoe men deze zaak
in het vat giet, om te vertellen welke vormen, welke structuren de
gemeente met deze aard en dit geheim moet aannemen? Ik meen,
dat ook de vormgeving van aard en geheim een theologische zaak
is, al zal men sociologische hulp nodig hebben. De gemeente is een
grootheid sui generis. Het zou kunnen zijn, dat haar aard en ge-
heim structuren vraagt, die haaks staan op alles wat sociologen
efficiEnt achten voor de werking van de gemeente in deze we-
reld."142,295(2)

Hoewel naar zijn inzicht de presbyteriale kerkinrichting het duidelijkst
komt bij de bedoeling van het Nieuwe Testament, meent hij ook wel
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onder een andere kerkinrichting(3) gelukkig te kunnen zijn en dan niet
het gevoel te hebben, dat daarmee de eigen aard en het eigen geheim
der gemeente is verloochend.
KAPTEIN WijSt in Zijn discussie met VAN NIFTRIK nadrukkelijk alle
dwang met betrekking tot herstructureringsplannen af.

„Als de betrokken gemeenten zelf de herstructurering, wat dat
dan ook in de praktijk voor moge stellen, niet willen, dan heeft
de hele herstructurering geen zin.
We hebben niets aan feilloos werkende ordes en apparaten, als
ze niet in dienst staan van en uiting zijn van levende gemeenten,
die dit alles ook werkelijk dragen."97,408

LEKKERKERKER pleit in verband met de herstructurering voor het ge-
ven van voorrang aan de theologische vragen boven de praktische.
„De kerk is m66r en Anders dan een bedrijf."117,180

DOORLICHTING

In de volgende pagina's wordt een poging gedaan tot doorlichting van het
voorafgaande expos6 van visies (A-H, pag. 185-192) Dit betekent, dat
wordt nagegaan, of in deze visies dimensies en indicatoren van verande-
ringsprocessen in kerken ter sprake komen en hoe deze dan zijn geformu-
leerd.

Het expos6 is daartoe ingedeeld in paragrafen, die met een letter zijn aan-
gegeven. Een verwijzing als b.v. D, 188 betekent: zie paragraafD, pag. 188.

In het algemeen kan uit dit expos6 worden afgeleid, dat men in verband

(2) In onze terminologie vertaald stelt de schr. hier, dat de niveaus van taken en
werkstukken altijd een relatie moeten hebben met het niveau van de functie,
met wat hij noemt: „de aard en het geheim van de gemeente". Waar deze relatie
op de juiste wijze wordt gelegd d.w.z. met een scherpe blik op de situatie en met
een juiste schatting van de middelen, kan dit niet „haaks staan op alles wat
sociologen efficient achten", integendeel! Het staat er w81 haaks op, als men uit-
gaande van „aard en geheim van de gemeente", meent de situatie en de midde-
len buiten beschouwing te kunnen laten. Dit betekent niet, dat situatie en midde-
len bepalend zijn voor „de werking van de gemeente", w81 dat zij in de over-
wegingen (ook in de geloofsoverwegingen!) worden betrokken.
(s) Bij een presbyteriale kerkinrichting leiden de ouderlingen (met de predikant)
de gemeente (presbyteros = ouderling);
bij een episcopale kerkinrichting neemt de bisschop een belangrijke plaats in
(episkopos = opziener);
bij een congregationalistische kerkinrichting ligt de nadruk op de zelfstandigheid
van de gemeente (congregatio = samenkomst).
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met deze veranderingsprocessen aan de kerk de dimensies toeschrijft van
de dynamiek, de mondigheid en de gehoorzaamheid.

Men gebruikt ook formuleringen, die duiden op de uniekheid van de
kerk b.v.:
H,  191: De eigen  aard  en het eigen geheim  van de gemeente,  die  een

grootheid sui generis is.
H,  192:  De kerk is m66r en Anders dan een bedrijf.

Dynamiek

De volgende formuteringen geven aan, dat men de kerk ziet als een
organisatie-in-verandering en verwijzen naar de dimensie van de dyna-
miek:
A,  185:  De kerk weet langs welke weg de  Heer zich in de geschiedenis

beweegt.
A,  185: De telkens weer opvlammende aandacht voor het charisma, dat

niet berekenbaar en manipuleerbaar is.
B,  187:    De  kerk is alleen  maar  de  kerk  als zij  aan de heilsgeschiedenis

gestalte geeft in de feitelijke wereld waarin zij geroepen is haar
bediening uit te oefenen.

De volgende formuleringen geven  aan de indicator:
het in beweging z#n van de structuren en verwijzen daarmee naar de
dimensie van de dynamiek:
B,  186:   Van kerk als (heils)instituut  naar kerk als gemeenschap, liefde-

bond, volk Gods onderweg, etc. (men zie het gehele citaat).
D,  188: De nieuwe vormen zullen blijvend mee moeten veranderen met

de samenleving.

De volgende formuleringen geven aan de indicator:
het op weg gaan naar nieuwe situaties en verwijzen daarmee naar de dimen-
sie van de dynamiek:
A,  185: Het uitzetten van de route naar nieuwe punten.
A,  185:   De kerk is aan haar Origine verplicht onderweg te blijven.
A,  185:   De kerk weet hoe de Heer reageert op wat Hem ontmoet.
A,  185: Het openhouden van de toekomst.
D,  188: Wij moeten uitgaan naar de veranderde situatie van het mense-

lijk bestaan.
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De volgende formulering geeft aan de indicator:
terugkeren naar oorspronke#ike bronnen en verwijst daarmee naar de
dimensie  van de dynamiek:
A,  186: De terugkeer inplaats  van de exodus  is en blijft teken  van  een

verwachting.

Mondigheid
Mondigheid (verstaan als: pluriformiteit).
De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie van de mondig-
heid verstaan als de plicht  tot  en het  recht op pluriformiteit

B,  186: Van uniformiteit naar pluriformiteit.
D,  188:   Gemeente in meervoud, kerk in veelvoud.
D,  189: De „situaties" zijn onderling zo verschillend, dat met een situatie-

variante gemeente-vorming ernst gemaakt moet worden.
F,   190: Pluriformiteit ambivalent te benaderen.

Mondigheid (verstaan als: solidariteit).
De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie van de mondig-
heid, verstaan als de plicht tot en het recht   op solidariteit:
E,  189: De onverzoendheid binnen de kerkelijke gemeenschap wordt

afgewezen, men behoeft het niet 66ns te zijn om 66n te zijn.

De grens van de solidariteit wordt aangegeven door de formulering:
E, 190:  Terwille van de verzoening van de wereld kan de onverzoenlijk-

heid binnen de gemeente geriskeerd moeten worden.

De volgende formulering geeft aan de indicator:
met elkaar in dialoog bl#ven en verwijst daarmee naar de dimensie van de
solidariteit:
E,  190:    Men moet uiteraard al het mogelijke doen aan zelfkritiek en aan

het „meekrijgen" van de andere „partij".

De volgende formulering geeft  aan de indicator:
het elkaar niet dwingen of manipuleren en verwilst daarmee naar de
dimensie van de solidariteit:
E,  190:    Zonder  dat wij direct onze troepen mobiliseren en onze bunkers

gaan inrichten.

MondigheW (verstaan als participatie).
De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie van de mondig-
heid verstaan als de plicht tot en het recht op participatie:
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B,  186: Van autoriteit naar collegialiteit en charisma.
B,  186:   Het ambt der gelovigen als het eigen draagvlak van de kerk in de

wereld.
G,  191: De betrokkenheid van allen bij de nood van zovelen.
H,  192: Levende gemeenten die dit alles ook werkelijk dragen.

De volgende formulering geeft aan de indicator:
mee-praten en verwijst daarmee naar de dimensie van de participatie:
G,  191: De noodzaak van het intensiveren van de dialoog in de gemeen-

ten als noodzakelijke voorwaarde voor (kerkelijk) beleid.

Gehoorzaamheid

De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie van de gehoor-
zaamheid:
A,  186:   Het gaat er om of de kerk - in al haar gaan en staan - haar ge-

roepen-zijn waarlijk heeft verstaan.
E,  190:    Het  gaat  ons toch allen   om het welzijn   der  kerk  en   om  de

prediking van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dan
moet er toch te praten zijn.

Ook m.b.t. het veranderingsproces worden enkete formuleringen aan-
getroffen die verwijzen naar het fasisch verloop en naar de niveaus van
abstractie.

Fasisch verloop

De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie van het fast'sch
verloop:
B,  186: Het bewustwordingsproces ( . . . ) voldoende gerijpt, voldoende is

verdiept en verbreed.

De volgende formulering geeft aan de indicator:
zich bewustworden van het probleem en verwijst daarmee naar de dimensie
vanhetfasisch verloop:
B,   186: Het bewustwordingsproces over wat er gaande is en wat er op het

spel staat.

De volgende formulering geeft aan de indicator:
het stellen van een diagnose en verwijst daarmee naar de dimensie van het
fasisch verloop:
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B,  186: De vraag  naar de juiste diagnose, een scherper zicht  (...)   op
wat er aan de hand is en waar de schoen wringt.

Niveaus van abstractie

De volgende formulering geeft  aan de indicator:
het omschrijven en bepalen van de gewenste of meerwaardige situatie enver-
wijst daarmee naar de dimensie: niveaus van abstractie:
B,  186 Een beschrijving van het nieuwe bijbelse „SelbstverstAndnis" van

de kerk.

De volgende formulering geeft aan de indicator:
het met inachtneming van de huidige situatie bepalen van de maatregelen om
tot de gewenste situatie te komen en verwijst daarmee naar de dimensie:
niveaus van abstractie:
C,  188:   Kerk-in-antwoord is altijd  kerk in situatie, situatie-gericht

pastoraat.

Samenvattend: In deze visies (A-H, pag. 185-192) wordt de vraag, of de
kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-kerkelijke samenlevings-
verbanden systematisch kunnen veranderen, slechts beantwoord door
enkele aanduidingen m.b.t. het fasisch verloop en de niveaus van  ab-
stractie van deze processen.
De vraag, of het eigene van de kerk in deze veranderingsprocessen kan
worden erkend en bewaard, wordt uitvoeriger beantwoord en wel in
deze zin, dat de dimensie mondigheid bepaalde eisen stelt aan deze pro-
cessen (nl. pluriformiteit, solidariteit en participatie) en dat aan de
dimensie van de gehoorzaamheid recht gedaan moet worden.
Veranderingsprocessen in kerken houden verband met de dimensie

dynamiek (van de kerk).

Expost van enkele reisplannen

In de volgende pagina's wordt een expos6 gegeven van enkele reisplan-
nen m.b.t. veranderingsprocessen in kerken.
Dit exposd is, terwille van de overzichtelijkheid en de verwijzingen in de

op pag. 212 v.v. geboden doorlichting, ingedeeld in paragrafen, die met
een letter zijn aangegeven.
Onder reisplannen of kerkelijke veranderingsvoorstellen kunnen wor-
den gerekend publikaties als de volgende:
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- Kerk in stedelijk perspectief;197
-  Proeve van een program voor het pastoraat in het Bisdom Breda;161
-  De organisatie van het kerkewerk in de binnenstadswijk;147
- Artikelen over de organisatie van de kerk;118; 137

-  A.K.V. verslagen en -voorstellen;1; 2, 3, 85; 131; 133; 164: 165; 209

-   Het rapport „Gemeentevormen en gemeenteopbouw";57, 58
- De gemeente en de toekomst;98
- Kerk in perspectief;104
-  Geef de gemeente de ruimte;;50;  55
-  Modellen van gemeentevorming;135
- Verslag herstructureringsberaad;211
-   Pastoraal plan binnenstad Amsterdam;151
- Haags binnenstadspastoraat;67
- Discussienota Hervormd Voorburg.44

Beschouwingen hierover o.a. in 97; 99; 152; 198; 199; 201; 220.
Over de rol van de pastor: 45; 52; 182.

Een aantal reisplannen gaat nader in op de organisatorische, proces-
matige en methodische aspecten van veranderingsprocessen in de kerk.

I. ORGANISATIE

Een rapport als „De organisatie van het kerkewerk in de binnenstads-
Wijk" 147 biedt een toepassing van eenvoudige organisatie-principes
op de problematiek van de kerk in de binnenstad. Het rapport dateert
van 1968 en sindsdien is duidelijk(er) geworden, dat deze problematiek
verder strekkende maatregelen vereist dan hier worden beschreven.
Overigens kan de in dit rapport gevolgde methode uitgangspunt zijn
voor verdere discussies, zoals ook wordt aanbevolen.
VAN DER MOOREN gaat uit van de doelstelling van de christelijke ge-
meente die hij omschrijft als „een min of meer hechte gemeenschap
van mensen, die door bepaalde activiteiten trachten in deze wereld ge-
stalte te geven aan het evangelie van Jezus Christus".137,307
Hij geeft aan hoe doelstellingen, middelen, activiteiten en resultaten
kunnen worden vergeleken en maakt zelfs wat hij noemt „een koele
functie-analyse" van een kerkdienst. Zijn artikel illustreert duidelijk
de betrokkenheid op elkaar van functie, taak en werk en ook de nood-
zaak hiertussen een relatie te leggen.
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LESLIE MILLER neemt vooral het aspect leiding geven in de organisatie
van het kerkelijke werk onder de loupe.118

J.  NIVEAUS

De drie niveaus van een veranderingsproces worden ook teruggevonden
in rubriceringen als in de agenda voor de algemene kerkvergadering
der hervormde kerk:
- het geloof van de kerk;
- opdracht, concrete taken en werkzaamheden van de kerk;
- gestalte der kerk en haar organisatie,1 waarbij aangetekend wordt

dat het laatste een onderdeel is van de werkzaamheden nl. het bepa-
len van de bestuursvorm en de inzet van mensen en (geld)middelen
ter realisering van de taken.

K. PARTICIPATIE

VAN DER WAALS WijSt er Op, dat bij alle informatie die uitgaat van een
gebeurtenis als b.v. de algemene kerkvergadering, zelfs wanneer men
die informatie vertaalt in „begrijpelijke stukken", dit toch nog maar
„een half verhaal" is. Hij meent, dat de vrijblijvendheid, zowel aan de
kant van de kerkelijke werkers die over de informatie beschikken, als
aan  die van  de te informeren gemeenteleden te groot is. (4)

L. MODELLEN

EICHHOLTZ geeft aan, dat er drie modellen voor vernieuwing zijn nl.:
-  het organisatiemodel, gekenmerkt door communicatie en organisatie;
- het procesmodel, gekenmerkt door bezinning;
- de seculaire gemeente, gekenmerkt door actie en bezinning.198,441-445

Bij het organisatiemodel gaat het om samenhang, communicatie, ar-
beidsverdeling. (5)

Bij dit model worden onderscheiden de algemene beleidsorganen en

(4) „Die vrijblijvendheid valt slechts te doorbreken door een informatie-plicht
van de kerkelijke leiding en daar tegenover een participatie-plicht van gemeente-
leden. Z6 alleen gaat informatie functioneren en z6 alleen kan er van de parti-
cipatie van gemeenteleden iets terecht komen."220,3
(5) „Het is een raamwerk waarbinnen prioriteiten gesteld kunnen worden, waar
deskundigheid beschikbaar is om arbeid effectief te maken.
Spontane acties blijven mogelijk."198,442
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instituten voor permanente beschikbaarheid, de op de woon- en ge-
zinswereld afgestemde structuren en de taken- en werkgroepen, die
dwars door de indelingen kunnen lopen.
Het beslissende trefwoord is communicatie.
Bij het procesmodel gaat het in de eerste plaats om een bezinningspro-
ces en een denkproces, dat moet plaats vinden v66r eventuele reorgani-
satie of herstructurering.
Bij de seculaire gemeente wordt getracht de structuurvernieuwing me-
thodisch te ontwikkelen langs de lijnen van studie- en vormingswerk,
kleine groepen voor bijbelstudie en toeleiding naar missionair engage-
ment, ontwikkelen van eigen dienst- en actiegroepen voor arbeid in de
directe omgeving, het vernieuwen van de eredienst.
EICHHOLTZ gebruikt hier m.i. ten onrechte het woord „model", wat de
suggestie in zich heeft van een integraal vernieuwingsmodel.
Beter zou zijn te spreken van bepaalde aspecten van vernieuwingspro-
cessen, waarbij het procesmodel en de seculaire gemeente niet zo we-
zenlijk verschillen. Dat het hier eerder aspecten dan modellen betreft, is
ook af te leiden uit het feit, dat hij hiervoor zelf 66k het woord „denk-
beelden" gebruikt en pleit voor een verbinding van de drie denkmodel-
len. (6)

M. REORGANISATIE EN HERSTRUCTURERING

In „Gemeentevormen en gemeenteopbouw" wordt duidelijk gepleit
voor deskundige hulp, die de methodiek van het proces beheerst,57,88
waarbij wordt gekozen voor de opbouwwerk-methodiek.
Als belangrijke grondbeginselen voor herstructurering worden ge-
noemd: De conceptie, die achter alle plannen staat en de intensieve
medewerking der gemeente in alle fasen, ook van die leden der gemeen-
te, die door het bestaande gemeenteleven niet worden bereikt. Ook bij
de differentiatie van het werk wordt er gepleit voor een deskundige
(al dan niet predikant), die de organisatieprocessen begeleidt.57,100

(e) „Slechts alle drie modellen tesamen kunnen o.i. leiden tot het zoeken naar
de gemeente die zowel „troost biedt als uitdaging" en „verkondiging als samen-
zwering".
De modellen bieden geen blauwdruk voor reorganisatie. Zij zijn echter, hoe
vreemd het ook klinkt, daartoe zonder veel buitensporige moeite om te vormen.
Naar onze mening zou dit echter prematuur zijn, omdat het critische en creatieve
bezinningsproces, hoe wij, door een verbinding van de drie denkmodellen van
de gemeente, kunnen komen tot een herorientering van de doeleinden van de
gemeente, bijna overal nog moet beginnen."198,445
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KAPTEIN geeft (in 98) „wat achtergrondmuziek" bij het synoderapport
„Gemeentevormen en gemeenteopbouw".57

„Inhoudelijk en methodisch worden wat lijnen en lijntjes doorge-
trokken.
Er wordt verder wat in gedroomd vanuit de overtuiging dat dro-
men geen bedrog zijn, al staat het vast dat de werkelijkheid iedere
droom zal corrigeren en overtreffen. De laatste werkelijkheid is
immers het Rijk."98,5

Na de achtergronden van de huidige situatie te hebben geschetst, gaat
hij uitvoerig in op een door hem gemaakt onderscheid tussen reorgani-
satie en herstructurering.
Bij reorganisatie gaat het in de eerste plaats om het anders organiseren
van het bestaande werk. Een proces van meningsvorming kan daar-
voor de achtergrond zijn.
Bij herstructurering gaat het in de eerste plaats om bezinning op het
werk, waarvan nieuwe organisatorische vormen het gevolg kunnen
zijn.
Bij de reorganisatie is „het in feite bekend ( . . . ) wat er door de ge-
meente moet worden gedaan en hoe het moet worden gedaan. "98,47

Hij noemt als voorbeelden: het verleggen van wijkgrenzen, het afstoten
van een kerk. De medewerking van colleges is hierbij noodzakelijk.
Hij meent, dat de „inhoud" van het werk in grote lijnen door een reor-
ganisatie niet wordt aangetast.
Is dat toch het geval, dan is dat een „bijprodukt" van de reorganisatie.
Het betrokken orgaan draagt de verantwoordelijkheid, maar de ge-
meente moet in het meningsvormingsproces worden „meegenomen".
De reorganisaties zelf worden „overwogen en doorgevoerd, opdat de
gemeenteleden beter worden gediend".98,51
KAPTEIN pleit voor vroeg beginnen met de gemeente.

„Zal het meningsvormingsproces van de gemeenteleden inderdaad
aan zijn doel beantwoorden, dan zal het in een vroeg stadium
moeten beginnen. Het heeft geen zin het op te zetten als alles
eigenlijk al in kannen en kruiken is. Men merkt dit gauw en zal
dan niet meedoen. Bovendien kan dan van de inbreng van de ge-
meenteleden ook niet meer werkelijk gebruik worden gemaakt.
Verder is het noodzakelijk dat aan de gemeenteleden overtuigend
duidelijk wordt gemaakt dat hun stem werkelijk gewicht in de
schaal legt en dat er dus open naar hen wordt geluisterd. Is dat
niet het geval dan zal men dat gauw genoeg doorzien en zich ge-
manipuleerd achten."98,51
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„Ook bij de eigenlijke besluitvorming moeten zij die aan het
meningsvormingsproces hebben meegedaan weer worden betrok-
ken."98,51-52

Weerstanden moeten als legitiem worden erkend. Er moet over gespro-
ken worden.

„Het kan daarbij dan blijken dat er ook zakelijke argumenten, die
dus niet mogen worden verwaarloosd, achter de weerstanden
schuilen."98,53

KAPTEIN ziet in het meningsvormingsproces een overgang naar de her-
structurering. Als het naast zakelijke veranderingen aankomt op men-
taliteitsverandering, dan kan niet met reorganisatie worden volstaan,
maar is een herstructurering aan bod.
Van herstructurering is immers sprake als er twijfel is omtrent de dra-
gende visie, het meest eigenlijke van de eigen werkelijkheid.

„ ( . . . )i n het meningsvormingsproces zijn ondertussen de mensen,
tegelijk met de gemeente, aan het veranderen: het herstructure-
ringsproces is in feite begonnen. "98,55

Hij benadrukt, dat er bij reorganisatie alleen aan de vormgeving van
het werk het een en ander mankeert. Daarin verbetering te brengen is
het doel van de reorganisatie.

„Bij een herstructurering is het ons duidelijk geworden dat wij
het niet weten. Wij weten natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat.
Het is de taak van de institutionele gemeente om het de gemeente-
leden mogelijk te maken in het geloof te leven en bij het geloof te
blijven, om te leven in de gehoorzaamheid vanuit de vrijheid van
het geloof, als enkeling en als gemeente samen. Het is haar taak
het Woord te brengen, de Heer present te stellen, zodat Hij een
omkerende macht wordt, blijkt te zijn in het leven van de enkeling
en van de maatschappij in kleiner en groter verband. Binnen haar
kaders mag de gemeente, mogen de gemeenteleden samen de Heer
dienen, geborgen zijn, uitgezonden worden. "98,55

Bij dit alles wat men wal weet, weet men echter niet hoe aan deze
visie in deze tijd gestalte moet worden gegeven.
Bij een herstructurering probeert men achter de levenswerkelijkheid
van de gemeente zelf te komen, om tegelijk ook nieuwe organisato-
rische patronen te vinden.
Het verschil tussen reorganisatie en herstructurering is dus niet - wat
men zou kunnen denken - de meningsvorming. Immers, het gaat bij
beide vormen om de meningsvorming, zij het bij de reorganisatie op
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de achtergrond en bij de herstructurering op de voorgrond. Het is veel
meer een verschil van aard en niveau, hoewel ook dat meer een accent-
verschil is dan een absoluut verschil.
- Van aard, omdat het bij herstructurering meer nog dan bij reorgani-

satie gaat om participatie van alle betrokkenen;
- van niveau, omdat bij herstructurering meer nog dan bij reorganisa-

tie de relatie van de niveaus van taken en werkstukken met het
niveau van de functie duidelijk moet zijn.

Dat men op het niveau van de reorganisatie niet klaarkomt, komt om-
dat dit niveau relaties heeft met andere niveaus. Er zijn geen uitslui-
tend technische zaken, behalve b.v. een slot vernieuwen, maar dan
gaat het om het vervangen of efficiEnter gebruiken van bestaande
middelen, zonder dat daarmee een wijziging in het functioneren op
enig niveau wordt beoogd.
Er kan bij de herstructurering een groep zijn (gemeentegroep) die het
initiatief neemt.
KAPTEIN gebruikt om het begin aan te duiden de naam bezinningspro-
ces, niet van een mentaliteitsveranderingsproces.98,59

„Het begin wordt gekenmerkt door de twijfel, aan het eigen ge-
loof, aan de eigen gehoorzaamheid, aan de mogelijkheid om te
gehoorzamen, om te geloven. "98,59

Hij wijst ook op het grote belang van de oecumene.
„Ook als zij verzwegen wordt, er niet aan wordt gedacht, is zij
er."98,61

Verder geeft hij nog wenken over de omvang en de fasering van het
proces, de taak van de theoloog en de weerstanden.
Op de vraag hoe je het moet doen, wordt niet diep ingegaan: klein be-
ginnen, met openheid, er moeten voorstellen komen.
Toch wordt er gewaarschuwd tegen gebrekkige organisatie en ondes-
kundigheid, wat wijst op het in elk geval gewenst achten van bepaalde
methodische en technische vaardigheden bij de begeleiding.
KAPTEIN stelt de vraag of het gaat om reorganisatie, herstructurering
of pastoraat. Zijn conclusie is, dat het bij reorganisatie vaak alleen
maar groter, onoverzichtelijker en moeilijker wordt.

„Er is echter niets veranderd, omdat niemand veranderd is. Als
de mensen niet veranderen, laat de gemeente zich immers 66k niet
veranderen..."99,60

Als men dan maar aan herstructurering begint, komt men er achter,
dat dit ook niet zo gemakkelijk is. Hierbij is immers een mentaliteits-
veranderingsproces noodzakelijk. Mentaliteitsveranderingsprocessen
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zijn helemaal niet zo eenvoudig. Het is een werk van lange adem, dat
bovendien vakkennis vereist. Zowel reorganisatie als herstructurering
moeten met kennis van zaken worden gehanteerd. Een van de gevaren
is dat hierbij, hetzij bij reorganisatie hetzij bij herstructurering, het
pastoraat in het gedrang komt.

„In ieder geval is het duidelijk dat het in de gemeente om de mens
gaat, om de mens in zijn individuele zijn, met zijn zorgen en no-
den, zijn vreugden en angsten, zijn gevoelens van eigenwaarde en
zijn gevoelens van verworpen-zijn."99,60

Bij dit gemeentewerk zijn reorganisatie en herstructurering niet uitge-
sloten, maar ingesloten. Het gaat er hierbij niet om, dat men de tradi-
tionele middelen met te weinig fantasie of te angstig gebruikt. Zij kun-
nen 66k in dienst staan van gemeentewerk, dat op de toekomst is ge-
richt en waarbij ook de mogelijkheid van vernieuwing, van reorganisa-
tie of herstructurering open is. Reorganisatie en herstructurering zijn
zinvol binnen het kader van voortgaand pastoraat, waardoor de voor-
waarde wordt geschapen, dat de gemeente zich naar inhoud en vorm
vernieuwt. Het artikel roept een vraag op en een opmerking. De vraag
is, waar de tijd en de mensen vandaan komen om zowel het pastoraat
als de reorganisatie en/of herstructurering te verrichten. De opmerking
is, dat ook het pastoraat in het herstructureringsproces zal moeten
worden betrokken.
Zolang men b.v. in de grote-stadsgemeenten - bij een kleiner wordend
aantal predikanten en door gebrek aan financiEn groter wordende
(samengevoegde) wijkgemeenten - van de predikant hetzelfde pakket
aan „pastorale service" verwacht, zonder hem daartoe door een andere
taakverdeling in de gelegenheid te stellen, komt men niet veel verder.

VAN HOOIJDONK analyseert het rapport „Gemeentevormen en gemeen-
teopbouw"57 vanuit de gedachte, dat de verandering van gemeente-
structuren een proces is en spreekt de wens uit, dat er een uitwisseling
zal zijn van systematisch geregistreerde ervaringen. (7)
Hij wijst er verder op, dat het in de werkelijkheid van een veranderings-
proces handelen in relatie met mensen van allerlei slag iets anders is
dan de zorgvuldige en deskundige voorbereiding van plannen.

(7) „Nederland lijkt een proeftuin van kerkelijk opbouwwerk te zijn. Een critische
uitwisseling van ideean en ervaringen kan alleen maar dienstig zijn aan een
verdere verantwoorde kerkopbouw."58,87
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N.  GEEF DE GEMEENTE DE RUIMTE

VAN EGMOND en KAPTEIN schreven als begeleiding van een serie
(NCRV) radio-uitzendingen een boekje „Geef de gemeente de ruimte",
niet alleen bestemd voor individuele luisteraars, maar ook voor ge-
spreksgroepen, kerkeraden, vormingswerk.50(8) Zij wijzen er op, dat
hoewel de serie heet „Geef de gemeente de ruimte", alles staat of valt
met de vraag, of de gemeenteleden die ruimte (de ruimte nl. waarin zij
zelf meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen) willen accepte-
ren. Uit een der uitzendingen:

„Wij streven naar een ander soort gemeente-zijn, wat dacht ik
meer recht doet aan de pretentie en ook aan de claim, die het
evangelie legt op de mensen. De A.K.V. heeft indertijd gezegd:
gemeentelid zijn betekent: een bijdrage geven in tijd en geld. Niet
alleen eens per jaar langs de deuren gaan om te vragen of de
mensen financieel willen bijdragen, maar tenminste twee keer zo
vaak naar de mensen toegaan om te vragen waar ze eigenlijk hun
tijd aan besteden, omdat zij bij de kerk staan ingeschreven en
men aan hun gedragingen niet kan merken dat ze het een belang-
rijke zaak vinden."55,37

0. GEMEENTEVERGADERING, WERKGROEPEN

De structuur-commissie van de algemene kerkvergadering bracht (okto-
ber 1972) een interim-rapport uit, waarin gepleit wordt voor een ge-
meentevergadering, d.i. een regelmatig te houden open bijeenkomst
voor ambtsdragers, medewerkers en geinteresseerde gemeenteleden,
waar mtt de gemeente beslissingen genomen worden (en niet v66r en
6ver de gemeente). Deze vergadering bepaalt de te volgen koers. De
gemeentevergadering mondt uit in werkgroepen, waar men naar aanleg
en beschikbaarheid zijn plaats vindt, b.v. oecumenische groepen, vor-
mingswerkgroepen etc. Daarnaast werken de ambtsdragers, wier taken
begrensder en gerichter moeten zijn dan tot nu toe het geval is. Ge-
meenteleden kunnen hen aanvullen en helpen, of taken van hen over-
nemen. Dit geldt ook voor de predikant. De kerkeraad is in deze con-
structie de raad van de gemeente, waaraan de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van het beleid wordt toevertrouwd.

(8) Na afloop van de serie werd een samenvatting van de uitzendingen gepu-
bliceerd.55
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Dit vraagt om openheid en om openbaarheid van de kerkeraadsverga-
deringen. Elke werkgroep die ter sprake komt, kan op de vergadering
vertegenwoordigd zijn. Hoewel gepleit wordt op grond van het grote
aantal verschillende taken een begeleidingscommissie in te stellen, die
voor co8rdinatie zorgt, wordt de eigenlijke proces-begeleiding niet aan
de orde gesteld.(9) De plannen berusten in elk geval w81 op de duidelijke
wil om de gemeente in haar totaliteit te betrekken bij het werk.

„De evangelische mondigheid van de leden binnen de gemeente
en naar de samenleving toe is kenmerkend voor de gemeente van
Christus."85,4

Ook in een programma als 104 gaat het om twee zaken nl. inventarisa-
tie van de taken en zicht krijgen op de gemeente als draagster van de
bedoelingen. Deze dingen moeten gelijktijdig gebeuren.

P.  MODELLEN VAN OECUMENISCHE AANPAK

De samenhang tussen nieuwe gemeentevormen en oecumene wordt
toegelicht in een bijzonder nummer van „Kosmos + oekumene".

„Waar christenen vanuit de bijbelse boodschap tot nieuwe vormen
van geloven en handelen komen, heeft dit ook oekumenische be-
tekenis. Het streven naar evangelische verniellwing brengt een
klimaat tot stand waarin christenen elkaar over de kerkgrenzen
heen herkennen, en leidt tot viering en aktie waarin ieders inbreng
als een verrijking wordt gewaardeerd."135,2

Als modellen van oecumenische aanpak worden genoemd:
- het langzaam groeien naar meer samen-doen vanuit de bestaande

structuren van parochie en kerkelijke gemeente;
- oecumenische gemeenten of gemeenschappen;
- oecumenische pastoraal in nieuwe stadswijken.
Bij het eerste model zal met name de dialoog tussen de toekomstge-
richten en degenen die aan het oude vertrouwde gehecht zijn, aandacht
moeten krijgen. Het gaat hier om een werkelijk veranderingsproces.
Bij het tweede model gaat het er om hoe de buiten de gevestigde kerk-

(') De voortzettingscommissie van de Algemene Kerkvergadering sloot haar
werkzaamheden af met een actie voor de eerste aanloop van een fonds voor de
bekostiging van gemeente-bezielende en -opbouwende activiteiten. „Creatieve en
gelovige experimenten stranden helaas al vaak in de aanloop-fase, o.a. door het
ontbreken van de deskundige begeleiding. En dat is dikwijls weer een gevolg van
geldgebrek" (uit de circulaire). Zij noemen als voorbeelden van assistentie: een
vormingsleider, een organisatiedeskundige, een accountant.
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structuren ontstane gemeenten of gemeenschappen voor de brede ge-
meente vruchtbaar kunnen zijn.
Bij het derde model gaat het er om hoe mensen die in nieuwe situaties
komen, ook inderdaad tot een nieuwe vormgeving van het gemeente-
zijn komen en dit niet vanuit de oude tradities vorm gaan geven. Het
blad geeft enkele verslagen van oecumenische gemeentevorming nl. een
vernieuwde binnenstadsgemeente, een nieuwbouw-wijkgemeente, een
diaspora-gemeente, een studenten-ekklesia. 135
Er wordt in gepleit voor een planmatige aanpak in welbewuste fasen
naar een bepaald doel van eenheid. Deze fasen worden benoemd als:
fase van informatie en wederzijdse kennismaking en fase van geza-
menlijke aanpak van kerkewerk.

Q.  „OP DE STOEP VAN DE KERK"

In hetzelfde nummer komt ook een verslag voor van een beraad van
kritische groepen en gemeenten, die elkaar troffen „op de stoep van de
kerk".
Het gaat voor vele van deze gemeenten om de keuze tussen een kriti-
sche gemeente of een aangepaste kerk.26; 158; 159; 180

SCHOLTEN WijSt er Op, dat in het denken over kerkvernieuwing minstens
drie  kerkmodellen een rol spelen nl.:- plaatselijke gemeente/parochie, waarbij plaatselijke gemeenten de

opzet van hun werk vernieuwen;
- kerkelijk service-instituut, waarbij de parochie-structuur wordt door-

broken ten gunste van grotere werkeenheden met een zo goed moge-
lijke dienstverlening aan de leden en

- kritische gemeente, waarin deelname en inspraak worden veronder-
steld en van alle leden een intensieve en actieve kerkelijke en vaak
ook sociaal-politieke inzet wordt gevraagd.

Zij spelen niet alleen in het denken een rol, maar ook in de kerkelijke
werkelijkheid.180

R. CENTRALE VRAGEN

In een beraad,211 waaraan werd deelgenomen door een twintigtal
pastores en opbouwwerkers die in hun werk met vragen van herstruc-
turering op kerkelijk gebied te maken hebben, kwamen als centrale vra-
gen naar voren:
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- de vraag naar de impulsen tot verandering, waar zijn die gelocali-
seerd en waar komen ze vandaan;

- de vraag naar de dragers van de veranderingen, wat zijn de voor-
onderstellingen die er een rol bij spelen;

- de vraag naar de positie en de rol van de procesbegeleider, zowel
inhoudelijk als op methodisch terrein;

-  de vraag naar de continuiteit in veranderingsprocessen, de fasering;
- de vraag naar de mogelijke weerstanden tegen veranderingen en hoe

je daar toch mee kunt werken.
Uit dit beraad kwam ook de vraag naar specifieke trainingen in het
kader van kerkelijke veranderingsprocessen en regelmatige (min of
meer methodische) begeleiding van elkaars werk in werkgroepjes van
gelijkgezinden en min of meer gelijk-georianteerde professionele „her-
structureerders".211
Uit dit verslag blijkt, dat de in ons onderzoek aan de orde gestelde
vragen ook bij deze groep als adequate vraagstellingen werden ervaren.

S.  „VAN MEESTERPLAN NAAR PROCESBEGELEIDING"

In  op specifieke situaties gerichte „reisplannen"   als  b.v.   44;   67   komt
de begeleiding van de veranderingsprocessen nauwelijks aan de orde.
In het „Pastoraal plan binnenstad Amsterdam"151 wordt nadrukkelijk
gesteld, dat aan de sociaal-psychologische begeleiding van de omscha-
keling aandacht moet worden gegeven.

„Kerkstructuren zweven niet boven de mensen; de mensen   zelf
zijn ermee behept, en er wordt werkelijk een innerlijke ommekeer
gevraagd van al degenen die erbij betrokken zijn geraakt voor
structuren kunnen veranderen. Alle plannen die deze „menselijke"
kant over het hoofd zien zijn tot mislukken gedoemd."151, VI

In de inleiding tot dit plan, dat bedoeld is als een advies, wordt over de
methode gezegd:

„Vanaf het begin heeft de werkgroep haar taak niet gezien in de
opstelling van een verantwoorde liquidatie-formule voor een aan-
tal kerkgebouwen, maar in een creatieve arbeid, in het op gang
brengen van een proces van opbouw en zoeken naar nieuwe struk-
turen. Daartoe kunnen twee wegen bewandeld worden: men kan
een plan ontwerpen, en dit als het ware van buiten af in brengen.
Men kan ook via de methodieken van gemeenschapsopbouw een
nieuwe opzet, een nieuwe aanpak van onderop laten en doen
groeien, met inschakeling en aktivering van alle betrokkenen. De-
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ze laatste benadering lijkt voor het opstellen van herstrukturerings-
plannen de meest geschikte. Zij is echter zeer tijdrovend en vraagt
een zeer intensieve begeleiding. De vraag is echter, of deze metho-
diek in de gegeven situatie haalbaar was en verantwoord: het
gaat hier allereerst om kerkgebouwen, waar de gehele stad bij be-
trokken is, niet alleen de bewoners van de binnenstad; vervolgens,
verschillende pogingen om van onderop tot een oplossing te ko-
men, waren al mislukt of zeer moeizaam gebleken; tenslotte: de
situatie van de kerk in de binnenstad is zo kritiek, dat het niet ver-
antwoord was een beslissing nog lang uit te stellen.
Door de werkgroep is daarom de eerste weg bewandeld, en zij
heeft daarbij geprobeerd om zoveel mogelijk de bezwaren te on-
dervangen, die aan deze benaderingswijze verbonden zijn. Daar-
om heeft zij via enquetering, hearings en gesprekken een zo goed
mogelijk contact met het veld nagestreefd. Vervolgens gaat het
hier om een advies, dat een beleid wil helpen voorbereiden: in de
fase tussen advies en beleid ligt heel uitdrukkelijk de mogelijkheid
van inspraak, en correctie van onderaf, en in feite is na het ver-
schijnen van het advies de volle aandacht geschonken aan de me-
ningsvorming rond het pastoraal plan."
„ ( . . . ) het advies suggereert vooral een bepaalde richting van
denken en werken; daardoor  is  er  bij een eventuele realisering
alle gelegenheid tot correctie, of aanvulling, vooral ook omdat de
realisering gefaseerd gedacht is, en omdat een voortdurende in-
spraak van alle betrokkenen is ingebouwd in de gefaseerde uit-
voering van het Pastoraal Plan Binnenstad."151,8-10

PETERS en KABEL brengen verslag uit van een onderzoek, dat de vak-
groep godsdienst- en cultuur-sociologie van de Nijmeegse universiteit
in de jaren 1968-1970 heeft gehouden. Zij constateren, dat in de door
hen onderzochte vormen van pastorale samenwerking, overleg en plan-
ning, de leek nauwelijks een plaats heeft; het is intern werkoverleg van
pastores onderling.
Zij wijzen op de discrepantie tussen theorie en praxis voor wat betreft
de theologische opvattingen over de rol van de leek in de kerken ener-
zijds en de feitelijke pastorale praxis op het grondvlak anderzijds. Zij
doen tevens verslag van een analyse van een aantal kerkelijke plannen.
Zij wijzen hierbij op de verschuiving, die te maken heeft met de over-
gang van meesterplan naar procesbegeleiding en op de functie van de
inspraak bij planning. Zij wijzen er op, dat in taI van plannen de con-
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cretisering van ideean naar tijd en plaats en een overzicht van beschik-
bare middelen slechts summier zijn aangegeven. En zo ze er zijn, bijna
nooit vanuit agologisch gezichtspunt met elkaar in verband gebracht
en naar het concrete veld toe geoperationaliseerd.

„Toch is juist de uitvoering van plannen wezenlijker aan het wor-
den. Het wordt immers steeds duidelijker dat sociale ontwikkelin-
gen c.q. veranderingen slechts als proces te beinvloeden en te stu-
ren zijn. Visie en verwerkelijking zijn onlosmakelijke onderdelen
van 66n proces, dat heden en toekomst aan elkaar koppelt op een
wijze die steeds minder bepaald hoeft te worden door blind toe-
val."152,113

VAN HOOIJDONK tekent hierbij aan:
„Aanvaardt men dat de agogische wetenschappen de sociaalwe-
tenschappelijke leidraad voor de praktische theologie moeten zijn,
dan zal men ook beseffen dat de diagnose een voornaam onder-
deel van de agogische actie is, en dat de studenten dan ook ge-
oefend moeten worden in het maken van een goede diagnose
v66rdat tot werkelijk handelen wordt overgegaan. Dat deze oefe-
ning niet overbodig is leert de ervaring ( . . . ) . "152,181-132

Het gaat m.i. om een duidelijke methodische vulling van de fasen van
het veranderingsproces en dat niet alleen op het niveau waarop het
proces is begonnen, maar met een duidelijke relatie-legging naar de an-
dere niveaus, zodat enerzijds vaagheden worden voorkomen en ander-
zijds het experimenteren in de werkelijkheid in verband gebracht wordt
met de daaraan ten grondslag liggende vooronderstellingen en uitgangs-
punten.

T. VIER BENADERINGEN

Een recent onderzoek naar wat wij „visies en reisplannen" hebben ge-
noemd, is dat van THUNG en SCHIPPER-VAN OTTERLOO.201 Hun onder-
zoek heeft een drieledige doelsteUing nl.:
- tegemoet komen aan de Eraag naar nieuwe kerkstructuren, nieuwe

kerkelijke handelingsmodellen en organisatie-vormen voor de toe-
komst;

- een antwoord geven op de vraag welke veranderingsoriEntaties in
een kerkelijke gemeente leven, welke ideeEn men er in de kerk zdlf op
na houdt en in hoeverre er onder de kerkleden een streven naar ver-
andering te bespeuren is;

-  en tenslotte een verkennende verklaring van veranderingsorifntaties,



210   DEEL IV - EXPLORATIE

de vraag naar oorzaken van eventueel te vinden veranderingsoriEnta-
ties.

Het boek biedt veel waardevol materiaal, waarop echter in het kader
van onze toetsing niet nader behoeft te worden ingegaan.
De schrijvers stellen de vraag wat voor onderzoek het meest dienstig is
aan het bewerkstelligen van veranderingen in organisaties. Behalve de
drie antwoorden, die zij op deze vraag reeds hebben gegeven (nl. naar
nieuwe kerkstructuren, naar veranderingsoriantaties, verkennnende ver-
klaring) stellen zij aan de lezer de vraag, of er voor de toekomst geko-
zen moet worden tussen deze drie benaderingen of dat er andere doel-
treffender benaderingen zijn aan te geven. Onzes inziens is er een vierde
benadering aan te geven Ill. zoals die is geprobeerd in ons onderzoek,
waarbij de vraag wordt gesteld hoe de kerk in deze veranderingspro-
cessen begeleid kan worden en of zij daarbij - met behoud van haar
eigen karakter - gebruik kan maken van de praktijk en de theorie op
het gebied van veranderingsprocessen in het algemeen.
Hieraan bestaat o.i. met name behoefte bij de mensen, die in de prak-
tijk aangewezen zijn om deze processen te begeleiden en die er ook
zelf bij betrokken zijn: de pastores.(10)
Deze benadering sluit de drie andere wijzen van benadering zeker niet
uit, maar vooronderstelt die. Bij de begeleiding van veranderingspro-
cessen in kerken zullen zowel de vraag naar de nieuwe kerkstructuren
als de vraag naar veranderingsoriEntaties in de gemeente zeker aan de
orde komen, waarbij de verklaring van de oorzaken van deze veran-
deringsoriantaties veel kan verhelderen.

U.  DE ROL VAN DE PASTOR

In publicaties als 45; 52; 182 vinden in veranderingsprocessen betrok-
ken pastores aanknopingspunten voor het bepalen van de eigen rol

(10) „Tenslotte: wat blijft intrigeren na lezing van dit boek is, waarom komt er
de facto zo weinig uit de gemeente, wanneer men over veranderingen door-
vraagt. Het boek kiest duidelijk voor de inschakeling van een stuk organisatie-
kunde c.q. organisatie-sociologie. Het doet dat, omdat het de diagnose van een
geloofscrisis als oorzaak van het slecht functioneren van de kerk te gemakkelijk
vindt.
Wij weten nog steeds te weinig van de processen, die zich in een kerk c.q.
kerkelijke gemeente afspelen; waarom b.v de hoge norm, die de theologie bij
monde van de predikant aan de gemeente doorgeeft, zo weinig behaald wordt."
Dr. H. D. de Loor bij de bespreking van dit boek in „Trouw/Kwartet", 14 juli
1973.
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en de eigen houding met betrekking tot de zich aan hen voordoende
problemen.
Het probleem van de weerstand (meer in verband met de pastorale
praktijk dan met veranderingsprocessen) wordt besproken door DIT-
TES.45 Weerstand is een positieve zaak.

"Resistance is an active vigorous response by a sensitive person
to significant confrontation. "45,138

FABER brengt het onderwerp "planning of change" binnen in de pasto-
rale psychologie en doet dit met name voor die lezers voor wie deze
planning of change een noodzakelijk element in hun kerkelijke arbeid
is. Hij groepeert zijn stof rondom de weerstand, rondom de "change
agent" en rondom structuren en conflicten. Voor de omgang met weer-
standen die bestaan op de basis van ambivalentie, is in de planning
of change het samen op weg gaan een richtlijn.

„Wanneer men het proces, dat in de psychotherapie op gang ge-
bracht wordt, omschrijven mag als een samen (dus niet gedwon-
gen, maar uit vrije wil) op weg gaan, is het duidelijk, dat wat hier
ontwikkeld wordt, pogingen zijn om dit te bereiken. Met behulp
van dit beeld moet het mogelijk zijn van de psychotherapie lijnen
naar de "planning of change" en de weerstanden, welke daar op-
treden, te trekken. Want het kanaliseren, organiseren en op gang
brengen van veranderingen kan men ook goed als een samen op
weg gaan omschrijven. De weerstanden, welke men daarbij ont-
moet, kunnen ook alleen maar werkelijk overwonnen worden
doordat men kans ziet dit samen op weg gaan te bereiken."52,37

Hij wijst er op, dat de kerkmensen zullen moeten leren, dat er ook
voor een kerk die bij veranderingsprocessen wordt betrokken, op het
terrein van het organisatieleven wettelijkheden bestaan, die de kerk niet
straffeloos kan veronachtzamen. De change agent speelt daarbij een
belangrijke rol. Hij komt tot de conclusie, dat het ontwerpen en uitvoe-
ren van een veranderingsproces niet mogelijk is zonder een zgn. sociaal
leiderschap, waarbij de leider een door de bijzondere situatie gevraagde
aparte functie vervult, die o.a. als aspecten heeft: verheldering van het
diffuse onbehagen en het verlangen naar verandering en het vergroten
van de bereidheid tot aanvaarden van de veranderingen.
De kerk zal de moed moeten hebben voor een Exodus-ervaring.

„Ik pleit voor een Exodus-ervaring, die op een produktieve ma-
nier afstand neemt van het verleden, maar tegelijk de structuren,
welke daar reeds zichtbaar werden, vasthoudt en opnieuw, aan
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de situatie aangepast, laat functioneren. Is dat niet, wat Mozes met
het volk in de woestijn probeerde te bereiken?
"Planning of change" zou dan betekenen, dat wij durven te leven
uit de Exodus-ervaring, maar daarin dan proberen de structuur
van de Exodus-gemeente te ontdekken. Deze gemeente is name-
lijk een voortzetting van de oude gemeente in het land, dat men
verlaten heeft, al hebben vormen en priesters er een nieuwe rol in
gekregen."52,109

Wie meer wil lezen over al deze  „visies  en reisplannen", zie in de litera-
tuurlijst de op pag. 184 en 197 aangegeven nummers.

DOORLICHTING

In de volgende pagina's wordt een poging gedaan tot doorlichting van
het voorafgaande expos6 van reisplannen of kerkelijke veranderingsvoor-
stellen (I-U, pag. 196-212).
Dit betekent, dat wordt nagegaan, of in deze reisplannen dimensies en
indicatoren van veranderingsprocessen in kerken ter sprake komen en
hoe deze dan zijn geformuleerd.
Het expos6 is daartoe ingedeeld in paragrafen, die met een letter zijn
aangegeven.

Een verwijzing als b.v.  M, 199 betekent: zie paragraaf M,  pag.  199.

In het algemeen komt in dit expos6 de mening naar voren, dat bij verande-
ringsprocessen in kerken aandacht moet worden geschonken zowel aan de
dimensies van het veranderingsproces (het fasisch verloop, de aard, de
niveaus van abstractie, de begeleiding) als aan de met dit proces verband
houdende dimensies van de kerk (de dynamiek, de mondigheid, de gehoor-
zaamheid).

Fasisch verloop

De volgende formuleringen verwijzen  naar de dimensie: fasisch verloop:
L,  199: Een bezinningsproces  en een denkproces,  dat moet plaats

vinden voor eventuele reorganisatie of herstructurering.
M,  202:  Wenken  t.a.v. de fasering van het proces.
P,  206: Een planmatige aanpak in welbewuste fasen die worden be-

noemd als fase van informatie en wederzijdse kennismaking
en fase van gezamentijke aanpak van kerkewerk.



VISIES EN REISPLANNEN   213

R,  207: De vraag naar de continuIteit in veranderingsprocessen,  de
fasering.

De volgende formulering geeft aan de indicator:
een diagnose steUen en verwijst daarmee naar de dimensie:
fasisch verloop:

S, 209: De diagnose is een voornaam onderdeel  van de agogische
actie.

Aard

T.a.v. de aard worden geen expliciete formuleringen gebruikt. WeI blijkt,
dat men uitgaand van de mondigheid (verstaan als de plicht tot en het
recht op participatie) als dimensie van de kerk kiest voor een subject-
subject verhouding tussen de elite en de populatie en daarmee voor een
bepaalde aard van het veranderingsproces nl. opbouwwerk.

De volgende formulering die aangeeft de indicator:
het  in alle fasen aantre#en van dezelfde verhouding elitelpopulatie verwijst
daarmee naar de dimensie:
horizontale homogeniteit (wat wijst op aandacht voor aard en fasisch
verloop):

M, 201: Ook bij de eigenlijke besluitvorming moeten zij  die aan het
meningsvormingsproces hebben mee gedaan weer worden
betrokken.

Niveaus van abstractie

De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie:
niveaus van abstractie.

I,  197:    Vergelijking van doelstellingen, middelen, activiteiten  en
resultaten.

J,  198: Het geloofvan de kerk.
Opdracht van de kerk.
Concrete taken en werkzaamheden van de kerk.

M,  201 : Het probleem is: gestalte geven aan deze visie in deze tijd.
O,   205:   Inventarisatie van detaken enzicht krijgen opdegemeenteals

draagster van de bedoelingen moeten gelijktijdig gebeuren.
S,  209:    Visie en verwerkelijking zijn onlosmakelijke onderdelen van

66nproces.
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De volgende formuleringen geven aan de indicator:
omschrijven en bepalen van de gewenste of meerwaardige situatie en ver-
wijzen naar de dimensie:
niveaus van abstractie:

L,  199:   HeroriEntering van de doeleinden der gemeente.
T, 209: Welke veranderingsoriantaties leven  er  in een kerkelijke

gemeente?

Begeleiding

De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie:
begeleiding:

M,  199: Deskundige hulp die de methodiek van het proces beheerst.
M, 203: Zowel reorganisatie als herstructurering moeten met kennis

van zaken worden gehanteerd.
O,205:  Gewenst is deskundige begeleiding.
S,  207: Aandacht nodig voor de sociaal-psychologische begeleiding.

De volgende formuleringen geven  aan de indicator:
de aanwezigheid van een bege/eider en verwijzen daarmee naar de dimen-
sie:
begeleiding:

M, 199: Een deskundige (al dan niet predikant)  die de organisatie-
processen begeleidt.

R, 207: De vraag naar de positie en  de rol  van de procesbegeleider,
zowel inhoudelijk als op methodisch terrein.

U,  211 : De change agent speelt een belangrijke rol; noodzaak van
zgn. sociaal leiderschap.

De volgende formuleringen geven aan de indicator:
omgaan met weerstanden en verwijzen daarmee  naar de dimensie:
begeleiding van het proces:

M, 201: Weerstanden moeten als legitiem worden erkend;  er moet
over gesproken worden.

M, 201: Hoe om te gaan met weerstanden.
R, 207: De vraag naar de mogelijke weerstanden tegen verandering

en hoe je daar toch mee kunt werken.
U, 211:  Voor de omgang met weerstanden is het samen op weg gaan

een richtlijn.
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Dynamiek

De volgende formuleringen geven  aan de indicator:
het in beweging zUn van de structuren en verwijzen daarmee naar de
dimensie:
dynamiek:

Q,  206:   Opzet   van   het werk vernieuwen; de (parochie) structuur
doorbreken.

U, 211 : De structuren van het verleden opnieuw aan de situatie aan-
gepast laten functioneren.

Mondigheid

De volgende formulering verwijst  naar de dimensie:
mondigheid

O,205: De evangelische mondigheid  van de leden binnen  de  ge-
meente en naar de samenleving toe is kenmerkend voor de
gemeente van Christus.

De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie:
mondigheid (verstaan als pluriformiteit):

P, 205: Ieders inbreng wordt als een verrijking gewaardeerd.
P, 205:   Buiten de gevestigde kerkstructuren ontstane gemeenten of

gemeenschappen kunnen voor de brede gemeente vrucht-
baar zijn.

De volgende formulering geeft  aan de indicator:
het met elkaar in dialoog blijven en verwijst daarmee naar de dimensie:
mondigheid (verstaan als solidariteit):

P, 205:   Aandacht is nodig  voor de dialoog tussen de toekomst-
gerichten en degenen, die aan het oude vertrouwde gehecht
zijn.

De volgende formuleringen verwijzen naar de dimensie:
mondigheid (verstaan als participatie):

K,  198:  Informatie-plicht van de kerkelijke leiding en daartegenover
een participatie-plicht van gemeenteleden.

N,  204: Alles staat  en  valt   met de vraag  of de gemeenteleden  de
ruimte om mee te doen willen accepteren.

S, 208: De volle aandacht aan de meningsvorming, een voortduren-
de inspraak van alle betrokkenen.
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De volgende formulering geeft aan de indicator:
mee-bes/issen en verwijst daarmee naar de dimensie:
mondigheid (verstaan als participatie):

O,204:   Met de gemeente beslissingen nemen en niet vddr en dver de
gemeente.

Gehoorzaamheid

De volgende formuleringen verwijzen  naar de dimensie:
gehoorzaamheid:

I,  197:    Trachten in deze wereld gestalte te geven aan het evangelie
van Jezus Christus.

M, 201: Te leven in de gehoorzaamheid vanuit de vrijheid van  het
geloof, als enkeling en als gemeente samen.

M, 201: Samen de Heer dienen.
M,  202:  Twijfel aan de eigen gehoorzaamheid,  aan de mogelijkheid

om te gehoorzamen.
N,  204: De claim die het evangelie legt op de mensen.

Samenvattend: In deze veranderingsvoorstellen(I-U, pag. 196-212) wordt
de vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-kerkelij-
ke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen, beantwoord
in deze zin, dat door de opstellers van deze voorstellen aan veranderings-
processen in kerken dezelfde eisen worden gesteld als aan veranderings-
processen in niet-kerkelijke samenlevingsverbanden, d.w.z. dat zij dezelf-
de dimensies moeten hebben (fasisch verloop, aard, niveaus van abstrac-
tie, begeleiding). De vraag, of het eigene van de kerk in deze veranderings-
processen kan worden erkend en bewaard, wordt beantwoord in deze zin,
dat aan deze processen eisen worden gesteld, die voortvloeien uit de
dimensies mondigheid (verstaan als solidariteit en als pluriformiteit) en
gehoorzaamheid, die hierbij tot hun recht moeten komen en de dimen-
sie mondigheid (verstaan als participatie), die aan deze processen een
eigen aard moet verlenen. De dimensie dynamiek (van de kerk) speelt
een rol in deze processen.

Conclusie met betrekking tot de probleemstelling
(zie de samenvattingen op pag. 196 en 216)
In  een  aantal  publikaties
behelzende visies en voorstellen m.b.t. de toekomstige vorm van de
kerk,

komt tot uitdrukking de wenselijkheid
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een adequate systematiek en methodiek te hanteren bij veranderings-
processen in kerken.
In deze publikaties wordt het wenselijk en mogelijk geacht
deze te ontwerpen naar analogie van de systematiek en methodiek
zoals die gebruikt worden voor veranderingsprocessen in organisaties
van niet-kerkelijke aard, en
daarbij de bijzondere eisen die de eigen aard van de kerk stelt in acht
te nemen.
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12-II. PASTORAAL OPBOUWWERK

Onder de reisplannen en reisverslagen vindt men ook publikaties over
het pastoraal opbouwwerk, waarbij enkele reisverslagen vergezeld gaan
van een routeschets.

In hfdst. 4 (pag. 59) gaven wij reeds aan, dat er sprake kan zijn van
verschillende vormen van opbouwwerk nl. territoriaal, functioneel en
categoraal opbouwwerk.

Bij functioneel opbouwwerk gaat het om „opbouwwerk, dat zich
richt op een bepaald bestaand functioneel samenlevingsverband,
d.w.z. op een samenlevingsverband dat een bepaalde samenhang
vertoont door een gemeenschappelijke verhouding en gedrag ten
opzichte van een bepaald belang of doel, en dat een bepaalde so-
ciale structuur en cultuur bezit; het richt zich op het functioneren
van dat samenlevingsverband zowel naar binnen (intern) als naar
buiten (extern)."(11)

Opbouwwerk ten dienste van verenigingen, bedrijven, organisaties,
kerken etc. kan als functioneel opbouwwerk worden gezien.
De term functioneel opbouwwerk wordt echter in de reisverslagen niet
(veel) gebruikt.
Wel komt men de termen „pastoraal opbouwwerk" en „kerkelijk op-
bouwwerk" tegen en wel als synoniemen. Hiermee wordt in voorko-
mende gevallen bedoeld:

Pastoraal opbouwwerk
1.   Het  gebruikmaken  van de methode van het opbouwwerk ten dienste

van de pastoraal in engere zin.
2. Het gebruikmaken van de methode van het opbouwwerk ten dienste

van een bijzondere vorm van pastoraal nl. milieugerichte of op de
samenleving gerichte pastoraal. Deze vorm van pastoraal opbouw-
werk noemt men in sommige gevallen opbouwwerk.

Wij zouden voor deze beide gevallen (1 en 2) de term pastoraal op-
bouwwerk willen gebruiken, waarbij in geval 2 een overgangsvorm
gezien kan worden tussen 1 en 3 (zie hieronder).
Men gebruikt voor beide gevallen (1 en 2) ook wel de benaming „ker-
kelijk opbouwwerk", die wij echter voor een andere werkvorm zouden
willen gebruiken.
(11) Werkboek literatuur opbouwwerk. Academic voor sociale wetenschappen en
maatschappelijk werk. Rotterdam, 1968.



PASTORAAL OPBOUWWERK   219

(Kerkelijk) opbouwwerk.
Hieronder wordt verstaan:
3. Opbouwwerk, waarin de pastorale dimensie d.w.z. de inspiratie

vanuit het evangelie wordt ingebracht.
Wij zouden hiervoor de term opbouwwerk willen gebruiken.
Deze vorm noemt men in sommige gevallen „pastoraal opbouw-
werk", wat ons minder juist lijkt.
Wel kan men o.i. hieraan met enig recht de naam „kerkelijk op-
bouwwerk" geven in de betekenis van: opbouwwerk vanuit of met
participatie van de kerk.

In al deze gevallen heeft men te maken met een veranderingsproces in
het functioneren van de (traditionele) gemeente.

VAN HOOIJDONK pleit er voor „dat de term kerkelijk opbouwwerk gere-
serveerd blijft voor de werkzaamheden die zich uitdrukkelijk willen
laten leiden door de opbouwtheorieEn en door de wetenschap beproef-
de opbouw-methoden, en de term kerkelijke opbouwwerker voor die-
gene die daartoe is opgeleid of zich door zijn praktijk als deskundige
heeft waargemaakt.
Deze wat harde stellingname tracht te voorkomen, dat van de term
„kerkelijk of pastoraal opbouwwerk" een inflatoir gebruik gemaakt
wordt, zodat alle pastorale werk pastoraal opbouwwerk, en dat
iedere pastor ook pastoraal opbouwwerker zou kunnen worden ge-
noemd."83,66
Hij wijst op de mogelijkheid van deelname van de kerken aan de sa-
menlevingsopbouw, zoals die plaatsvindt in de verschillende vormen
van het algemeen opbouwwerk.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerk kan hierin ge-
stalte krijgen. Deze deelname wil hij kerkelijk opbouwwerk noemen.
Dit is dus het door ons onder 3 genoemde (kerkelijk) opbouwwerk ten
dienste van de samenlevingsopbouw, waarin de pastorale dimensie
wordt ingebracht. (12)

Hierbij komt de vraag naar voren naar de identiteit van de pastor. (13)

Bezinning op deze vraag is noodzakelijk.

(12) „Dit alles kan geschieden vanuit een kerkopvatting en vanuit een kerk-
opbouw, waarin de kerkliturgie en de liturgische verkondiging centraal staat.
Er worden echter momenteel ook kerkopbouwprojecten opgezet, waarin de
participatie van de kerken aan de samenlevingsopbouw centraal staat."83,68
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Daarnaast kan gesproken worden van kerkelijk opbouwwerk als op-
bouw van de kerkgemeenschap.
Het maatschappelijk opbouwwerk en daarbinnen de methode van het
methodisch opbouwwerk stimuleerde „een nieuwe aanpak van de or-
ganisatie van de kerken en vooral een nieuwe aanpak om de kerkleden
in het leven van de kerk te betrekken".83,69

„Naast het kerkelijk opbouwwerk in de zin van (natuurlijk ook
deskundige en methodische) deelname aan de samenlevingsop-
bouw in het algemeen is nu langzamerhand de tijd rijp voor een
bredere verspreiding van het kerkelijk opbouwwerk in de zin van
de methodische aanpak van de opbouw van de christelijke ge-
meente zelf."83,69

De agogisch-methodische kerkopbouw (als onderscheiden van het
scheppen van vernieuwingen en het zoeken van nieuwe organisatie-
vormen) nOemt VAN HOOIJDONK kerkelijk opbouwwerk sensu stricto. (14)
Het is dus het door ons onder 1 en 2 genoemde pastoraal opbouwwerk:
het gebruik maken van de methode van het opbouwwerk ten dienste
van de pastoraal in engere zin of van een bijzondere, milieugerichte
pastoraal.
De eerder beschreven participatie aan de samenlevingsopbouw is dan:
kerkelijk opbouwwerk Ls.

Het kerkelijk opbouwwerk s.s. heeft als karakteristieken:
-  het activeren van de kerkleden tot zelfwerkzaamheid;
-  de kerkopbouw wordt opgevat als een proces, vaak van zeer lange

adem;
-   het  werkt  aan de kerkgemeenschap  als een sociaal geheel;
- het is concreet.

„Deze vier karakteristieken van het kerkelijk opbouwwerk wor-
den ieder door een vijfde karakteristiek bepaald: zij zijn metho-
disch, dat wil zeggen ze zijn gebaseerd op wetenschappetijke in-
zichten en worden wetenschappelijk beproefd. Het eerste zal men
daarbij denken aan de wetenschap van de agogie, want de ontwik-
keling van de samenlevingsopbouw en het methodische opbouw-
werk hebben het kerkelijk opbouwwerk gemspireerd.
Maar dan duikt direct de vraag op: worden de methoden van de

03) „Wat is je functie als pastor, als je kerkliturgische functie, de bediening van
het woord en de sacramenten niet meer centraal staan."83,68
(11 sensu stricto = in engere zin. De schrijver gebruikt verder de afkorting 1.s. =
lato sensu = in bredere zin.
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samenlevingsopbouw klakkeloos in het kerkopbouwwerk overge-
nomen?"83,72

DE LOOR onderscheidt in het kerkelijk opbouwwerk een externe en een
interne component. 129,26-27
Een externe component is daar aanwezig waar de kerk initiatieven ter
verbetering van de samenleving neemt of daartoe het startsein geeft of
ook initiatieven van anderen moreel en/of financieel steunt.
Dit is het door ons onder 3 genoemde (kerkelijk) opbouwwerk. Hij re-
kent daaronder ook het door ons onder 2 genoemde pastoraal opbouw-
werk ten dienste van milieugerichte pastoraal, wat gezien het over-
gangskarakter van deze vorm van werk verklaarbaar is.
Een interne component is daar aanwezig waar men de opbouwproces-
sen vooral ten dienste wil stellen van eigen organisatiedoeleinden, van
wat in het kerkelijk spraakgebruik „de opbouw van de gemeente"
heet. (15)

Samenvattend:
1.  Onder de term „pastoraal opbouwwerk" verstaan wij:

Het gebruikmaken van de methode van het opbouwwerk ten dienste
van de pastoraal in engere zin.
Van Hooijdonk noemt dit kerkelijk opbouwwerk sensu stricto.
De Loor noemt dit kerkelijk opbouwwerk met een interne compo-
nent.

2. Het gebruikmaken van de methode van het opbouwwerk ten dienste
van een bijzondere vorm van pastoraal nl. milieugerichte of op de
samenleving gerichte pastoraal zien wij als een overgang tussen
pastoraal opbouwwerk (1) en opbouwwerk (3), die wij pastoraal
opbouwwerk blijven noemen, omdat de intentie is: het uitoefenen
van de pastoraal.

05) „.. . in Nederland heeft een buitenkerkelijk politiek activisme weinig ruimte
voor de kerken gelaten om eigen initiatieven te ontplooien. De kerken kunnen
het zich derhalve veroorloven om met hun eigen voortbestaan bezig te zijn en
in dat perspectief over de opbouw van de gemeente te spreken. Men versta mij
goed: ik veroordeel een dergelijke eenzijdige keuze niet, ik constateer slechts dat
de kerken zich primair bezighouden met hun eigen organisationele funktioneren,
daarmee duidelijk makend dat zij als normatieve organisaties primair dienst-
verlenend zijn ten behoeve van een bepaalde cliantdle, daarbij geholpen door een
aantal fulltimers.
Er is een levensbeschouwelijke markt met een open aanbod; de kerken moeten
hierop concurrerend optreden en kijken derhalve naar hun eigen funktioneren in
dezen."129,27
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Pas na een duidelijke verschuiving in de richting van 3, zouden wij
hieraan de naam „opbouwwerk" (c.q. „kerkeljk opbouwwerk")
willen toekennen.
Van Hooijdonk rekent dit (gezien de inhoud die hij aan kerkelijk
opbouwwerk lato sensu geeft) kennelijk onder opbouwwerk sensu
stricto.
De Loor noemt dit opbouwwerk met een externe component.

3. Als de pastorale dimensie d.w.z. de inspiratie vanuit het evangelie
ingebracht wordt in (meestal territoriaal) opbouwwerk noemen
wij dit „opbouwwerk", hoewel ook de term „kerkelijk opbouwwerk"
(in de betekenis van: opbouwwerk vanuit de kerk) o.i. aanvaardbaar
is.

Van Hooijdonk noemt dit: kerkelijk opbouwwerk 1(ato) s(ensu).
De Loor noemt dit: kerkelijk opbouwwerk met een externe compo-
nent.

Kerkelijk opbouw-Kerkelijk opbouwwerk sensu stricto, inVan Hooijdonk werk lato sensu, inengere zin. bredere zin.

1 2                                                     3

Pastoraal opbouw- Pastoraal opbouw- (Kerkelijk) opbouw-
Door ons gebruik-   werk d.w.z. opb.w.   werk d.w.z. opb.w.   werk d.w.z. (partici-
te terminologie ten dienste van de ten dienste van mi- patie in) opb.w. ten

pastoraal in engere lieugerichte pasto- dienste van samen-
zin. raal. levingsopbouw.

Kerkelijk opbouw- Kerkelijk opbouwwerk met externeDe Loor werk met interne
component.component.

In het hieronder volgende worden deze vormen besproken en wordt
tevens de vraag naar de kerkstructuren aan de orde gesteld.

1. Pastoraal opbouwwerk als: normale pastoraal met gebruikmaking
van de opbouwwerk-methode
ZWANIKKEN beschrijft hoe in een zielzorg-project in het dekenaat
Maastricht werd gewerkt aan een poging tot democratisering van de
zielzorg.

Getracht werd op experimentele wijze
„nieuwe wegen te vinden om de eigen verantwoordelijkheid in de
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lokale kerk, de participatie van de leden van de kerk te bevorde-
ren, door deze leden zelf aktief er bij te betrekken. Met het pasto-
raat voor ogen is een poging gedaan de methode van het opbouw-
werk en de daarin gehanteerde technieken op een nieuw terrein,
de zielzorg, toe te passen."236,17

SERGIER doet uitvoerig verslag van een experimenteel opbouwwerk-
project ten behoeve van de pastoraal in een nieuwe stadsparochie te
Sittard.183

Pastoraal opbouwwerk is „een democratische, methodisch-proces-
matige en integrale benaderingswijze, teneinde bij priesters en le-
ken een proces van pastorale verantwoordelijkheid op gang te
brengen, waardoor zij gestimuleerd worden om in onderling over-
leg deze verantwoordelijkheid waar te maken".183,11

Hij meent, „dat de opbouwwerk-methode perspectieven biedt voor de
territoriale pastoraal binnen de parochiegrenzen"183,68 en schetst dan
ook in zijn studie een doordachte en consequente toepassing van deze
methode, die hij karakteriseert als een democratische, procesmatige,
integrale benadering van het samenlevingsverband. 183,13-15
KORSTEN, MEERTENS en REIJNEN brengen verslag uit van een aantal
projecten waarbij ten behoeve van het basis pastoraat (b.v. met jonge-
ren van de parochie proberen te komen tot voor hen aangepaste vierin-
gen, met de bewoners van een flatwijk zoeken naar mogelijkheden en
concrete aanknopingspunten voor een aan hun behoeften beantwoor-
dende pastoraal) gebruik werd gemaakt van de methode van het op-
bouwwerk. Het gaat er hierbij om de gemeente via de methodiek van
het opbouwwerk „procesmatig" tot ontwikkeling te brengen.

Zij staan dit opbouwwerk voor „omdat het de wezenlijke pastorale
rol van de Gemeente in de Kerk honoreert en aan de pastor zijn
eigenlijke taak toebedeelt nl. met degenen met wie hij onderweg
is te zoeken naar „grazige weiden" ".
Zij tekenen hierbij aan, dat dit nog om een verdere theologische
doorlichting vraagt.110,145

2. Pastoraal opbouwwerk als: bijzondere (i.c. milieugerichte, op de
samenleving gerichte) pastoraal met gebruikmaking van de opbouw-
werk-methode
MEKEL doet verslag van een vorm van pastoraal opbouwwerk die gety-
peerd kan worden als „milieugerichte zielzorg en pastoraal". Deze is
dan te onderscheiden van de kenbaar duidelijk op individu en gezin
gerichte religieuze pastoraal (huisbezoeken, bepaalde gespreksgroepen,
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doopdiensten en begeleiding van zieken en stervenden). Het gaat hier-
bij om een functioneren binnen maatschappelijke groeperingen, om
voor elkaar een leefbare omgeving te maken.

Dit is „een opdracht die door Christus zeer sterk is onderstreept
en waaraan zich geen echte Christen kan onttrekken. Men zal in
deze tijd van secularisatie moeten erkennen dat dit werk geen
verlengstuk is van de kerk zoals dit misschien vroeger gebeurde.
Maar de kerk (de gelovigen) zal zich mee moeten instellen voor
dit gebeuren."134,19
GJERTSEN merkt n.a.v. dit verslag op: „Op die manier kan het
werken aan de samenleving een extra impuls, een diepere dimen-
sie krijgen. Tegelijk kan op deze wijze de isolementspositie weg-
vallen, waarin menige kerkelijke gemeente zichzelf heeft gema-
noeuvreerd."62

Hierboven is reeds opgemerkt, dat men deze bijzondere vorm van
pastoraal in sommige gevallen opbouwwerk noemt. Het is in een aantal
gevallen een overgangsvorm tussen pastoraat opbouwwerk en opbouw-
werk. Men zie de onderscheidingen op de pag. 221-222. Uit een (niet
gepubliceerd) vervolgverslag van MEKEL blijkt, dat in zijn geval deze
„milieugerichte zielzorg en pastoraal" duidelijk pastoraal wil zijn.

„De eerste 3 jaren zijn jaren geweest van onderzoek, het proces
op gang brengen van opbouwwerk, het geheel maatschappelijk
organiseren, zodat er een bepaalde sfeer en bodem kwam, waarin
pastoraal pas kan gaan functioneren. Vandaar dat in de eerste
tijd pastoraal en maatschappelijk opbouwwerk noodzakelijkerwijs
samenvielen. Ik vind het persoonlijk een opdracht van de kerk om
het leefmilieu leefbaar te maken en aan deze verbanden positief
mee te werken of er zich voor in te zetten. Een christen die zich
daaraan onttrekt mist de Geest van Christus.
Hierop voortbouwend komt er nu meer ruimte om het pastoraal
opbouwwerk „sek" van de grond te krijgen en dat lukt geweldig,
mede, dacht ik, omdat je in zo'n wijk vanuit de le periode een
aanvaarde figuur bent voor katholiek en niet-katholiek, daardoor
aansluit bij het leven en de gevoelens van jonge mensen, omdat
je hen kent.
Ik heb op het ogenblik genomen als cliEnt-systeem, de gezinnen,
waar het laatste  jaar een kleintje gedoopt  is  (+   100).  Met  deze
mensen heb ik van te voren een gesprek gehad over de doop van
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hun kleintje (steeds helemaal voorbereid en samen de doopliturgie
samengesteld).
Nu na een jaar wil ik met hen gelovig doorpraten, waarom zij
hun kleintje hebben laten dopen, wat ze erin zien, hoe ze zelf hun
geloof belijden (of het onzin vinden). Het is me nl. sterk opgeval-
len dat jonge mensen zeer serieus en diep praten over hun religieu-
ze gevoelens, maar dat vaak onze liturgie in grote kerkgebouwen
hen niet aanspreekt. Ze gaan dus niet meer naar de kerk, maar
beleven op hun eigen manier hun religieuziteit. De kunst en de
opdracht is nu om nieuwe kanalen te bieden, waarin zij hun reli-
gieuze gevoelens en hun gelovig-zijn kunnen gemeenschappelijk
maken aan anderen."
(Fragment uit verslag.)

Als hiernaast de aandacht voor de samenleving blijft bestaan, zal dit
ongetwijfeld leiden tot een ontwikkeling enerzijds in de richting van
pastoraal opbouwwerk, anderzijds in de richting van (kerkelijk) op-
bouwwerk.
ZWANIKKEN signaleert, dat de beide vormen voorkomen bij een aantal
experimenten, die als pastoraal opbouwwerk worden aangeduid. Het
kan daarbij gaan om het welzijn van de samenleving, waarin men werkt
en om de plaats van de kerk in dat plaatselijk welzijn.

„Men is niet zozeer naar binnen gericht, het gaat niet direct om de
opbouw van de eigen gemeente als instrument voor een naar bin-
nen gericht pastoraat, maar het gaat om de verantwoordelijkheid
van het pastoraat naar buiten, de gerichtheid naar de buitenwe-
reld. Hierachter staat een nieuw kerkbeeld, de grenzen om de
eigen groepering vallen weg. "199, I. 43
Men kan echter ook in sterke mate gericht zijn „op de opbouw
van de eigen kerk, al is er een grote openheid voor de groeperin-
gen, die niet tot de geloofsgenoten behoren"*199, I,44

„In vele van deze moderne experimenten is er een duidelijke de-
mocratiserende tendentie. Er wordt gezocht naar inspraak om de
aansluiting te vinden voor zover dat binnen de kerkrechtelijke
structuren mogelijk is, en er is al veel mogelijk in Nederland. Maar
er zijn toch nog te weinig reale pogingen ondernomen om nieuwe
vormen van het pastoraat te laten ontstaan vanuit de behoeften
en activiteiten van-onder-op."199, I,44

3. (Kerkelijk) opbouwwerk, waarin de pastorale dimensie di. de in-
spiratie vanuit het evangelie wordt ingebracht
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De opmerking van GJERTSEN n.a.v. het verslag van MEKEL G,Op die
manier kan het werken aan de samenleving een extra impuls, een die-
pere dimensie krijgen") verwijst naar de mogelijkheid de pastorale
dimensie binnen te brengen in het opbouwproces.
LOHMAN, die een onderzoek verrichtte naar het verband tussen wel-
zijnswerk en pastoraal, meent dat het onderzoek van SERGIER in tWee
opzichten fundamenteel verschilt van het zijne. Sergier bestudeert de
relatie van de opbouwwerk-methode en de pastoraal en brengt het ge-
vondene binnen in de pastoraal. Lohman bestudeert de noodzaak van
de inbouw van de pastoraal in het opbouwproces; bij Sergier blijven
begrippen als „comprehensief", „geintegreerd" etc. steeds binnen-ker-
kelijk, daar hij de gemeenschapsopbouw binnen de kerk als doel neemt.
Lohman wil vanuit de noodzaak van comprehensief en geintegreerd
werken in de huidige maatschappij de verhouding kerk-maatschappij
opnieuw bezien.126,42

In het verband van samenlevingsopbouw, ziet BREDERO een plaats voor
een pastoraal opbouwwerker, ook al is die niet exact te omschrijven.

„Rekent men hieronder de zorg voor de geestelijke volksgezond-
heid, bijvoorbeeld met inschakeling van medisch opvoedkundige
bureaus, dan wordt opname van een pastoraal opbouwwerker in
een team, dat belast is met welzijnswerk, meer voorstelbaar. "30,12

Ook KORSTEN verwacht veel van „een effectieve vorm van samen-
werking met andere sectoren van hulpverlening, maatschappelijk
werk, geestelijke gezondheidszorg, cultureel  werk e.d.; samen  met
de anderen zullen we ons moeten gaan bezinnen op wat ons voor
de mens te doen staat""..150,66

De vraag naar de kerkstructuren

De kerkstructuren, met name de autocratische, worden genoemd als
een belemmering voor het (pastoraal) opbouwwerk.
VAN TIENEN, KORSTEN en ZWANIKKEN maken hierover opmerkingen
(m.b.t. de R.K. kerk, maar mijns inziens zijn hun opmerkingen mutatis
mutandis van toepassing op bijna alle kerken, Schr.).

„De kerk is sterk hierarchisch geleed, ja sommigen menen van dic-
tatoriale allure. Er is in die kerk helemaal geen plaats voor geza-
menlijke behoeftenbepaling, het vrij formuleren van religieuze
behoeften of het vormgeven op eigen wijze. De kerk kent geen
medezeggenschap van de gelovigen. Dit is misschien wat scherp
gesteld, dus onmiddellijk moet hieraan toegevoegd worden, dat
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men op het concilie zijn uiterste best gedaan heeft om te bena-
drukken, dat de democratisering van de kerk een belangrijke zaak
is."150,56

„Zoals de katholieke kerk nu in 1966 is, is er geen mogelijkheid
om de methoden van de maatschappelijke opbouw toe te passen in
het pastorale beleid. De kerk is daarbij niet het enige maatschap-
pelijke instituut waar dit niet kan gebeuren: de kansen voor het
opbouwwerk zijn als het ware nog geringer in het onderwijs (de
universiteit als middeleeuws bolwerk), de medische zorg en het
staatkundig bestel."150,56 (Het citaat dateert uit 1966; er is toch
weI „iets" aan het veranderen! Schr.).
„Binnen dit kerkbeeld van een goed-georganiseerde, wettische
kerk met duidelijke en van bovenaf opgelegde structuren is op-
bouwwerk in zijn volledige consequenties een vrijwel onhaalbare
zaak. Wanneer men dan ook meent ( . . . )o m via de methode van
het opbouwwerk te kunnen komen tot een beter functioneren van
de parochie als zielzorgstructuur, dan menen wij het succes hier-
van serieus in twijfel te moeten trekken. Voor bepaalde welom-
schreven doeleinden binnen een parochieverband - b.v. een aange-
paste zielzorg voor de bejaarden - lijkt ons deze methode wel
bruikbaar. "150,66
„Er zal nog veel water door de Tiber moeten gaan, voor de ge-
dachten van het Vaticaans concilie in hun volle consequenties
door de top van de hiararchie zijn aanvaard.
Daarbij is het voor ieder weldenkend kerklid duidelijk, dat de kern
van de boodschap niet mag worden aangetast. Het probleem is
echter juist te weten, wat de kern is. Vandaar dat intern gericht
pastoraal opbouwwerk nog maar beperkte kansen kan hebben, te
weinig nog voor meer progressief denkende priesters.
Het is begrijpelijk, dat men het oog op de buitenwereld richt,
waar men een grotere bewegingsvrijheid heeft."199, I.47

ZWANIKKEN concludeert (1967):
„dat er voor zover ons bekend is in Nederland wel een aantal
mogelijkheden zijn geopend om tot een nieuwe toepassing te ko-
men van methodisch opbouwwerk in het pastoraat, maar dat
er zeker nog geen sprake kan zijn van pastoraal opbouwwerk als
een nieuwe functie in de samenleving."199, I,50

Ook BREDERO wijst op de bijzondere eisen die methodisch opbouw-
werk stelt,

„ ( . . ) tenslotte is de wijze van benadering democratisch, welke
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in de (nog) sacraal-autoritaire structuurvormen van de Kerken
moeilijk uitvoerbaar is."30,12

Uit deze citaten wordt duidelijk, dat in de veranderingsprocessen
waaraan de kerk onderhevig is, de kerkstructuren minstens ter discussie
worden gesteld.
Dit gebeurt met name dAAr waar men kiest voor een veranderingspro-
ces, waarin de participatie wordt geoptimaliseerd binnen een kerk-
structuur waarin die participatie geen grondgegeven is. Het gaat dan
om de vraag in hoeverre de structuur z6 kan worden veranderd, dat
dit wal het geval is 6f in hoeverre men aan de uitwerking van de parti-
cipatiegedachte beperkingen oplegt, met het oog op de kerkstructuur.
Als men de participatie aanvaardt als dimensie van de mondigheid in
Christus, lijkt de keus tussen deze beide mogelijkheden niet moeilijk.
Hierbij moet echter wel worden bedacht, dat ook de gehoorzaamheid
een dimensie van de kerk is. Gehoorzaamheid betekent in het alge-
meen: doen wat je wordt gezegd, luisteren naar bevelen en ze opvol-
gen. Gehoorzaamheid kan dus ook binnen de kerk in het algemeen
worden verstaan als: opvolgen van directieven, die door hoger kerkbe-
stuur worden gegeven.
Maar gehoorzaamheid als dimensie van de kerk betekent in de eerste

plaats: de gehoorzaamheid van allen aan het Woord Gods, zoals dit in
Christus tot ons is gekomen. Feitelijk betekent dit, dat men wal luistert
naar wat wordt gezegd, maar dan - op grond van het Woord Gods -
weI of niet opvolgt wat wordt voorgeschreven of doet wat wordt ge-
vraagd. En gehoorzaamheid als dimensie van de kerk betekent ook:
het in de gemeenschap van de kerk luisteren naar elkaar.
Men zie over de gehoorzaamheid het door KONG en BERKOUWER ge-
stelde i.v.m. de nota apostoliciteit (pag. 157-159).
Het beroep op de dimensie van de gehoorzaamheid in het begrip
„kerk", als afzwakking van de eis van optimale participatie als dimen-
sie van de mondigheid, verdient op grond van deze overwegingen geen
steun.
Immers, wie het opvolgen van directieven gelijkstelt met gehoorzaam-
heid, komt bij de eis dat „men Gode meer gehoorzaam moet zijn dan
de mensen" wel voor moeilijkheden te staan.
Men moet in de kerk ge-hoor-zaam zijn d.i. geneigd tot horen, maar dit
ontslaat niet van de plicht om wat men hoort te toetsen aan het Woord
van God en de relatieve belangrijkheid van het gehoorde te bepalen als
men dingen hoort die daarmede strijdig zijn. Als het „Befehl ist Befehl"
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in de kerk zou gelden, zou juist deze dimensie van de gehoorzaamheid
worden gemist.

Samenvattend: Een kerkstructuur waarin de gehoorzaamheid wordt
uitgelegd als: luisteren naar bevelen en ze passief en onkritisch opvol-
gen, miskent niet alleen de mondigheid der gelovigen maar ook het
ware karakter van de gehoorzaamheid en zal voor hun participatie:
hun mee-weten, mee-denken, mee-spreken, mee-beslissen en mee-doen
weinig ruimte laten.
Een kerkstructuur waarin de gehoorzaamheid wordt verstaan als de
onderworpenheid van allen aan Christus en aan elkander, zal vanuit
deze opvatting ook de mondigheid der gelovigen, die de participatie
inhoudt, bevorderen.
In de praktijk zullen de zaken niet altijd zo zwart-wit liggen als in het
bovenstaande wordt gesteld en zullen de beide opvattingen, elkaar cor-
rigerend en op elkaar inwerkend, worden aangetroffen, maar soms ook
als naast elkaar bestaande tegenstrijdigheden.

H/ie  er meer over wit  lezen, zie in de literatuurlijst de nummers:  30;  48;
62; 83; 110; 126; 129; 134; 145; 150; 183; 199; 236.

Conclusie met betrekking tot de probleemstelling

Uit een onderzoek van een aantal publikaties over pastoraal en ker-
kelijk opbouwwerk
blijkt, dat het mogelijk is
voor de begeleiding van veranderingsprocessen in kerken
een systematiek en methodiek te hanteren
gevormd naar analogie van de systematiek en methodiek voor de bege-
leiding van veranderingsprocessen in organisaties van niet kerkelijke
aard.

Daar in de - in deze publikaties beschreven - processen een rui-
mere participatie wezenlijk wordt geacht, wordt gebruik ge-
maakt van de opbouwwerk-methode.
Dit houdt in, dat men op de vraag of men bij veranderingsproces-
sen in kerken een systematiek en methodiek kan hanteren, in deze
literatuur slechts antwoord vindt m.b.t. 66n bepaalde systematiek
en methodiek i.c. die van het (methodisch) opbouwwerk.

Over het antwoord op de vraag
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of de bijzondere eisen die de eigen aard van de kerk in dit verband
stelt, in acht worden genomen,
bestaat verschil van mening.

De kerkstructuren worden in deze publikaties minstens ter discus-
sie gesteld.
De verschillende dimensies van de kerk, te weten de dynamiek,
de mondigheid, de gehoormamheid komen in het pastoraal op-
bouwwerk wel tot hun recht, maar over de mate waarin en de
wijze waarop de dimensie van de gehoorzaamheid tot zijn recht
komt, bestaat verschil van mening.
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12-III. REISVERSLAGEN EN ROUTESCHETSEN

Deze rubriek omvat opmerkelijk minder publikaties dan de „visies en
reisplannen".(16)
Wat betreft de reisverslagen, waarbij het dus gaat om een globale
weergave hoe men in concreto een nieuwe situatie heeft bereikt, kan
onderscheid gemaakt worden tussen
- verslagen van beraad en onderzoek, die geacht kunnen worden het

begin  van  de  reis te (kunnen) zijn;81;  102;  143:  146;  215

- verslagen van nieuwe opzetten van kerkelijk werk 34; 88; 90; 197; 198; 199

Excerpt van enkele verslagen van beraad en onderzoek

Dit excerpt is - terwille van de overzichtelijkheid en de verwijzingen
in de op pag. 235-237 geboden doorlichting (17) - ingedeeld in para-
grafen, die met een letter zijn aangegeven.

V.  BERAAD DEN HAAG

TEN KATE brengt verslag uit van een vierdaags beraad (voorjaar 1972)
van de 32 predikanten van de Haagse hervormde gemeente. Het be-
raad had ten doel beleidsadviezen op te stellen met het oog op de pre-
caire situatie, waarin deze grote-stadsgemeente is terecht gekomen.
Hoewel dit naar zijn mening geen zaak is van predikanten onder elkaar,
eiste de situatie dringend een snelle manier om althans tot samen-
hangende adviezen te komen. Het beraad was voorbereid door het ver-
vaardigen van een overzicht van alle zakelijke gegevens en een enquhe
onder de betrokken predikanten.

„De enquBte bevestigde dat de algemene instelling van de predi-
kanten sterk individualistisch is.

"    I.Er lijkt wel veel toewijding te zijn voor de „eigen wlJkgemeente,
maar de kleiner wordende actieradius ervan bezorgt nog al eens
ergernis en frustratie. Het individualisme - bij een gemiddelde

(15) .Het gonst in Nederland van geruchten over gemeenteleden en pastores, die
bezig zouden zijn met nieuwe vormen van gemeente-opbouw. Maar als het er
om gaat zo'n werkplaats te vinden en via een reportage aan anderen inzichtelijk
te maken, dan valt het tegen. "84,221
(17) In deze doorlichting wordt getracht het verband te leggen tussen de in de
verslagen gebruikte formuleringen en de dimensies van veranderingsprocessen in
kerken. Zie ook pag. 183.
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leeftijd van 54 jaar miRschien begrijpelijk: de meesten zijn als
„solisten" geschoold - brengt niet alleen makkelijk een isolement
met zich mee met alle kwalijke gevolgen daarvan, maar werkt ook
in de hand dat er geen communis opinio tot stand komt: ieder
spreekt iedereen tegen; en als er al een gezamenlijk verband is
functioneert het te zwak."102,264

Uitgaande van de vraag: waar is de levende gemeente en wat doet ze7
werd er in groeps- en plenaire discussies gezocht naar inzicht en een-
stemmigheid in zake prioriteiten, en vandaar uit naar de algemene be-
leidsadviezen.
Meer kon er in dit stadium moeilijk verwacht worden, maar het vin-
den van elkaar in gemeenschappelijke uitgangspunten is een grote
winst. De aanbevelingen die werden opgesteld, betroffen het noodzake-
lijke inkrimpingsproces, de kerk- en wijkgebouwen, een schets van de
nieuwe structuur, informatie en communicatie, diaconaat, geldwerving.
Ook de weg naar de herstructurering kreeg de nodige aandacht.
Geadviseerd werd het gehele veranderingsproces te begeleiden vanuit
de centrale organen door een uit de drie moderamina (centrale kerke-
raad, diaconie, college van kerkvoogden) benoemde commissie van
zes leden. Bovendien zou een studie-commissie de kaders dienen te ont-
werpen, waarin het proces van bezinning en verandering kan plaats
vinden en een beeld moeten tekenen van een gemeente-model voor de
toekomst.

„Veel aandacht zal gegeven moeten worden aan het veranderings-
proces in de gemeente zelf, waarbij emotionele weerstanden zeker
niet zullen ontbreken. Wie zullen er als "change-agent" kunnen
optreden? - men verwacht toch niet dat gestencilde rapporten de
trick zullen doen?"102,265

Uit deze vraag is af te leiden, dat de bovengenoemde commissie van
zes hoogstens zal optreden als een werkverband voor 66n of meerdere
change agents, daar deze commissie zelf kennelijk het veranderingspro-
ces alleen vanuit een bestuurlijke verantwoordelijkheid begeleidt.
Een dergelijk beraad kan een belangrijke aanzet zijn voor een veran-
deringsproces, hoewel het wel nodig zal zijn om beraad- en werkdagen
van tijd tot tijd te herhalen.
Het gevaar bestaat anders, dat de predikanten door hei werk in de
eigen wijk zo in beslag genomen zullen worden, dat het ingezette proces
wordt vertraagd. Misschien zelfs dat de predikanten een beetje in dit
werk wegvluchten, omdat zij de herstructurering maar een lastige uit-
daging vinden.
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Het verslag schetst een belangwekkend begin, dat als het op de juiste
wijze wordt voortgezet, tot goede resultaten kan leiden.

W. WERKGROEP ROTTERDAM-NOORD

In de classis Rotterdam-Noord van de Ned. Herv. kerk werd op initia-
tief van de Raad der hervormde gemeenten van Groot-Rotterdam van
oktober 1970-medio 1971 regelmatig vergaderd door een werkgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad en van de vijf centrale
gemeenten van Rotterdam-Noord. Daaraan was vooraf gegaan het
samenstellen van een discussie-nota door Drs. D. B. van Heere.81 De
werkgroep bracht een eerste verslag van haar werkzaamheden uit in
september 1971.143

Zij had zich allereerst bezig gehouden met de analyse van de problema-
tiek, die een zevental kernproblemen betrof:
1.  het feit, dat de informatie binnen de gemeente niet adequaat is;
2.  het feit, dat de gestalte van de mondige gemeente in de praktijk in de

weg wordt gestaan door een aantal belemmeringen;
3.  het feit, dat de communicatie binnen de gemeenten stroef verloopt;
4. het feit, dat allerlei niet belangrijke tradities veel gemeenteleden

frustreren en het gemeenteleven in deze tijd bemoeilijken;
5. het feit, dat tegenstrijdige ideeEn inzake de aard van de gemeente

in de praktijk het werk belemmeren;
6. het feit, dat een aantal organisatorische problemen gevolgen met

zich meebrengt voor het gemeenteleven;
7. het feit, dat spanningen en conflicten zich laten gevoelen in het ge-

meenteleven en men in veel gevallen niet in staat is deze spanningen
en conflicten het hoofd te bieden.216,1-2

Na haar analyse heeft de commissie zich bezig gehouden met de vraag,
of de analyse z6 kon worden gebruikt, dat er oplossingen voor verschil-
lende problemen binnen het bereik kwamen. Zij meent deze oplossin-
gen, althans ten dele, te hebben gevonden en legt dit (augustus 1972)
in een aantal concrete voorstellen aan de gemeente voor.215

Zij wijst er in deze voorstellen op, dat het van belang is, dat de mondige
gemeente de kans krijgt haar mondigheid te ontwikkelen.215,14

Zij biedt haar voorstellen aan ter achtereenvolgende bespreking door de
predikanten, de wijkkerkeraden, de centrale kerkeraden, de classicale

vergaderingen.
„De predikanten zijn als eerste gesprekpartner gekozen omdat
zij een centrale positie in de gemeente innemen, en verder omdat
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zij gezien hun positie het meest betrokken zullen zijn bij eventuele
veranderingen. Zij zijn het ook die bij uitstek kunnen stimuleren,
dat er veranderingen plaats vinden in het gemeenteleven."215,22

De werkgroep stelt zich voor om tijdens de gesprekken in de diverse
kerkelijke organen via publikaties de gemeente op de hoogte te bren-
gen van zowel het werk van de werkgroep als van de gesprekken, die
er over gevoerd worden.215,22
De commissie stelt ook voor, dat de beleidvoerende organen in een
gemeente, voordat er belangrijke beslissingen genomen kunnen worden,
een hoorzitting zullen organiseren om de meningen over de betreffende
zaak te inventariseren en daarbij te garanderen, dat met de stem(men)
uit de gemeente serieus rekening wordt gehouden bij het nemen van
de uiteindelijke beslissing.
Dit is een uitnemende gedachte, indien de mondige gemeente inderdaad
de kans gekregen heeft haar mondigheid te ontwikkelen. Daarvoor zul-
len de nodige procedures moeten worden ontwikkeld en ook zal men
er rekening mee moeten houden dat hiervoor tijd nodig is.
Het is niet duidelijk hoe dit moet in een meningsvormingsproces waar-
in vooralsnog uitsluitend de beleidvoerende organen betrokken zullen
zijn en waarvan de gemeente kennis neemt via publikaties. Het lijkt
ook gewenst, dat voorstellen inzake de begeleiding van het proces wor-
den gedaan.

X. ONDERZOEK ARNHEM

Het kerkelijk service team (Kerk en Wereld, Driebergen) bracht een
rapport uit over een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid
van een meningsvormingsproces in de hervormde gemeente te Arnhem.
Onder meningsvormingsproces wordt verstaan een proces, waarin de
hele gemeente wordt ingeschakeld om mee te denken, mee te werken,
mee te beslissen. In het advies - dat gebaseerd is op een inventarisatie
van de problemen en suggesties door middel van gesprekken met be-
leidsorganen, predikanten en enkele andere personen - wordt een me-
ningsvormingsproces in de hele gemeente op dat moment afgeraden,
wat niet betekent, dat het niet wenselijk zou zijn. De rapporteur (drs.
K. H. Weiland) is van mening, dat het moet starten bij die gemeentele-
den, die voor een groot deel de verantwoordelijkheid dragen voor het
kerkelijk leven: de ambtsdragers.
De tweede fase, waarin de hele gemeente wordt ingeschakeld, dient
uit de eerste fase voort te vloeien. De scheiding tussen de beide fasen is
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niet absoluut, zo spoedig mogelijk zal er een wisselwerking moeten ko-
men tussen ambtsdragers en andere gemeenteleden.
Het inschakelen van de gemeente op dit moment houdt een te groot
risico van mislukken in vanwege de structurele besluiteloosheid en de
gebrekkige inteme communicatie.

„Het inschakelen van de gemeente is niet het beste begin van een
meningsvormingsproces. Een aantal andere zaken moeten eerst
gebeuren. Doet men dit niet, dan zullen in het proces problemen
van allerlei soort, van verschillend gewicht, en van verschillende
reikwijdte naar voren komen, zonder dat duidelijk is op welke wij-
ze men tot een oplossing kan komen. "146,5

De taak van het kerkelijk service team kan bij dit alles zijn: een dienen-
de taak, niet het bieden van oplossingen, maar het helpen vinden van
wegen er heen en het helpen scheppen van besluitvormende kaders.
Verder ook een taak van methodiek, van procesbegeleiding.146,7

DOORLICHTING

Voor de bedoeling hiervan zie pag. 183.
Uit het voorgaande excerpt van enkele verslagen van beraad en onder-
zoek( V, W, X, pag. 231-235 blijkt, dat men bij dit beraad en onderzoek
aandacht heeft geschonken aan de dimensies fasisch verloop, aard, ni-
veaus van abstractie, en begeleiding van het veranderingsproces en de
dimensie mondigheid (verstaan als participatie) van de kerk.

Fasisch verloop

Uit de volgende formuleringen blijkt aandacht voor de dimensie:
fasisch verloop:

V.  232:    Ook de weg naar de herstructurering kreeg de nodige aan-
dacht.

W, 234:   Het is van belang,  dat de mondige gemeente  de kans krijgt
haar mondigheid te ontwikkelen.

X, 234: De tweede fase dient uit de eerste fase voort te vloeien.
X, 235: Het inschakelen van de gemeente is niet het beste begin van

een  veranderingsproces;
een aantal andere zaken moeten eerst gebeuren.

Uit de volgende formuleringen blijkt aandacht voor de indicator:
stellen van een diagnose, waarmee verwezen wordt  naar de dimensie:
fasisch verloop
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W, 233: Die werkgroep  had zich allereerst bezig gehouden  met  de
analyse van de problematiek.

X,  234:   Inventarisatie van de problemen en suggesties.

Aard

T.a.v. de aard worden geen expliciete formuleringen gebruikt. Wel blijkt,
dat men uitgaand van de mondigheid (verstaan als de plicht tot en het
recht op participatie) als dimensie van de kerk kiest voor een subject-sub-
ject verhouding tussen de elite en de populatie en daarmee voor een be-
paalde aard van het veranderingsproces nl. opbouwwerk.

Niveaus van abstractie

De volgende formulering verwijst naar de dimensie:
niveaus van abstractie:

X. 235:   Problemen van allerlei soort, van verschillend gewicht,  en
van verschillende reikwijdte.

Begeleiding

De volgende formuleringen geven  aan de indicator:
de aanwezigheid van een begeleider en verwijzen daarmee naar de dimen-
sie:
begeleiding:

V, 232: Het gehele veranderingsproces te begeleiden door een com-
missie.

V, 232: Wie zullen er als ,,change agent" kunnen optreden?
W, 234:  Zij (d.i. de predikanten) zijn het ook, die bij uitstek kunnen

stimuleren, dat er veranderingen plaats vinden in het
gemeenteleven.

X, 235:   De taak van het kerkelijk service team kan zijn een taak van
methodiek, van procesbegeleiding.

Mondigheid

De volgende formulering verwijst naar de dimensie:
mondigheid:

W, 234: Het is van belang, dat de mondige gemeente de kans krijgt
haar mondigheid te ontwikkelen.
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De volgende formuleringen geven aan de indicator:
mee-weten, mee-denken, mee-spreken, mee-beslissen, mee-doen en ver-
wijzen daarmee naar de dimensie:
mondigheid (verstaan als participatie):

W, 234: Via publikaties de gemeente op de hoogte brengen.
Hoorzitting om de meningen over de betreffende zaak te
inventariseren.
Garanderen, dat met de stem (men) uit de gemeente
serieus rekening wordt gehouden bij het nemen van de uit-
eindelijke beslissing.

X,  234: Een proces, waarin de gehele gemeente wordt ingeschakeld
om:
-   mee te denken;
-   mee te werken;
- mee te beslissen.

Samenvattend: In deze verslagen van beraad en onderzoek (V, W, X, pag.
231-235) wordt de vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals
ook niet-kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen ver-
anderen, beantwoord in deze zin, dat in dit beraad en onderzoek aandacht
wordt geschonken aan dezelfde dimensies als bij veranderingsprocessen in
organisaties van niet-kerkelijke aard (fasisch verloop, aard, niveaus van
abstractie, begeleiding).
De vraag, of het eigene van de kerk daarbij kan worden erkend en be-
waard, wordt in deze verslagen beantwoord in deze zin, dat aandacht
wordt geschonken aan de dimensie mondigheid (verstaan als participatie)
van de kerk en dat wordt gesteld, dat deze dimensie aan deze processen
een eigen aard moet verlenen.

Excerpt van enkele verslagen van nieuwe opzetten

Dit excerpt is - terwille van de overzichtelijkheid en de verwijzingen in
de op pag. 240-241 geboden doorlichting - ingedeeld in paragrafen,
die met een letter zijn aangegeven.

Y. SELWERD-DE PADDEPOEL

CAZEMIER biedt een opzet van kerkelijk werk aan en beschrijft in op-
eenvolgende jaarverslagen hoe dit proces in de nieuwe stadsuitbreiding
Selwerd-de Paddepoel in Groningen is verlopen. Hij doet dit met ge-
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bruikmaking van een minimum aan vaktermen, vanuit de opvatting,
dat de gemeente, levend bij de „gratie" van de Heer, per definitie
„onderweg is" is.34, zie ook 198,447-455

In hfdst. 5 (pag. 63) werd reeds gewezen op het door hem gemaakte
niveau-onderscheid, waarvoor de termen: opdracht, uitdaging, moge-
lijkheden worden gebruikt.
In het eerste jaarverslag zegt hij:

„Maar hat begin was bezinning, naar de kant van de bijbelse op-
dracht En naar de kant van de eigentijdse verschijningsvorm van
de gemeente, neergelegd in het rapport „opzet van het kerkewerk"
van augustus 1965. Wat ons bezielde, was
-  de gemeente van Christus is per definitie „onderweg",
-  de gemeente leeft bij de „gratie" van de Heer, is „vreemdeling",
-  de gemeente leeft niet voor zichzelf maar voor „de ander",
- de gemeente kan zonder contact met andere kerken geen „ge-

meente" zijn,
-  de vormgeving van de gemeente is altijd weer verschillend,
- niet het traditionele beeld van de kerk, maar de mogelijkheden

in de concrete situatie bepalen die vorm,
- daarin dient ieder gemeentelid mee te denken en mee te spre-

ken, ook dat niet meer naar de kerk gaat,
- de Heer der kerk opent onderweg nieuwe vergezichten."90,1965-

1966,5

Vanuit deze grondgedachten werden er - nog v66r er een kerkeraad
was gevormd, die kwam pas na een jaar werken - werkgroepen ge-
vormd voor eredienst, pastoraat, apostolaat, diaconaat, het contact met
andere kerken, jongerenwerk, kinderdiensten, financien, publiciteit,
planning.198,499

De bij de opzet van het werk geformuleerde inzichten worden telkens
weer gespecificeerd, zowel naar de situatie waarin de gemeente zich
bevindt als naar de hulpmiddelen, waarover zij beschikt. In de verschil-
lende jaarverslagen komt dan ook de vraag terug: wat is de gemeente?90
Men kan zich afvragen, of hier wel sprake is van een veranderingspro-
ces, daar het in feite ging om de opbouw van een nieuwe gemeente in
een geheel nieuwe wijk met geheel nieuwe mensen.
Het veranderingsproces bestaat dan echter uit de mentale verandering
die deze mensen ondergaan, omdat een nieuwe werkwijze wordt geko-
zen. De gevolgen van deze werkwijze zijn, dat zij geconfronteerd wor-
den met de daaraan ten grondslag liggende inzichten, die voor hen
nieuw zijn. Deze mensen zelf zijn echter niet zo nieuw als het wel lijkt
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en brengen uit hun vorige situatie - nog door die situatie bepaalde -
inzichten mee.

Z. HOOGVLIET/SPIJKENISSE

Hoezeer dit bepaald worden door de in de oude situatie gevormde
inzichten een realiteit is, blijkt uit het verslag van de groei en ont-
wikkeling van de hervormde gemeenten van Hoogvliet en Spijke-
nisse. 197,59-89

Hier was dan wel geen geheel nieuwe situatie, maar wel een zo grote
toevloed van „nieuw-ingekomenen", dat er vanuit de oude gemeente
geheel nieuwe stukken werk ontstonden.
Het verslag laat de indruk achter van een intelligent en bezield door-
dacht stuk gemeenteopbouw. Men heeft door het grote aantal nieuw-
ingekomenen, ondanks alle moeilijkheden die dit meebracht, de wind
meegehad. Aan het einde (het verslag dateert van 1965) werd een
soort „adempauze" geconstateerd.

„Zoals reeds gezegd, leefde hier en daar onder de pioniers sterk
de verwachting, dat men iets „nieuws" zou kunnen realiseren,
omdat men met bijna uitsluitend jonge mensen werkte, die niet
geacht worden gebonden te zijn aan bepaalde kerkelijke tradities,
althans in staat geacht worden om eigen vertrouwde vormen af te
wegen tegen die van anderen. Men rekende dus op een zekere
progressiviteit en openheid, waarbij men zich echter nauwelijks
concrete voorstellingen omtrent „het nieuwe" had gemaakt. Deze
verwachting nu bleek naar de beleving van sommigen niet uit te
komen; frisse ideean waren er genoeg, maar de „traditionele"
trekken waren sterker dan verwacht, waardoor de opbouwsituatie
naar het inzicht van sommigen al spoedig de kenmerken van het
oude patroon was gaan vertonen."
„De reactie hierop uitte zich in een soort adempauze, waarmee
de eerste opbouwfase werd afgesloten. Dit werd nog geconcreti-
seerd, doordat om bovengenoemde en om studieredenen (en be-
stuursfuncties elders) een aantal „werkers van het eerste uur" zich
bij de periodieke kerkeraadsverkiezingen niet herkiesbaar stelde.
Bij een deel van deze „generatie" bleek het enthousiasme enigszins
te zijn verflauwd; men had te lang bezig moeten zijn met „tech-
nisch kerk te zijn". Er trad een algemene moeheid op, waartoe
vooral het continu doorgaande bezoekwerk bijdroeg. "197,73

In het in hfdst. 2 (pag. 17) geciteerde jaarverslag is, althans voor
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Spijkenisse, de situatie meer up to date beschreven als het werken
met „flarden toekomst" en „brokken verleden."88, IV-VI

ZA. SCHAALVERGROTING

In „Terzake, II" komen enkele „reisverslagen" voor over kerken, die
betrokken waren in een proces van schaalvergroting. THUNG WijSt er Op,
dat het hierbij vaak gaat om inkrimpingsprocessen en rationaliserings-
processen en stelt terecht de vraag naar de vernieuwing aan de or-
de.199, II

IiI is „dan pas sprake van vernieuwing, wanneer schaalvergroting
leidt tot bezinning op eigen taak en daaruit volgende nieuwe werk-
zaamheden en nieuwe werkwijzen. Bovendien zouden wij thans

nog een stapje verder willen gaan en erbij willen zeggen, dat dit
noodzakelijkerwijs afstoting van oude werkzaamheden en oude
werkwijzen moet meebrengen, omdat men anders niet veel meer
doet dan uitbreiden. Het lijkt er veel op, dat dit laatste zich maar
al te vaak realiseert: iets nieuws oprichten blijkt meestal gemakke-
lijker te zijn dan iets anders opheffen. Maar indien beide niet
samengaan, zouden wij niet van vernieuwing willen spre-
ken199, II,179-180

DOORLICHTING

(voor de bedoeling hiervan zie pag. 192)
Uit het voorgaande excerpt van verslagen van nieuwe opzetten van kerke-

lijk werk (Y-ZA, p. 237-240) blijkt, dat daarbij aandacht is besteed aan de
verschillende dimensies van veranderingsprocessen in kerken, te weten:

Fasisch verloop

Y, 238: Het begin was bezinning.
Z, 239: Opbouwfase, adempauze.

Aard
Zie onder mondigheid.

Niveaus van abstractie

Y, 238: Opdracht, uitdaging, mogelijkheden.
De mogelijkheden in de concrete situatie bepalen de vorm.
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Y,  238:   In de verschillende jaarverslagen   komt de vraag terug:
wat is de gemeente?

Y, 238: De werkwijze  en de daaraan ten grondslag  liggende  in-
zichten.

Z,  239:   Men  had  te lang bezig moeten zijn met „technisch" kerk te
zijn.

ZA, 240: Bezinning op eigen taak en daaruit volgende nieuwe werk-
zaamheden en werkwijzen.

Dynamiek

Y, 238: De gemeente van Christus is per definitie onderweg.
De vormgeving van de gemeente is altijd weer verschillend.
De Heer der kerk opent onderweg nieuwe vergezichten.

Mondigheid

Y, 238: Ieder gemeentelid dient mee te spreken.

Gehoorzaamheid

Y, 238: De gemeente leeft bij de ,.gratie" van de Heer.

Samenvattend: In enkele verslagen van nieuwe opzetten van kerkelijk
werk (Y-ZA, pag. 237-240) wordt de vraag, of de kerk systematisch kan
veranderen, zoals ook niet-kerkelijke samenlevingsverbanden systema-
tisch kunnen veranderen, beantwoord in deze zin, dat bij deze opzetten
aandacht is besteed aan dezelfde dimensies als bij veranderingsprocessen
in organisaties van niet-kerkelijke aard (fasisch verloop, aard, niveaus van
abstractie).
De vraag, of het eigene van de kerk daarbij kan worden erkend en be-
waard, wordt beantwoord in deze zin, dat aan de dimensies mondigheid en
gehoorzaainheid aandacht is besteed en dat een beroep wordt gedaan op
de dimensie dynamiek (van de kerk).

Een routeschets

Hieronder volgt een uitvoerig excerpt van een routeschets, d.w.z. een
gedetailleerde weergave hoe men in concreto een nieuwe situatie heeft
bereikt. Op pag. 247-249 wordt daarvan een doorlichting geboden.
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ZB.  WERKGROEP VOOR DE LIEMERS

"
De „werkgroep voor de Liemers van de nederlandse hervormde kerk
bracht een verslag uit van haar werkzaamheden van 1 september 1969
tot 1 september 1971.227
De werkgroep startte met het idee een grondige studie te maken van
het gebied en daarover een rapport op te stellen, maar kwam tot de
conclusie, dat het beter was om samen met de betrokken gemeente te
komen tot een proces van samen zoeken naar wegen om weldoordacht
gemeente-van-Christus te zijn in de situatie van vandaag en duidelijke
lijnen uit te zetten naar de toekomst. In principe werd dus gekozen voor
een proces inplaats van een rapport, een participatieproces inplaats
van een proces, waarin deskundigen de hoofdrol spelen, een proces op
drie niveaus: gemeente van Christus te zijn in de situatie van vandaag
met duidelijke lijnen naar de toekomst. Het verslag geeft een situatie-
analyse, die duidelijk maakt, dat de hervormde en gereformeerde ge-
meenten in een nieuwe situatie zijn gekomen door vermindering van het
isolement, steeds snellere urbanisatie en een grote bevolkingsaanwas
met een relatief hoog percentage hervormden en gereformeerden, die
het echter ook kerkelijk „anders gewend" waren. Men zal dus kerkelijk
tot een totaal andere aanpak moeten komen.
In de gesprekken over een op de toekomst gericht beleid is gewaakt
tegen versmalling tot de financiale kant van de zaak, het ging om het
„hele gemeenteleven". Hoewel in eerste instantie de voltallige kerke-
raden bij de zaak betrokken werden, mikte men toch op de gemeenten
in haar geheel.
Praatpapieren werden opgesteld teneinde de reflectie op het gemeente-
zijn, de taken van de gemeente en de organisatie van het werk te be-
vorderen. De praatpapieren waren bedoeld als materiaal in een proces.

„Daarbij moest tegelijkertijd voldoende vergezicht ontwikkeld
worden en bewaard blijven, en moesten daarbinnen voldoende
kleine, goed haalbare, concrete stappen worden ingevuld,"227,8

Een structuur-commissie werd ingesteld met o.a. als taak de begelei-
ding van het proces van bezinning en herstructurering, dat min of meer
in het gehele gebied op gang gekomen is.
Daarnaast werd met enkele wetenschappelijk belangstellende (r.k. en
herv.) theologen een studiegroep gevormd over ecclesiologische vraag-
stukken, waardoor het proces misschien voor „oppervlakkigheid" kon
worden behoed.
De kerkeraden waren om te beginnen vaak niet enthousiast.



REISVERSLAGEN EN ROUTESCHETSEN  243

„De (begrijpelijke) eerste reactie was vaak, dat men zich liever
met de gebruikelijke lopende zaken bezig hield dan met vragen
over het hoe en waarom daarvan, of dat de predikant de beleids-
lijnen maar moest uitstippelen (hij heeft er ten slotte voor gestu-
deerd). "227,11

Het ging er bij deze gesprekken om, dat men eerst het doel duidelijk
voor ogen kreeg en dan de middelen en de mogelijkheden bezag. Men
heeft zich dan ook niet „door de financien laten ringeloren". In het
rapport wordt ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vraag
a) wat willen we als gemeente precies? wat wil de Heer van Zijn ge-
meente? en b) hoe ziet de concrete situatie er uit, waarin we dat willen
realiseren?
De praatpapieren waren vooral aan de praktische kant, de bedoeling
was daarna pas af te steken „naar de diepte".
Het rapport stelt, dat ze waarschijnlijk teveel ineens overhoop haalden
voor eerste gesprekken. De werkgroep meent, dat er op deze manier
gekozen is voor een project van langere adem.

Dit is „de enig mogelijke weg ( . . ) zelfs al is daarbij van te voren
principieel niet bekend waar men uit zal komen, omdat het aan
de gemeenten zelf is om zich hierover uit te spreken.
Deze opmerkingen zijn niet bedoeld als flirtation naar een grotere
democratisering in de kerk. We bedoelen slechts dit te zeggen:
wanneer er - waar in de provincie ook - veranderingen nodig zijn,
zullen deze toch alleen werkelijk doorgang vinden als daarvoor
door de betrokkenen zelf welbewust gekozen wordt. Elke opge-
legde of aangeprate verbetering is in feite krachteloos en resul-
teert uiteindelijk in het handhaven van het oude patroon of nog
minder dan dat, onder nieuwe benamingen."227,12

De commissie heeft ook de indruk, dat het proces van bewustwording
zich tot nu toe in feite beperkt heeft tot het niveau van de kerkeraden;
de gemeenten als geheel zijn daarin nog maar amper betrokken.
WeI meent zij, dat de weg via de kerkeraden voor dit gebied de beste is.
Het wordt wenselijk geacht het gebied te beperken tot de regio West-
Liemers. Verder wil men komen tot de aanstelling van een deskundige
op het gebied van kerkelijk opbouwwerk.
Tenslotte is er een voorstel van de stuurgroep van de regio Doesburg,
dat nog een ander perspectief biedt: wanneer de kerkeraden van elke
regio in onderling overleg 66n van hun predikanten voor een deel van
zijn tijd vrij maken van pastorale werkzaamheden en deze aan een an-
dere regio uitlenen, dan zou een team van part time vrijgestelde werkers
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gevormd kunnen worden, die, mits zelf weer goed gecoached, het pro-
ces in de classis kunnen begeleiden. De opbouwwerker zou deel kunnen
uitmaken van het team.227,14
De werkgroep besluit haar rapport met het maken van een aantal al-
gemene opmerkingen:
1. De beste dienst die de hogere kerkelijke organen de gemeenten

kunnen bewijzen is het stimuleren en waar nodig het helpen op
gang brengen van een bewustwordingsproces.

2. Hierbij zal het altijd gaan om een zo goed mogelijk functioneren als
gemeente van Christus. Maar wat in een bepaalde situatie precies
verstaan zal worden onder „zo goed mogelijk functioneren als ge-
meente van Christus", zal alleen door de betrokken gemeente kun-
nen worden uitgemaakt. De reden hiervoor is, dat dit in laatste in-
stantie een geloofsbeslissing is.

3. De predikant is als de theoloog hierbij een onmisbaar leidsman.
Daarnaast is er nog een andere hulp nodig, te weten die van kerke-
lijk opbouwwerker en van de vormingsleider. Een proces van be-
zinning als hierboven bedoeld, betreft in principe gelijkelijk alle
aspecten van het gemeente-zijn: pastoraat zowel als apostolaat,
diaconaat zowel als de zorg voor de jeugd.

4. De kerielijk opbouwwerker kan helpen een proces van bewustwor-
ding en bezinning in de gemeenten op gang te brengen en dat ver-
volgens begeleiden. Zijn taak zal bestaan uit het leggen van aller-
lei contacten, het tot stand brengen van nieuwe verbindingen, het
activeren van bestaande kaders, het wegnemen van de weerstanden,
het mobiliseren van nieuwe krachten, het versterken van de moti-
vatie, het verhelpen van communicatie-stoornissen, het verduidelij-
ken en verbeteren van communicatie-structuren en organisatiepatro-
nen.

Hij moet hierbij opletten, dat alle betrokkenen tot hun recht kun-
nen komen en dat b.v. niet een kleine groep gaat domineren of de
ontwikkelingen blokkeert.

„Wanneer in zo'n geval een tegengroep zich formeert en het
gelukt de communicatie in stand te houden, dan kunnen daar
bijzonder positieve dingen uit resulteren. "227, II

Hij moet verder helpen om gefundeerde beslissingen te nemen.
Wat als opbouw van de gemeente zal worden beschouwd, maakt de
gemeente uit, niet de opbouwwerker. Hij zal ook nooit de gemeente-
leden werk uit handen nemen. Integendeel: hij helpt hen het zelf
te doen.
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Belangrijk is, dat het gesprek uitmondt in kleine concrete acties,
die met plezier en succes voltooid kunnen worden, die duidelijk
herkenbaar zijn, en waaraan ook de nodige bekendheid wordt gege-
ven. De werkgroep maakt ook enkele opmerkingen over de methode
en stelt, dat niet 66n methode in principe de beste is, maar wel dat
methodische consequentie een vereiste is voor werkelijk opbouw-
werk. Het is gevaarlijk een te groot gebied als uitgangspunt te nemen
en even gevaarlijk is het te veel ineens te willen bereiken.
Het gaat om het vinden van een evenwicht van voldoende vergezicht
enerzijds en voldoende kleine concrete stappen anderzijds.
Belangrijk is, dat de opbouwwerker onafhankelijk is ten opzichte
van de gemeenten, die hij begeleidt.
Het zal goed zijn zijn taakomschrijving in gezamenlijk overleg op
te stellen, zodat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt.

5.    Het   werken met feitelijke gegevens heeft alleen   zin als onderdeel
van een goed en over langere tijd begeleid proces.

„Het heeft in elk geval geen zin alleen de verzamelde gegevens
in een rapport te bundelen en dit te verspreiden. "227, IV

6. Een proces van bezinning als hierboven getekend hoeft natuurlijk
niet in regionaal verband te verlopen.
Financiale moeilijkheden kunnen vanzelfsprekend nooit de enige re-
den zijn om tot samenwerking van gemeenten te komen.
De werkgroep plaatst enkele kanttekeningen bij de oplossing van de
problemen in regionaal verband. Naar de mening van de werkgroep
verdient een federatieve vorm van samenwerking tussen een aantal
kleine gemeenten de voorkeur, waarbinnen het mogelijk wordt ge-
maakt, dat zij juist elk een geheel eigen rol spelen.

„Op den duur zullen binnen zo'n regio zowel de bestaande als
eventueel nieuw te vormen gemeenten zich kunnen gaan iden-
tificeren niet aan de „eigen" predikant, maar aan de eigen si-
tuatie waarin zij haar opdracht vervullen. Deze situatie kan ze-
ker, maar hoeft niet territoriaal bepaald te zijn. "227, IV-V

7. Het zal slechts in de concrete situatie uit te maken zijn of het raad-
zaam is direct andere kerken bij de ontwikkelingen te betrekken.
Op den duur lijkt dat beslist noodzakelijk.

Het rapport maakt de indruk geschreven te zijn vanuit een scherpe

analyse van de behoeften van de gemeenten in deze streek. Het is een
waardevol reisverslag, dat bovendien een duidelijke routeschets bevat.
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In „Ministerium"84 geeft de journalist J. J. van der Veer een verken-
nende beschrijving van dit project.

„Want het gaat in dit nummer niet allereerst om theorievorming,
maar om het delen van ervaringen.
En ervaringen worden niet meer zichtbaar in een abstract model.
Daarvoor moeten de mensen zelf aan het woord komen. Daarvoor
moet ook de lokale kleur er uit springen. "84,221

SCHIPPERS schrijft in zijn commentaar op het project „De Liemers":
„Het is uiterst moeilijk een experiment als dit theologisch verant-
woord op te zetten. Daarvoor zou men eigenlijk het antwoord
moeten weten op de meest wezenlijke vragen van het gemeente-
zijn in deze tijd.
Mag een proces van verandering in de gemeente wel op gang ge-
bracht worden zonder antwoord op deze vragen? Is het niet nood-
zakelijk eerst een duidelijke visie te hebben op de toekomst van de
gemeente?"84,247

Hij betoogt, dat het dan echter de theologie is, die in verlegenheid
wordt gebracht.

„Want als er vanuit de theologie geen operationele criteria voor
het gemeente-zijn in deze tijd kunnen worden aangereikt, dan
blijkt nog eens opnieuw hoe weinig relevant er wordt getheologi-
seerd."84,247

Hij meent, dat een dergelijke theologie alleen maar kan ontstaan op de
lijn van praxis naar theorie.
Zijn commentaar bestaat uit een poging om dit praktijk-verslag syste-
matisch te lezen, waarbij hij zich oriEnteert Op VAN BEUGEN.
Om te beginnen gaat hij in op de vraag naar het kader. Moet een pro-
ces van verandering altijd op gang gebracht worden door een deskun-
dige?
Wij stuiten daarbij op twee problemen nt. dat van de functie van de
predikant en dat van de vraag, of er in de gemeente deskundigheden
nodig zijn en zo ja, welke. De theologie kan op dit gebied alleen verder
komen wanneer gemeenten de moed hebben om te experimenteren.
De gemeente kan niet op de theologie wachten.
Vervolgens gaat hij na in hoeverre de fasen van het proces, zoals die
door VAN BEUGEN worden aangegeven, inderdaad in dit proces aan de
orde zijn gekomen en zo ja hoe deze dan zijn gehanteerd. Hij beklem-
toont, dat een verandering alleen terwille van de verandering uitzicht-
loos is.

„Alleen wanneer wij werkdoeleinden vaststellen, die in de richting
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gaan van de hoofddoeleinden kunnen we op verantwoorde wijze
met gemeentevernieuwing bezig zijn. "84,257

SCHIPPERS WijSt er Op, dat hij vanuit een beperkte gezichtshoek (nl. ge-
meente-opbouw als proces van verandering) reageert op een gemeente-
activiteit, die veel meer dimensies heeft.

„Zeer veel niet minder belangrijke aspecten zijn blijven liggen.
Daarvan ben ik me bewust. Het belang van deze benadering zou
kunnen zijn, dat werkgroepen die met gemeentevernieuwing bezig
zijn hierin een werkschema ontdekken dat voor hun doel bruik-
baar is. Het lijkt me namelijk mogelijk aan de hand van de zes ge-
noemde fasen in het proces van verandering meer systematisch te
plannen. Op die manier zouden misschien onnodige fouten voor-
komen kunnen worden."84,221-258

Nodig is een coilrdinatie op landelijk niveau en daardoor systematische
uitwisseling van ervaringen met aansluitend theologische doorden-
kingen. „Maar de kerken zijn voor een dergelijke opzet niet (meer)
geinstrumenteerd. "84,258

„Er is 66n (een stichtelijke, 6n methodische) factor, die nog niet
is genoemd. Dat is de plaats van het gebed. Op de verandering ge-
richt gebed in alle fasen, samen met de mensen die het aan-
gaat."84,258

Uit de analyse die SCHIPPERS geeft, wordt duidelijk, dat het in dit ge-
val mogelijk is in een veranderingsproces in de kerk een systematiek
en methodiek te hanteren zoals die ook worden gehanteerd in organisa-
ties van niet-kerkelijke aard.

H/ie er meer over wil lezen, zie in de literatuurlijst de nummers: 34; 81;
84; 88; 90; 102; 143; 146; 197; 198; 199; 215; 227.

DOORLICHTING

(voor de bedoeling hiervan zie pag. 183)

Uit het voorgaande excerpt van het verslag van een kerkelijk verande-

ringsproces (ZB, pag. 242-247 blijkt), dat het mogelijk is de verschillende
dimensies van een veranderingsproces tot hun recht te laten komen met
inachtneming van de eisen, die door de eigen aard van de kerk worden
gesteld.

In dit proces is aandacht gegeven aan de volgende dimensies van het ver-
anderingsproces.
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Fasisch verloop

De praatpapieren waren bedoeld als materiaal in een proces (242). Men
streeft naar voldoende vergezicht en daarbinnen kleine, goed haalbare,
concrete stappen (242),
gaat daarbij uit van een situatie-analyse (242)
en heeft oog voor een project van langere adem(243).

Aard

Men kiest voor een proces inplaats van een rapport (242) en wel voor een
participatieproces inplaats van een planningsproces (242), een proces van
bezinning en herstructurering (242).

Niveaus van abstractie

Men wit de gemeente van Christus zijn in de situatie van vandaag met
duidelijke lijnen naar de toekomst (242).
Men  vraagt: wat willen  we als gemeente precies?,  maar  ook:  hoe  ziet  de
concrete situatie er uit waarin we dat willen realiseren? (243).
Praatpapieren werden opgesteld teneinde de reflectie op het gemeentezijn,
de taken van de gemeente en de organisatie van het werk te bevorderen
(242).
Gewaakt werd tegen versmalling tot de financiele kant van de zaak, het
ging om het „hele gemeenteleven" (242).
Men heeft niet alleen oog voor de praktische kant, maar wil ook afsteken
naar de diepte (243).

Begeleiding

Men spreekt over de noodzaak van een deskundige op het gebied van
kerkelijk opbouwwerk (243) of een team van part time vrijgestelde wer-
kers om het proces te begeleiden (243).
Er werd een structuur-commissie ingesteld met o.a. als taak de begelei-
ding van het proces (242).
Men geeft wenken voor de begeleiding van het proces (244-245).
In dit proces is ook aandacht geschonken aan de dimensies  van  de   kerk.
Dit blijkt uit de studie van ecclesiologische vraagstukken om het proces te
behoeden voor „oppervlakkigheid" (242).
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Dynamiek

De dimensie van de dynamiek komt tot zijn recht in het ter discussie
stellen van de structuren.

Mondigheid

De dimensie van de mondigheid (als pluriformiteit) wordt gehonoreerd,
door op te letten dat niet een kleine groep gaat domineren (244, punt 4).
De dimensie van de mondigheid (als solidariteit) wordt gehonoreerd in het
advies om ook met een ..tegengroep" de communicatie in stand te houden
(244, punt 4).
De dimensie van de mondigheid (als participatie) wordt gehonoreerd in
het opstellen van praatpapieren (242) en in het feit, dat het aan de ge-
meenten zelf is om uit te spreken wat zij willen (243). Men mikte op de
gemeente in haar geheel en wilde samen zoeken naar wegen om weldoor-
dacht gemeente van Christus te zijn (242).

Gehoorzaamheid

De dimensie van de gehoorzaamheid komt tot zijn recht, doordat de
vraag: wat willen  we als gemeente precies? wordt verstaan  als:  wat wit  de
Heer van Zijn gemeente (243). Men wil weldoordacht gemeente van
Christus zijn (242).

Samenvattend: In een verslag van een kerkelijk veranderingsproces (ZB,
pag. 242-247) wordt de vraag, of de kerk systematisch kan veranderen,
zoals ook niet-kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen
veranderen, beantwoord in deze zin, dat bij dit veranderingsproces de-
zelfde dimensies worden onderkend als bij een veranderingsproces in een
organisatie van niet-kerkelijke aard (fasisch verloop, aard, niveaus van
abstractie, begeleiding).
De vraag, of het eigene van de kerk daarbij kan worden erkend en be-
waard, wordt beantwoord in deze zin, dat de dimensies mondigheid en
gehoorzaa,nheid duidelijk tot hun recht komen.

Conclusie met betrekking tot de probleemstelling
(zie de samenvattingen op de pagina's 237, 241, 249)

Uit een onderzoek van een aantal publikaties
waarin globaal of gedetailleerd
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verslag wordt gedaan van veranderingsprocessen in kerken
(V-ZB; pag. 231-247)
blijkt, dat het gewenst en mogelijk is
voor de begeleiding van deze processen
een systematiek en methodiek te hanteren
gevormd naar analogie van de systematiek en methodiek voor veranderings-
processen in organisaties van niet-kerkelijke aard
met inachtneming van de bijzondere eisen
die  de  eigen  aard  van  de  kerk  in  dit  verband  stelt.
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13. PASTORES OP DRIFT

Zoals  aan  het slot van hfdst.  11  (pag. 179) reeds werd aangekondigd,
wordt in dit hfdst. als introductie van de delen 13-I, II, III, IV een
globale beschrijving gegeven van een cursus „weerstanden tegen veran-
dering". In de delen 13-I, II, III, IV wordt nader ingegaan op onderde-
len van de cursus.

De cursus

Het onderstaande is een bloemlezing uit vragen en opmerkingen, die
pastores tijdens een informatiebeurs aan de wand prikten, nadat zij
enkele zittingen van de cursus hadden meegemaakt.
- Hoe breng je mensen problemen z6 bij, dat ze als eigen problemen

erkend worden en als eigen problemen opgelost? Men reageert niet
op uitnodigingen, preken, discussieaanbod etc.

- Vele van onze projecten zijn niet meer in de begin-fase. Hoe „terug
te draaien" als het verkeerd begonnen is?

- Wanneer wij in kerkelijk verband proberen tegelijk de bestaande
groep te begeleiden dn in te spelen op de vragen van hen daarbui-
ten, dreigen wij dan niet in de situatie te geraken van „geen vlees en
geen vis" te zijn?

- Wij wensen wellicht vragen te zien op terreinen waar ze in het geheel

niet liggen c.q. niet z6 aan ons gesteld worden.
- Zijn deze vragen de vragen van het project of projecteren wij onze

vragen in de projecten? Wie definieert de situatie?
- Hoe kunnen kerkeraden zicht krijgen op de wezenlijke vragen van

de samenleving en daardoor meer de betrekkelijkheid van de eigen
organisatie gaan zien?

- Stellen wij onze vragen vanuit het evangelie of vanuit onze proble-
matiek als pastores?

- Leiderschapsstijlen, inclusief het „ambt", de rol van de pastor in een
veranderingsproces.

Die vragen waren - ook zonder dat ze in de cursus allemaal afdoende



252   DEEL IV - EXPLORATIE

beantwoord konden worden - het beste bewijs, dat de organisatoren
in elk geval de behoefte aan een cursus juist gepeild hadden. Die be-
hoefte was eerder gesignaleerd nl. toen het Interuniversitair Instituut
voor Normen en Waarden in de samenleving, zich in 1968 in het Dr.
W. A. Visser 't Hooft Centrum te Rotterdam vestigde en een aantal
hoorzittingen hield met pastores uit Rotterdam, Den Haag en om-
geving.
In deze hoorzittingen werd de gedachte uitgesproken, dat de pastores
geholpen zouden zijn met een cursus over weerstanden tegen verande-
ring. Velen, zo niet allen, zijn betrokken in deze processen, maar weten
daarop niet voldoende in te spelen. In hun opleiding is daarin niet
voorzien en ook qua instelling staan zij hier vreemd tegenover.
Samen met het Oecumenisch georiEnteerd vormingscentrum „Oud
Poelgeest" te Oegstgeest werd deze gedachte verwezenlijkt.
De cursus viel ook binnen het raam van de doelstellingen van „Oud
Poelgeest": „een vormingsproces te stimuleren waarin men komt tot
een in vrijheid te realiseren keuze en stellingname t.a.v. mens en maat-
schappij, hetgeen allerlei aspecten van veranderingsprocessen impli-
ceert".

De cursus als geheel had zowel naar de inhoud als naar de vorm een
experimenteel karakter. Veel tijd werd besteed aan de evaluatie van
beide. Ook het leerproces kreeg tijdens de cursus steeds meer aandacht.
In hfdst. 13-III vindt de lezer hierover een aantal gegevens (pag. 295).
Uitgangspunt was, dat getracht zou worden de uit de praktijk voort-
komende vragen van in veranderingsprocessen betrokken pastores te
beantwoorden.
De cursus werd voorbereid door een werkgroep bestaande uit mej. drs.
N. H. Voltelen (sociaal-psychologe, directeur „Oud Poelgeest"), pater
L. Brenninkmeijer (vormingswerk, Den Haag), pater J. M. A. van
Eekelen (vormingswerk, Rotterdam), dr. H. Faber (pastoraal-psycho-
loog, Leiden), P. C. Janse (adviseur opbouwwerk Ned. Herv. Kerk,
Schiedam), ds. W. P. ten Kate (bijzonder kerkewerk, Den Haag), dr.
P. E. Kraemer (socioloog, staflid I.N.W., Rotterdam), drs. J. Kroeze
(theoloog, staflid I.N.W., Rotterdam) en drs. D. Lissenburg (sociaal-
psycholoog, predikant, Rotterdam).

Tijdens de cursus vormden drs. Voltelen, dr. Kraemer, drs. Kroeze en
drs. Lissenburg de cursus-staf; dr. Faber vervulde t.o.v. de staf de rol
van supervisor; ds. Ten Kate en drs. Hoekstra (drs. H. Hoekstra, com-
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municatie-socioloog, K.T.H., Amsterdam) vormden samen met dr. Fa-
ber een stuurgroep, die regelmatig met de staf de cursus evalueerde en
adviseerde over verdere vormgeving en inhoud van de cursus.
Aan de cursus werd deelgenomen door vier rooms-katholieke- en vijf
protestantse pastores, twee opbouwwerkers en een predikantsvrouw,
die allen in hun werk voor de bovengenoemde vragen stonden.
De cursisten maakten van sept. 1970 - jan. 1972 elf tweedaagse zittin-
gen op „Oud Poelgeest" mee en namen bovendien deel aan een in het
Visser 't Hooft Centrum gehouden seminar over „saneren en politieke
besluitvorming". De cursus werd besloten met een vijfdaagse zitting in
januad 1972.

Weten, kunnen en zijn

Wat moet een pastor weten en kunnen en - wat misschien wel het be-
langrijkste is - zijn in de veranderingsprocessen waarin de kerken in
onze tijd zijn betrokken of, om het dichter bij huis te brengen, in een
veranderingsproces waarin hij met zijn eigen gemeente is betrokken?
De vragen zouden te rubriceren zijn als: vragen naar inzicht in wat
er aan de hand is, diagnostische criteria t.a.v. veranderingsprocessen;
vragen naar mogelijkheden om er greep op te krijgen, methodische
inzichten voor de begeleiding van deze processen en ook minstens
bekendheid met h66 je het dan in de praktijk moet d66n, technisch in-
zicht (wat ook kan bestaan uit: weten wat je niet zelf moet doen, maar
wat je bij gebrek aan eigen vaardigheid aan een technicus moet over-
Iaten!).
En de dieper gaande vragen naar de beleving van en het eigen functio-
neren in een veranderingsproces.
En dat allemaal niet hoogvliegend, maar „op de grond", in verband
met de eigen werksituatie.

Projecten

Om dit laatste te bereiken en om bovendien in de cursus een goede re-
latie te leggen tussen theorie en praktijk, brachten de cursisten hun
eigen projecten in nl. een, aan de hand van verstrekte richtlijnen (zie
hfdst. 13-II, p. 272), vervaardigde beschrijving van veranderingen,
waarin zij zelf in hun werk betrokken waren. Met de door de cursisten
ingebrachte projectbeschrijvingen, die gedurende de cursus werden
aangevuld, werden een aantal „oefeningen" gedaan.
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Deze „oefeningen" bestonden uit:
- Plenaire zittingen waarin onder leiding van een staflid een aantal

projecten kritisch werd doorgelicht en vooral aan het schema situa-
tie- en projectanalyse en het strategie-schema aandacht werd besteed
(zie hoofdstuk 13-II: Uit het leven gegrepen).

- Bespreking van de projecten in groepen-van-drie, in een aantal ge-
vallen gevolgd door een plenaire zitting, waarin door de groep-van-
drie werd gerapporteerd.

Deze groepen-van-drie waren bedoeld als begeleidingsinstrument.
Het ging hierbij om het element van supervisie, daar supervisie
door supervisoren buiten de staf financiale bezwaren had en deze
supervisoren bovendien het denkproces in de groep niet zouden
hebben meegemaakt.
Tijdens de zittingen op „Oud Poelgeest" werd daarom met ingang
van de vierde zitting tijd vrijgemaakt om bijeen te komen in groe-
pen-van-drie en vragen e.d. met betrekking tot een der projecten
te bespreken. De stafleden gaven desgewenst aan deze groepen
verdere informatie en/of waren beschikbaar voor persoonlijke
consultatie.
Getracht werd groepen-van-drie te vormen, die vergelijkbare pro-
jecten hadden (projecten met „affiniteit"). Om te beginnen waren
dit vaste groepen; of de deelnemers wisselden met andere groe-
pen, zou na een paar zittingen worden bezien.
Men had in deze groepen dus aandacht voor elkaars project, men
hield elkaar vast, corrigeerde elkaar t.a.v. het project.
De leden van de groepen konden ook tussentijds contact met el-
kaar zoeken (met of zonder stafleden).

- E6n oefening werd besteed aan de introductie en oefening van
een gespreksbewakingsprocedure d.w.z. een procedure om een te
voeren gesprek inderdaad aan zijn doel te doen beantwoorden.

- Ein oefening werd besteed aan het uitvoerig bespreken van een ver-
gelijkende analyse van een aantal projecten (zie hoofdstuk 13-II: Uit
het leven gegrepen).

-  Ein oefening werd besteed aan een vergadering van het werkverband
project V(zie hoofdstuk 13-II, p. 285).

- Eenmaal werd een rollenspel gespeeld (kerkeraadsvergadering),
waarbij vooral de motivatie van de kerkeraadsleden om al of niet
in veranderingen betrokken te worden, onder de loep werd genomen.

- Ook werd 66nmaal tijd gegeven voor individueel werken aan de ver-
heldering van eigen project.
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Bij dit individueel werken aan de verheldering van eigen project
werd de vraag beantwoord:
Wat geelt u uit hetgeen tot nu toe is geboden in de cursus nader in-
zicht in uw eigen project en wat kunt u direct toepassen of „verta-
len"?
Hierover werd individueel nagedacht, maar er werd niet over gerap-
porteerd.

Vragen
Wel bracht men uit deze „overdenking" antwoorden mee op een tweede
vraag:

Welke vragen rijzen er nu bij u en aan wat voor soon informatie in dit
verband hebt u op het moment behoefte?
Hieruit resulteerde een groot aantal vragen en opmerkingen, die op
aparte vellen papier werden geschreven en aan de wand werden ge-
hangen, waarbij men in onderling overleg trachtte te komen tot het
vormen van clusters van bijeenbehorende vragen.
Deze ordening van vragen werd in pleno al discussiarend voortgezet.
Ook in het verdere verloop van de cursus werden door de cursisten
meerdere malen vragen geformuleerd, die werden opgenomen in het
aanbod van informatie en discussie-materiaal.

Informatie

Aanknopend aan de gerezen vragen werd zoveel mogelijk informatie
gegeven in de vorm van lezingen, literatuurbesprekingen en discussie;
naast theoretische informatie over veranderingsprocessen (diagnose,
methodiek, technieken) ook informatie over pastor zijn in een verande-
rende kerk.
De aan de cursisten aangeboden informatie betrof de volgende onder-
werpen:

1. Algemeen tableau van planning of change en weerstanden.
2. Introductie tot verschillende soorten veranderingsprocessen en

weerstanden in verband daarmee.
3. Introductie tot verschillende niveaus van veranderingsprocessen

en weerstanden in verband daarmee.
4. Fasen in een veranderingsproces, mede in verband gebracht met

aard en niveaus van veranderingsprocessen.
5.  Het leerproces van deze groep.
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6. Historisch-maatschappelijke dominanten en geloofsstijlen.
7.  Weerstanden in het pastorale vlak
8.  Hoe hanteren pastores conflicten in het werk?
9.  Pastor zijn in een veranderingsproces.

10.  Conflict als methode in veranderingsprocessen van opbouwaard.
11.   Motivatie.

Aan de informatie over de „motivatie" ging een door 66n der
cursisten aan zijn project ontleend rollenspel vooraf.

12.  Geloof en ongeloof in een industrieel tijdperk.
13.  De uniekheid van de kerk en veranderingsprocessen.
14. Saul David Alinsky - organisator tegen onrecht.
15. Machts/maatschappijstructuren.

Meten van macht.
16.  De kerk als vrij- en heelplaats.
17.  Samenwerking en conflict.
18. Pastorale vernieuwing.

Elementen voor een strategie.
19. Leiderschap.
20. Algemene opmerkingen n.a.v. projecten.
21. Methodische eisen.
22.  Rol van de change agent.
23. Groepszelfevaluatie.
24. Enkele aantekeningen betreffende interviews.

Niet besproken werden: twee informatieve stukken m.b.t. weersmnden
en grondregels voor verandering.

Deze informatie werd zowel aangeboden in de vorm van lezing plus
discussie als in de vorm van literatuur, die door de cursisten werd be-
studeerd, ingeleid en ter discussie gesteld.
Dit betrof de volgende literatuur:
W. G. Bennis, K. D. Benne en R. Chin: The planning of change. Capim

selecta, zowel uit de uitgave 1964 als uit de uitgave 1970.
Dr. H. Faber: Geloof en ongeloof in een industrieel tijdperk. Assen,

1969.

Dr. H. Faber: Buigen of barsten. Gedachten over planning of change.
Meppel, 1970.

P. C. Janse: Saul David Alinsky, organisator tegen onrecht. Nimo-
cahier No. 10, 1971.

Dr.  A.  M.  J. van Tienen  /  Dr.  W.  A. C. Zwanikken: Opbouwwerk  als
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een sociaal-agogische methode. Deventer, 1969. Capita Selecta.
Social action: Documentatiemap No. 8. Uitgave Documentatie- en In-

formatiecentrale. Amersfoort, 1970.
Dr.  W.  A. C. Zwanikken: Aktievormen  in de samenlevingsopbouw.

Nimo-stencil No. 7, Den Haag, z.j.
Kerken en ontwikkelingssamenwerking. Studierapport gen. synode

Ned. Herv. Kerk, 1971.
L. J. Hogebrink: Kerkewerk. Documentatie IKV. Voorburg, z.j.

De volgende vragen golden als richtlijnen bij de bestudering van deze
literatuur:
a. Welke vragen hebt u t.a.v. de onderwerpen in de literatuur?
b. Welke verschijnselen, beschreven in de literatuur, herkent u vanuit

uw eigen werksituatie?
c. Welke kritiek c.q. stellingname hebt u t.a.v. ideean etc. uit de litera-

tuur?

d. Welke „handgrepen", „wenken" uit de literatuur meent u te kunnen
gebruiken in uw werk?

Bij de bespreking van de literatuur werd zoveel mogelijk aangeknoopt
bij de uit de projecten gestelde vragen. Zodoende werd de informatie
voortdurend in verband gebracht met de eigen projecten en omgekeerd.
Naar het gebruikmaken en de verwerking van een aantal „ideean"
werd tijdens de cursus een beperkt onderzoek gedaan (zie hoofdstuk
13-I: Idedn hebben benen p. 260).

Slotweek

In de slotweek is getracht in een combinatie van informatie, oefening
en praktisch werk een model te ontwikkelen, waarin een kerkelijke ge-
meente wordt gestimuleerd tot een bezinning, die uitloopt op een daad-
werkelijk handelen. Als onderwerp werd gekozen de vraag, of de be-
treffende gemeente zich zou inzetten voor een uitwerking van de ge-
dachten over de ontwikkelingssamenwerking, zoals deze o.m. door de
Wereldraad van Kerken in Uppsala zijn geformuleerd.
De cursisten gingen het veld in, interviewden een aantal leden van
deze gemeente, analyseerden de situatie op basis van deze interviews
en ontwierpen op basis van deze analyse richtlijnen voor verder hande-
len.
Vervolgens werden deze richtlijnen voorgelegd aan een groep betrok-



258   DEEL IV - EXPLORATIE

kenen uit deze gemeente (waaronder de geinterviewden) en tot slot
werd aan het geheel een kritische nabespreking gewijd. Deze week
werd als zeer positief ervaren. De informatie werd hierdoor tot een
samenhangend, overzichtelijk geheel en men kon een proces in zijn ver-
loop zien.

Evaluatie

Doorlopend werd in de cursus zelf geEvalueerd, zowel door cursisten
en staf als door stuurgroep en staf.
Uit deze evaluaties bleek in het begin vooral een grote onbekendheid
met het a.b.c. van de sociale wetenschappen; een neiging tot abstractie
en weinig concretisering en detaillering, teveel ook werden de projecten
bezien vanuit binnen-kerkelijk standpunt. Aan het eind was er op deze
terreinen duidelijk winst geboekt.
Een van de belangrijkste ontdekkingen was wel, dat een pastor om een
veranderingsproces te begeleiden waarin hij als pastor betrokken is, ook
zelf dat proces moet meemaken en wel in zichzelf. Wie bezig is weer-
standen bij anderen te overwinnen, moet eigen weerstanden onderken-
nen.

Ook is denken in termen van een proces voor theologen moeilijk en ook
gewoon goed luisteren naar de vragen van de mensen. In het kader
van deze cursus werden door schrijver dezes met een zestal cursisten
drie individuele gesprekken gehouden over de veranderingsprocessen
waarin zij zelf betrokken waren (zie hoofdstuk 13-IV: Gesprekken met
zes pastores, pag. 314).
Aan deze zes cursisten werden na afloop van de cursus nog schriftelijk
een viertal evaluatievragen voorgelegd m.b.t. de vergroting van het dia-
gnostisch vermogen en van het vermogen tot begeleiding, de bewust-
wording van het probleem van veranderingsprocessen in de kerk en
bewuster denken over de doelstelling van de kerk.
De twee laatste zaken hadden eerder tot deelneming aan de cursus ge-
stimuleerd dan dat zij er het gevolg van waren, de beide eerste zaken
waren zeker door de cursus vermeerderd.
Ook werden wensen voor de nieuwe cursus geformuleerd (zie hoofd-
stuk 13-III: Wat nuttigheid? pag. 295).

Nieuwe cursus
Besloten werd in 1973 opnieuw met een cursus te beginnen, met als
thema: leiding geven aan en in veranderingsprocessen.
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In deze cursus zal het weer gaan om dezelfde vragen, maar nog meer
zullen de wisselwerking van theorie en praktijk en de eigen beleving en
verwerking van deze problematiek door de cursisten centraal staan.
Ook de leerroute zal nog meer in een samenspel tussen cursisten en
staf worden bepaald.
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13-I.  IDEEMN HEBBEN BENEN

"Ideas have legs", men vindt ze terug op plaatsen waar men ze niet
verwacht. En op die plaatsen doen ze hun werk en worden ze omgezet
in daden.

Na de negende cursuszitting (van de elf) is aan de twaalf cursisten aan-
geboden het hierondervolgende overzicht van de tot op dat moment in
de cursus ingebrachte ideean, met daarbij aangegeven de plaatsen in de
verslagen van de cursusdagen, waarin deze ideeen werden geintrodu-
ceerd en toegelicht.
In dit overzicht werden de ideean tevens in verband met elkaar ge-
bracht en wel als volgt:

1.    Bij het spreken over veranderingsprocessen is een situatie- en pro-
jectanalyse (Idee I) noodzakelijk.

Voor een beschrijving van deze situatie- en projectanalyse, zie
men bij de gegevens over de projecten de pag. 272-274.
Deze situatie- en projectanalyse is een technisch hulpmiddel
voor het beschrijven van de uitgangssituatie en het project als
zodanig.

2.  De fasen (Idee II) van een veranderingsproces kunnen worden be-
noemd als: diagnose, motivatie, planning, actie, evaluatie of
ook met de termen uit de indeling van Lippitt.

3.  De aard (Idee III) van een veranderingsproces kan worden gety-
peerd door de verhouding subject/object, zoals die bestaat tussen
een „elite" (c.q. werkverband, groep die verandering wil) en het
totale samenlevingsverband. (1)

4. Het niveau (Idee IV) waarop een proces verloopt, kan worden
aangegeven als het niveau van functie, taak of werk(stukken) in
onderlinge relatie.

5/6. De relatie tussen aard en niveau van een veranderingsproces kan
worden vastgelegd in een diagnoseschema. (2)

Een proces, van welke aard ook, verloopt (moet verlopen) op de
drie niveaus en moet niet per niveau van aard veranderen. De
fasen-indeling brengt hierin een verfijning aan als volgt: alle fasen

(1) Bedoeld en ook zo door de cursisten begrepen is hier de verhouding sub·
ject/object c.q. contra-subject c.q. subject.
(2) Bedoeld is het toetsingsschema op pag. 81.
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moeten op alle niveaus homogeen (Idee V) zijn (van 't zelfde laken
een pak) Bn op de verschillende niveaus moet het fasenverloop
synchroon (Idee VI) zijn (de klokken gelijk!).

7. Met name in de fase van de planning kan worden gebruikt het
schema strategie-ontwikkeling (Idee VII) met vragen naar aanpak,
model/voorbeeld, hulpmiddelen, evaluatie, wie?, wat?, hoe?, waar-
om?, next steps?

Voor een beschrijving van dit strategie-schema, zie men bij
de gegevens over de projecten pag. 274.
Evenals de onder punt 1 genoemde situatie- en projectanalyse
is dit strategie-schema een technisch hulpmiddel i.c. voor het
bepalen van de strategie, met name in de fase van de planning.

8. De pastor die een veranderingsproces begeleidt, speelt daarin
(mogelijk) de rol van een change agent (Idee VIII).

9.  In deze veranderingsprocessen moet hij weten „om te gaan" met
weerstanden (Idee DO.

10. Ook het hanteren van conflicten (Idee X) is bij het begeleiden
van veranderingsprocessen belangrijk.

11. De vraag is enkele malen gesteld, of veranderingsprocessen in
kerken „uniek" (Idee XI) zijn in deze zin, dat een absolute gelijk-
heid met veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke
aard niet mag worden verondersteld en welke consequenties dit
dan heeft.

In deze ideean werd de kwalificatie uniekheid gebruikt. Met
verwijzing naar het in hfdst. 11 toegelichte onderscheid zullen
wij in de verwerking van dit materiaal de kwalificatie uniekheid
beschouwen als de samenvatting van een aantal dimensies.

Ten aanzien van elk van deze ideelin beantwoordden de cursisten de
volgende vragen:
1. Hebt u dit idee gebruikt bij de analyse en beschrijving van uw pro-

ject?
2.  Zo neen, waarom niet?
3.  Zo ja, waar? (S.v.p. verwijzen naar uw verslagen en/of stukken).
4.  Vindt u het een bruikbaar idee? Zo ja, waarom?
5.  Zo neen, waarom niet?
6. Als u het idee nog niet hebt gebruikt, stelt u zich voor het alsnog

te kunnen gebruiken bij de verdere beschrijving en/of begeleiding
van uw project?

7. Welke verdere opmerkingen wilt u hier nog over maken?
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Bovendien beantwoordden zij nog eens kort een aantal vragen m.b.t.
hun projecten (zie hfdst. 13-II: Uit het leven gegrepen).
De door de cursisten ingevulde vragenlijsten (in totaal 12) werden met
hen besproken, zodat over de invulling geen misverstand kon bestaan.

De ideeEn waren over het algemeen goed overgekomen en ook gebruikt
bij de analyse en beschrijving van de projecten en werden bruikbaar ge-
acht.

Soms waren de ideeEn niet expliciet gebruikt, soms waren ze niet van
toepassing op de situatie, b.v. als men geen pastor is, speelt de vraag
naar de combinatie van pastor en change agent geen rol, soms ook
waren ze nog niet gebruikt.
De ideean die het laatst waren geintroduceerd (het hanteren van con-
flicten en vooral ook de uniekheid van veranderingsprocessen in ker-
ken), waren het minst of niet gebruikt, hoewel men die (met reserves)
wel bruikbaar achtte.
Over de verschillende afzonderlijke ideean het volgende (tussen haakjes
het aantal malen, dat een bepaald oordeel werd gegeven).

Idee  I:  Situatie-  en  projectanalyse

Het idee is gebruikt (llx) en men vindt het bruikbaar (llx). Het is
„zelfs noodzakelijk", dwingt tot systematische benadering en tot goed
doordenken van situatie en project, die soms anders zijn dan men
dacht. Het maakt duidelijk waarover men beslissingen moet nemen.
Het idee is niet-expliciet gebruikt (lx).
De bruikbaarheid wordt betwweld (.tx), omdat de interpretatie van
problemen en basisveronderstellingen juist de grote moeilijkheid is.
E6n cursist pleit voor het door de cursist zelf (op grond van een enkele
z66r algemene tip) opzoeken van de punten die belicht dienen te wor-
den, plus voor een grondig doorpraten met een deskundige van de ge-
schreven analyse.
E6n signaleert, dat soms te weinig gebruik gemaakt wordt van een situ-
atie-analyse.

Samenvattend:
Van de dimensie: fasering van het proces
wordt de indicator: diagnose,
geformuleerd in Idee I als:
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„bij het spreken over veranderingsprocessen is een situatie- en project-
analyse noodzakelijk",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (llx) en bruikbaar geacht (llx).

Idee II: Fasen van het proces

Het idee is gebruikt  (1Ox)  en  men  vindt het bruikbaar (12x) uit een

oogpunt van kritische bezinning op de stand van zaken en inzicht in
voortgang, begin en eind van een proces, „om de zaak niet te doen
verzanden", en de onderlinge relatie van de verschillende elementen
van een proces, „het stap voor stap met elkaar toegroeien naar nieuwe
situaties c.q. veranderingen". Het voorkomt overhaaste en onberaden
stappen.
Men acht het idee het best hanteerbaar bij kleine en overzichtelijke
projecten; bij veelomvattende veranderingen is er moeilijker greep  op te
krijgen.
Het idee is niet   gebruikt  (lx)   en  nog  niet   gebruikt   (l x), omdat het
project nog te weinig op gang gekomen is.
Wel is het idee in dit geval toegepast op dit project in een drietal be-
sprekingen tijdens de cursus.
Men stelt zich voor het alsnog te kunnen gebruiken (2x).

Samenvattend:
Van de term: veranderingsproces
wordt de dimensie: fasering van het proces,
geformuleerd in Idee II als:
„de fasen van een veranderingsproces kunnen worden benoemd als:
diagnose, motivatie, planning, actie, evaluatie of ook met de termen
uit de indeling van Lippitt",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (1Ox) en bruikbaar geacht (12x).

Idee III: Aard van het proces

Het idee is gebruikt (llx) en men vindt het bruikbaar (12x) voor
verheldering van de eigen rol en die van werkverband en populatie.
Men vermijdt daardoor „onbehagen". Het dwingt tot het zoeken van
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een consequent beleid („de neiging bestaat ( . . . )n u eens als expert,
dan weer als opbouwwerker, een andere keer als sociale hervormer
bezig te zijn") en geeft zicht op de problemen, die men redelijkerwijs
kan verwachten.
Men krijgt hierdoor ook „inzicht in de verborgen agenda's: anders met
iets bezig zijn is met iets anders bezig zijn".
Het idee is nog niet gebruikt (lx) omdat men nog in een voorbereidend
stadium is.
Men stelt zich voor het wel alsnog te kunnen gebruiken (lx).

Samenvattend:
Van de term: veranderingsproces
wordt de dimensie: aard van het proces,
geformuleerd in Idee III als:
„de aard van een veranderingsproces kan worden getypeerd door de
verhouding subject/object(3) zoals die bestaat tussen „elite" (c.q. werk-
verband, groep die verandering wil) en het totale samenlevingsver-
band",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (11,0 en bruikbaar geacht (12x).

Idee  IV:  Niveaus van  het  proces

Het idee is gebruikt (12x); in 66n van deze gevallen „nauwelijks",
omdat het „niet eenvoudig in de praktijk toe te passen is".
Men vindt het idee bruikbaar (12x), zelfs „noodzakelijk". Men leert
de fundamentele problemen en praktische werkstukken van elkaar
onderscheiden, wat van belang is, omdat men geneigd is teveel met
de werkstukken bezig te zijn en door te draven op het praktische,
organisatorische vlak.
Het voorkomt „dat het proces scheef getrokken wordt".
Dit idee dwingt tot bezinning over de achtergronden en vergroot de
doorzichtigheid van het proces.
Men vindt de naam niveaus onduidelijk (lx) en wijst er op, dat men in
alle niveaus weer „lagen" kan onderscheiden naar gelang de betrokken
groepen (b.v. overheid, dienstverlenende organen en grondvlak).

(3) Bedoeld en ook zo door de cursisten begrepen, is hier de verhouding sub-
ject/object c.q. contra-subject c.q. subject.



IDEERN HEBBEN BENEN  265

Samenvattend:
Van de term: veranderingsproces
wordt de dimensie: niveaus van het proces,
geformuleerd in Idee IV als:
„het niveau waarop een proces verloopt, kan worden aangegeven als
het niveau van functie, taak of werk(stukken) in onderlinge relatie",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (12x) en bruikbaar geacht (12x).

Idee V: Homogeniteit van niveaus en fasen

Het idee is gebruikt (7x) en men vindt het bruikbaar (1Ox).
Het scherpt de aandacht voor de aard van het proces op alle niveaus
en in alle fasen, maakt attent op gevaren, schept duidelijkheid en
dwingt tot consequentie in de werkwijze, „hoewel „reincultuur" on-
mogelijk en onwerkelijk lijkt".
Men vindt het wel moeilijk te realiseren, „misschien zitten hierachter
weerstanden".
Het idee is niet gebruikt (5x) vanwege het voorbereidend stadium en
omdat men „in de beschrijving niet over fasen praat".
Men vindt het geen bruikbaar idee (lx), omdat men er alleen maar
iets mee opschiet i.v.m. een diagnose; „voor de rest moet je toch ver-
der", m.a.w. het idee heeft waarde voor de evaluatie/diagnose, niet
zozeer voor de methode.
Bij bespreking blijkt, dat tijdgebrek, onmacht t.o.v. werkverband en
dienstverlenend systeem een rol spelen.
Men  stelt  zich  voor  het idee alsnog te kunnen gebruiken  (lx),  bij  de
„begeleiding" (lx), hoewel men het moeilijk vindt „de ene aard duide-
lijk van de andere te onderscheiden".

Samenvattend:
Van de term: veranderingsproces
worden de dimensies: verticale en horizontale homogeniteit,
geformuleerd in Idee V als:
„een proces van welke aard ook verloopt (moet verlopen) op de drie
niveaus en moet niet per niveau van aard veranderen.
De fasenindeling brengt hierin een verfijning aan als volgt: alle fasen
moeten op alle niveaus homogeen zijn (van 't zelfde laken een pak)",
door 12 cursisten,
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met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (7x) en bruikbaar geacht (1Ox).

Idee VI: Synchronisatie van de lasen

Het idee is gebruikt (6x) en men vindt het bruikbaar (9x), hoewel zich
in  de verschillende „lagen" in de niveaus verschillen zullen voordoen. (41
Het voorkomt doorhollen op 66n niveau, werkt als correctief t.a.v.
het eigen werk.
Men vindt het wel moeilijk in de praktijk, „het leven neem je niet zo-
maar in de hand".
Men vindt het idee „niet helemaal" bruikbaar (lx).
„Het vooroplopen van de fasenindeling op een bepaald niveau (b.v.
werk) kan misschien de voortgang op een ander niveau (b.v. functie)
bevorderen."

Het idee is, hoewel het herkend wordt, niet gebruikt als methodisch
principe (lx); 6f is niet uitdrukkelijk gebruikt (lx) (hoewel dit in de
verdere voortgang   van het proces zal dienen te gebeuren);   6f   is   niet
gebruikt, omdat het nog niet aan de orde was (2x); 6f is alleen in de
praktijk gebruikt (lx); 6f is niet gebruikt (lx), „omdat men in de be-
schrijving niet over fasen praat".
Men stelt zich voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (4x).

Samenvattend:
Van de term: veranderingsproces
wordt de dimensie: synchronisatie van de fasen,
geformuleerd in Idee VI als:
„op verschillende niveaus moet het fasenverloop synchroon zijn (de
klokken gelijk!)",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (6x) en bruikbaar geacht (9x).

Idee VII: Strategie-ontwikkeling

Het idee is gebruikt (8x) en men vindt het bruikbaar (9x); als analyse-
hulpmiddel waardevol om projecten te begrijpen en voor doelmatig
werk, de planning van de activiteit en verduidelijking van de next steps.
Venvarring en misverstand kunnen hierdoor worden voorkomen.

(4) Men zie hiervoor punt 9 in de beschrijving van project I (pagina 277).
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De rol van iedere deelnemer kan hierdoor „in het goede verband"

worden gezien.
Men vindt het idee „nauwelijks"    bruikbaar (lx)1,  "misschien alleen

om het bekende nog eens anders te bekijken".
Het idee is niet gebruikt (4x) omdat het project nog niet ver genoeg

gevorderd was, of omdat men het „in concurrentie" acht met andere
in de cursus gebruikte schemata.
Men vindt het geen bruikbaar idee Ux) wegens „schema-allergie"(!).
Men stelt zich voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (lx), waar-
schijnlijk (lx), niet zeker (lx).
Men stelt zich niet voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (lx).

Samenvattend:
Van de dimensie: fasering
wordt de indicator: planning,
geformuleerd in Idee VII als:
„met name in de fase van de planning kan worden gebruikt het schema

strategie-ontwikkeling met vragen naar aanpak, model/voorbeeld, hulp-
middelen, evaluatie, wie? wat? hoe? waarom? next steps",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (8x) en bruikbaar geacht (9x).

Idee VIII: Pastortchange agent

Het idee is niet van toepassing (4x).
Het idee is in de gevallen, waarin het van toepassing is, gebruikt (6x)
en wordt bruikbaar geacht (7x).
Het is goed aandacht te besteden aan deze dubbelrol, die nogal wat
vragen oproept.
Men wijst er op, dat de pastor meestal niet is aangesteld om tevens
change agent te zijn, „de onderweg opgepikte rol kan grote verwarring
brengen".
Men vindt het idee „matig bruikbaar" (lx).
Het idee is niet duideljk gebruikt (lx), „behoort wel tot de verborgen

agenda", is „min of meer verondersteld".
Het idee is niet gebruikt (lx), wegens „onduidelijkheid over eigen rol"
Men „hoopt" het idee alsnog te kunnen gebruiken (lx).
In de bespreking met Un der cursisten blijkt, dat de dubbelrol pastor/
change agent o.a. als problemen heeft: verwarring bij de mensen, ge-
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spletenheid bij de pastor, gebrek aan tijd, gebrek aan deskundigheid.

Samenvattend:
Van de term: veranderingsproces,
wordt de dimensie: begeleiding van het proces
geformuleerd in Idee VIII als:
„de pastor die een veranderingsproces begeleidt, speelt daarin (moge-
lijk) de rol van een change agent",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
in de 8 gevallen waarin het idee van toepassing zou kunnen zijn,
6x gebruikt en 7x bruikbaar geacht.

Idee IX: Weerstanden

Het idee is gebruikt (llx) en bruikbaar (llx) om onnodige fricties te
voorkomen en kernvragen en verborgen agenda's boven tafel te krijgen.
„Pas bij een goed zicht op het wat en waarom van de weerstanden kan
men elkaar vinden en tot verandering komen."
Het idee is niet  gebruikt (lx), omdat de weerstanden nog niet manifest
zijn.
Men stelt zich voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (lx), „bij ma-
nifestatie van weerstanden".

Samenvattend:

Van de dimensie: begeleiding van het proces
wordt de indicator: omgaan met weerstanden,
geformuleerd in Idee IX als:
„in deze veranderingsprocessen moet hij (d.i. de pastor/change agent)
weten „om te gaan" met weerstanden",
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
gebruikt (llx) en bruikbaar geacht (llx).

Idee X: Hanteren van conflicten
Het idee is niet gebruikt (9x), omdat  men er geen  raad  mee wist;  om-
dat men het in zijn project „ongeschikt" vond; omdat men er niet aan
gedacht heeft of omdat het een onbekend gegeven was; men zich niet
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bewust was van het belang van het hanteren van conflicten; „er nog
geen  behoefte  aan had"; omdat men conflicten  uit  de  weg  gaat  of  om-
dat de aanwezige weerstanden „nog niet tot conflicten uitgegroeid
I.  "

ZlJn .
Het idee is gebruikt (3x).
Men vindt het een bruikbaar idee (8x).
„Maar het hanteren van conflicten lijkt mij de moeilijkste taak voor
een change agent."
Men plaatst een ? achter de vraag naar de bruikbaarheid van het idee
(lx):
„Conflict hanteren akkoord; conflict zelf inbrengen?"
Men stelt zich voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (lx), „mis-
schien wel" (2x).
Men stelt zich niet voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (2x).

"„Als ik mijzelf voorstel, stel ik het mij nog niet voor.

Samenvattend:
Van de dimensie: begelei(ling van het proces
wordt de indicator: hanteren van conflicten,
geformuleerd in Idee X als:
„ook het hanteren van conflicten is bij het begeleiden van veranderings-

..1,9processen belangrlJK ,
door 12 cursisten,
met verwijzing naar door hen vervaardigde procesverslagen,
3x gebruikt en 9x niet gebruikt, en 8x bruikbaar geacht.

Idee XI: Uniekheid van veranderingsprocessen in kerken

Het idee is niet gebruikt (12x), omdat het niet relevant was („voor mij
is de verschijningsvorm van de kerk verbonden aan de wetten van een
samenleving"), niet expliciet aan de orde kwam, niet van toepassing
was, „onzin".

„Omdat ik de kerk bewust wil bekijken zoals iedere andere orga-
nisatie. Het zal moeten blijken of - en zo ja, in hoeverre - van
uniekheid sprake kan of moet zijn."

In 66n van deze gevallen „is het wel verondersteld".
Men vindt het idee wel bruikbaar (7x).

„Elke andere menselijke organisatie vindt zijn wortels in het men-
selijke. De gemeente, geworteld in het evangelie, is langs deze weg,
mede door God bepaald."
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Men waarschuwt, dat het idee niet als een „muurtje" moet worden
gebruikt.

„Het kan verontschuldigend gebruikt worden en dat is dan on-
juist."

Hetis  „misschien"  bruikbaar (lx).
Men vindt het niet bruikbaar (2x), „omdat het de wil tot verandering
en de feitelijke veranderingen afremt".

„Project in (Y), niet in de stad met de gouden poorten."
Men stelt zich voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (2x).

„Ik reken er op, dat vroeg of laat een stuk uniekheid te voorschijn
"

komt, misschien in de rol van de pastor als change agent.
Men stelt zich niet voor het idee alsnog te kunnen gebruiken (lx).

„Wij kunnen hoogstens zeggen, dat wij in de kerk ons bewust zijn
- althans het vermoeden hebben - dat ons hulpbronnen ter be-
schikking staan, die ongebruikelijk zijn in de zin van niet algemeen
gebruikt. In de kerk zal ik zeker trachten deze hulpbronnen te ge-
bruiken voor het zoeken naar nieuwe wegen. Overigens heeft de
kerk niet het recht van alleengebruik van de gaven Gods - inte-
gendeel, zij mag oefenplaats zijn voor algemeen gebruik. Een
oefenplaats is per definitie niet uniek."

Samenvattend:
Van de term: veranderingsprocessen in kerken
wordt de kwalificatie uniekheid, als samenvatting van een aantal di-
mensies,
geformuleerd in Idee XI als:
„de vraag of veranderingsprocessen in kerken „uniek" zijn in deze zin,
dat een absolute gelijkheid met veranderingsprocessen in organisaties
van niet-kerkelijke aard niet mag worden verondersteld en welke con-
sequenties dit dan heeft",
door 12 cursisten
niet gebruikt (12x),  1 x „wel verondersteld"  en 7x bruikbaar geacht.

In hoofdstuk  13-II (Uit het leven gegrepen, pag. 272) wordt nog een samen-

vatting gegeven van het gebruik van de ideeen in de projecten.

Samenvattend: (Met verwijzing naar de samenvattingen op de pagina's
262,263,264,265,266,267,268,269,270)
In het voorgaande verslag (pag. 262-270) wordt de vraag, of de kerk
systematisch kan veranderen, zoals ook niet-kerkelijke samenlevings-
verbanden systematisch kunnen veranderen, beantwoord in deze zin, dat
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bij de analyse en beschrijving van veranderingsprocessen in kerken, de-
zelfde dimensies worden gebruikt en bruikbaar worden geacht als bij ver-
anderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke aard (fasering,
aard, niveaus van abstractie, homogeniteit, synchronisatie, begeleiding).

Van de dimensie fasering worden  de indicatoren:
diagnose en planning gebruikt en bruikbaar geacht.
Van de dimensie begeleiding wordt de indicator:
omgaan met weerstanden gebruikt en bruikbaar geacht, de indicator:
hanteren van conflicten wordt niet gebruikt, maar wel bruikbaar
geacht.

De vraag, of het eigene van de kerk daarbij kan worden erkend en
bewaard, wordt beantwoord in deze zin, dat de kwalificatie uniekheid, als
samenvatting van een aantal dimensies van de kerk, in een aantal gevallen
bruikbaar wordt geacht, hoewel deze kwalificatie niet is gebruikt.

Conclusie met betrekking tot de probleemstelling

Enige ideeen met betrekking tot een systematiek en methodiek voor
de begeleiding van veranderingsprocessen
worden door de (twaalf) deelnemers aan een cursus over verandering en
weerstanden tegen verandering
in het algemeen bruikbaar geacht en gebruikt voor de analyse en be-
schrijving van veranderingsprocessen in kerken.

De ideefn over het hanteren van conflicten en over de uniekheid van de
kerk

zijn het minst ofniet gebruikt,
hoewel zij met enige reserve wei bruikbaar geacht worden.
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13-II.  UIT HET LEVEN GEGREPEN

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de verschillende dimensies van
het begrip veranderingsprocessen in kerken in de praktijk worden ge-
hanteerd.
Daartoe wordt een schets geboden van de verschillende situaties, waar-
in een aantal „pastores op drift" hun werk verrichten. Hoewel er geen
namen van plaatsen e.d. worden genoemd, zijn de situaties „uit het
leven gegrepen". De gegevens zijn ontleend aan de door de cursisten in-
gebrachte projectbeschrijvingen.
In het kader van dit boek kan deze schets niet veel meer zijn dan een
korte samenvatting van het vele ingebrachte materiaal en van de be-
sprekingen, die in de cursus aan de project-verslagen (en aan deze sa-
menvatting) werden gewijd. Deze schets is afgesloten bij het beBindigen
van de cursus in januari 1972.

De samenvatting geschiedt in aansluiting op de hieronder gegeven
richtlijnen onder de volgende gezichtspunten:
1. project; 6. verandering;
2. situatie; 7. weerstanden;
3. kernvragen; 8.  voortgangsreportage;
4. werkverband/cliant-systeem; 9. schematische analyse;
5. werkwijze/rol; 10. commentaar.

Vooraf worden twee in de cursus bij de project-beschrijvingen en -be-
sprekingen gebruikte hulpmiddelen op de hieronder aangegeven wijze
beschreven nl.
I.  situatie- en projectanalyse;
II. strategie-schema.

I.    Richtlijnen voor  een  situatie-  en  projectanalyse(m

A. PROJECT

1.   Wat  is het project,  dat  u witt inbrengen  als leer- en ontwikkelingsge-
geven in onze gezamenlijke arbeid?

2.  Op welke concrete situatie speelt dit project in?

(5) Deze richtlijnen zijn wat betreft onderdelen zowel geinspireerd op een model
uit een publikatie over "urban training"21, als op een bij de beschrijving van op-
bouwwerkprojecten gebruikt model.
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(Dit is m.a.w. de ruimere context, "setting" waarbinnen het project
sub. A.1 gezien moet worden.)

B. SITUATIE-VERKENNING

3. Geef kort karakterisering van de groepen en personen, die in de
situatie een rol spelen; en welke die rol is, in het bijzonder m.b.t.
de materie waarop het onder A.1 bedoelde project is afgestemd.

4.  Dito t.a.v. organisaties, instanties en instellingen.
5. Welke doeleinden, perspectieven (of niet-perspectieven) lijken u het

denken en handelen te bepalen van:
a.  de onder 3 genoemde groepen en personen?
b.  de onder 4 genoemde organisaties enz.?

6. Welke materiile/zakeljke omsmndigheden (financiBle, economische,
physieke, getalsmatige, historisch/sociaal-gegeven) bepalen de situa-
tie?

7. Welke veranderingen hebben zich, globaal gezien, in de afgelopen
tien jaar in de sub. A.2 t/m B.3-6 beschreven situatie voorgedaan?

C. KERNVRAGEN
„Kernvragen" zijn te onderscheiden van „problemen". Een pro-
bleem is een gegeven moeilijkheid, waarvoor men een oplossing
zoekt.
Men kan zich echter afvragen, waarom iets een probleem is, wie
nu eigenlijk formuleert, dAt iets een probleem is. Dan komt men
aan achterliggende vragen - de kernvragen, die in eerste instantie
niet met oplossingen te maken hebben, maar met het steUen, het
definieren van wat er „eigenlijk" aan de hand is, wie dat doen,
om welke redenen?

8. Welke kernvragen lijken u in de bovengeschetste situatie in het spel
te zijn of op het spel te staan?

9. Welke van die kernvragen ziet u als de voornaamste en ziet u uw
project als een poging-tot-bezig-zijn daarmee? Zo ja, op welke
wijze?

D.  WERKVERBAND EN WERKWIJZE
10. Maakt u met betrekking tot uw project deel uit van een werkver-

band, dat initiarend en stimulerend optreedt in het beoogde ver-
anderingsproces?

11. Beschrijf in het kort de samenstelling van dit werkverband, uit een
oogpunt van wie vertegenwoordigt formeel of informeel wie?
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Zijn er onder de leden van het werkverband sommigen, die in het
bijzonder „gezaghebbend" zijn, al dan niet op grond van hun (in)-
formele vertegenwoordiging? Expliceer s.v.p.

12. Heeft dit verband een feitelijke opdracht?
a. Zo ja, van wie heeft men die opdracht, hoe kwam zij tot stand,

wat zijn de motieven van de opdrachtgevende instantie, en hoe
verklaart u die motieven?

b. Zo neen, op welke gronden is het dan aan de gang? En vanwaar
komt dan de aandacht voor het betreffende onderwerp?

E.  VERANDERINGEN EN WEERSTANDEN
13. Geef een toegespitste omschrijving van de veranderingen waarop

uw project, c.q. werkverband zich richt, en hoe u zich thans indenkt
om die veranderingen na te streven.

14. Meent u, dat er van weerstanden sprake is? Waaruit blijken deze?
Hoe verklaart u die?

II. Strategie-schema

Bij de bespreking van projecten gedurende de cursus werd tevens ge-
bruik gemaakt van een strategie-schema.

MODEL VAN EEN STRATEGIEONTWIKKELING

SITUATIEANALYSE
I

STRATEGIEONTWIKKELING ' PLAN VAN ACTIE

1 Aanpak   Model/ I  Hulp-  | Evaluatie
Voorbeeld

middelen I
wie? Deze eva-

luatie be-
treft de

drie
wat? voor-

gaande
kolom-

hoe? men

waarom?

Ter toelichting:
1.  Uitgaande van een fasen-indeling is het opvallend, dat men vaak be-

gint in de fase van de "moving", het werken naar verandering toe,
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maar veelal vergeet aan motivering en het tot stand brengen van een
relatie te werken. Daardoor komt men vaak niet verder dan deze
fase en moeilijk of nooit toe aan de volgende fase. Het strategie-
schema past het best in een situatie, waarin de mensen al gemoti-
veerd zijn en naar verandering toe (willen) werken. Anderzijds kan
„onderzoek", het „toepassen" van het schema, een proces van moti-
vatie in werking stellen. Door vragen te stellen interesseer je de
mensen misschien ook in antwoorden.

2. Vaak hebben pastores etc. de neiging hun problemen aan de orde
te stellen. Om wiens probleem gaat het nu eigenlijk? is een funda-
mentele vraag. Men moet dus gezamenlijk het probleem aan de
orde stellen. Dat is echter ook niet eenvoudig, omdat men vaak zo-
wel uit verschillende fasen als vanuit verschillende gezichtspunten
naar het probleem kijkt. De „sterke" man moet daarom oppassen
de situatie-analyse niet te modelleren naar zijn plan-de-campagne.
Meestal zijn er meerdere antwoorden op een probleem; alternatieve
manieren om met een probleem bezig te zijn, temeer omdat men de
situatie waardeert vanuit verschillende achtergronden.

In hoofdstuk 13-I .IdeeEn hebben benen p. 260) wordt verslag gedaan
van de mening der cursisten over de bruikbaarheid van de situatie- en
projectanalyse en het strategieschema.
De projecten I-VI zijn van de zes cursisten met wie gesprekken zijn ge-
voerd en zijn overeenkomstig genummerd (zie pag. 314).

PROJECT I

1.   Proiect
Een R.K. parochie en een N.H. wijkgemeente willen gezamenlijk de
kerk nieuw doen functioneren in een, in de saneringsplannen betrok-
ken, binnenstadswijk van een grote stad. Zij willen o.a. een gemeen-
schappelijke medeverantwoordelijkheid dragen voor de woonomgeving.
Symptomatisch voor de veranderingen die plaats zullen vinden, is het
vervangen van kerkruimten door gebouwen met sociaal-culturele en
maatschappelijke bestemming van de wijk en voor de wijk. Het project
heeft een aantal onderdelen in kleinere projecten b.v. een bejaarden-
zorgproject, onderwijsproject, kerk-en-wijkproject, contactproject.

2.   Situatie
De binnenstadswijk is te verdelen in:
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a. Een gedeelte, waar voornamelijk sociaal achtergestelde mensen in
buurtverband leven.

b. Een (stations)gebied met grote winkels, betere huizen, veel hotels.
In deze wijk is prostitutie en wonen grote aantallen gastarbeiders,
ook zijn er veel logementen.

Drankgebruik en geweldpleging komen veel voor.
De kerkelijke situatie is, als men deze verstaat in de traditionele zin,
vrijwel hopeloos.
De kerkmensen zijn behoudend ingesteld en hebben een consumptie-
mentaliteit. Dat de kerk ook een sociale taak t.a.v. de buurt zou heb-
ben, ontgaat hun grotendeels.
De kerkgebouwen zijn te groot en kostbaar in onderhoud, vandaar
de plannen tot sluiting en vervanging.

3.   Kernvragen
- Moet men uitgaan van de bestaande structuren (parochie en wijkge-

meente) of trachten te komen tot een geheel aan de buurt aangepast
evangelisch leven van dienstbaarheid (diaconie) en liturgie? Of
beide?

-  Moet de kerk dienstverlening etc. slechts stimuleren of zdlf ter hand
nemen?

- Welke zijn de eigen motieven?
- De verhouding van de binnenkerkelijke verzorgende pastoraal en de

naar buiten gerichte maatschappelijk geEngageerde pastoraal.
- Wat is de taak van de pastores?

4. Werkverbandicliint-systeem
Werkverband voor de N.H. kerk de kerkeraad, voor de R.K. kerk
vooral het kerkbestuur, in overleg met de parochieraad, rekening
houdend met dekenaat en bisdom.
Cli8nt-systeem: wijkgemeente c.q. parochie; in wijdere zin de wijkbe-
volking.

5.   Werkwijzelrol
Werkwijze: opbouwwerk/sociale hervorming.
Rot: dubbelrol van pastores/change agents.
Rot van de change agent: begeleiding van het veranderingsproces o.a.
door groeperingen, die bij concrete maatschappelijke noden betrokken
zijn, bij elkaar te brengen.
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Deze rol wordt verduidelijkt en begrensd in besprekingen over de ver-
houding tot het algemene opbouwwerk in de wijk.

6.  Verandering
Het gaat in feite om de overgang van een triomfalistische, besloten
kerk naar een kerk-in-de-wereld. Voor de gebouwen gaat het om de
overgang van gebouwen met een louter liturgisch doel naar ruimten
met een dienstverlenend karakter.

7.   Weerstanden
Wantrouwen, ambivalentie, onverschilligheid. Men moet de gedachte
loslaten van de verzorgende kerk.
Deze weerstanden komen voor bij groepen uiterst binnenkerkelijke
mensen en zijn mogelijk te overwinnen door persoonlijke en groeps-
gesprekken.

8.   V oortgangsrapportage
In de loop van het proces is (vanaf sept. 1970) aan de wijkbewoners
voortdurend informatie gegeven.
Tevens zijn gevormd een werkgroep (voor de afbraak) en een stuur-
groep van deskundigen en wijkbewoners, die zich bezig houden met
parochie/gemeenteopbouw.
De R.K. kerk is gesloten en vervangen door een voorlopige ruimte,
aangepast aan het aantal kerkbezoekers.
De verhouding tot het algemene opbouwwerk in de wijk is onderwerp
van overleg, wat de dubbelrol pastor/change agent kan verduidelijken.

9.   Schematische analyse
In de niveaus onderscheidt men in de procesbeschrijving drie „lagen"
nl. overheid (beleidsgroep), dienstverlenend systeem en grondvlak
(cliant-systeem).
Het proces is, wat het grondvlak betreft, het duidelijkst op gang op het
niveau van de werkstukken, minder duidelijk op het niveau van taak-
stellingen en nauwelijks op het niveau van de functie van de kerk.
De beide andere „lagen" zijn w81 bij functie, taak en werk betrokken.

  Wat de fasering betreft, is de beleidslaag toe aan de planningsfase,
de dienstverlenende laag aan de motiveringsfase, het grondvlak is nog
in de diagnostische fase. Wat de gebouwen betreft, nadert men (al-
thans voor de parochie) de fase van de evaluatie.
Het proces is in de R.K. groep (uit noodzaak) iets verder dan in de
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N.H. groep. Een van de pastores heeft (met voorzichtigheid) een con-
flict gehanteerd.

10. Commentaar
- Dat men binnen het beleids- en professioneel dienstverlenend sys-

teem een andere werkwijze hanteert (opbouwwerk) dan op het
grondvlak (sociale hervorming), is in strijd met de methodische eis
van de homogeniteit.

- Ook is het grondvlak te weinig betrokken bij functie en taak van de
kerk. Men concentreert zich op de werkstukken en heeft weerstand
tegen betrokken worden bij de andere niveaus.

- Dat men op het ene niveau in een verdere fase is dan op het andere,
is in strijd met de methodische eis van de synchronisatie.

- Een van de problemen is de verhouding met hogere en verder weg
liggende kerkelijke bestuursinstanties. Deze behoren wel niet tot het
cliant-systeem, maar wel bij de „betrokkenen".

- Het idee van de uniekheid van veranderingsprocessen in kerken is
niet expliciet genoemd, maar op de achtergrond (en soms op de
voorgrond) spelen noties als „kerk zijn" een grote rol.

PROJECT II

1. Proiect
Het project heeft tot doel om, uitgaande van de actuele situatie (per-
soonlijk en maatschappelijk), geloven en leven niet als tegenstelling
doch als zinvolle spanning te gaan beleven door deze situatie tegen het
licht te houden van het evangelie van Jezus Christus.
Concreet: het op enige wijze (opnieuw) activeren van 30- tot 40-jarige
leden/vrienden van een Remonstrantse gemeente t.a.v. geloof en samen-
leving.

2.   Situatie
De gemeente is sterk onderhevig aan vergrijzing. De groep dertig- tot
veertig-jarigen neemt nauwelijks deel aan het daadwerkelijke leven van
de gemeente.
Door hun non-participatie ligt non-participatie van hun kinderen voor
de hand. De vraag naar de continuiteit is in het geding, niet zozeer van
de kerkelijke gemeente dan wel van het doorgeven van wat uit de joods-
christelijke traditie wordt aangereikt.
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3.   Kernvragen
- Het zoeken naar een nieuwe identiteit, die niet zozeer door antago-

nisme dan wel door inclusief denken wordt bepaald.
- Vele gemeenteleden verwachten eerder degagement (geloven op zon-

dag) dan engagement (geloven op zondag en maandag).
Het zal er om gaan de dialectiek tussen zondag en maandag te her-
stellen.

4. Werkverbandlclient-systeem
Werkverband: de kerkeraad; hoewel deze het project nog niet „opge-
pikt" heeft.
Client-systeem: de gemeente; binnen die gemeente de groep 30- tot
40-jarigen. De relatie als change agent moet nog worden opgebouwd.

5.   Werkwijzelrol
Werkw#ze: opbouwwerk, althans naar de bedoeling van de pastor/
change agent („gemeente-opbouwwerk").
Rot: dubbelrol van pastor/change agent.
Rol pastor: initiator, theologisch deskundige.
Rol change agent: begeleiden, zich niet in de dominees-rol (oude stijl)
laten drukken.

6.  Verandering
De beoogde verandering is: geloven en maatschappelijk bezig zijn niet
meer als tegenstelling beleven doch als zinvolle spanning.

7.   Weerstanden
Bij een der projectgroepen is weinig neiging tot zelfkritiek en gedisci-

plineerd met de materie bezig zijn.
In het algemeen is het nog moeilijk te bepalen waar de weerstanden
liggen. Misschien in het anders stellen van prioriteiten: carridre, jonge
kinderen, werkende gehuwde vrouw etc.

8. Voortgangsrapportage
Tijdens het proces is gewerkt aan de inschakeling van het werkverband;
het uit de gemeente betrekken van de project-categorie (30- tot 40-jari-
gen), het inbrengen van voorlopige resultaten.
Er is een projectgroep. Deze groep ziet haar eigen functie nog niet, is
nog te zeer bezig met het gekozen onderwerp. Een tweede projectgroep
is op komst.
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9.   Schematische  analyse
Nodig is een verdere bezinning op de niveaus van functie en taak.
Er is geen homogeniteit in het proces op de verschillende niveaus.
Daar de projectgroep meer op de concrete resultaten is gericht dan op
taak en functie, is er ook geen synchronisatie.

10. Commentaar
- Een vraag blijft: wiens probleem wordt hier aan de orde gesteld? Er

zijn nl. verschillende problemen:
een financieel probleem (kerkbestuur);
een persoonlijk probleem (is er, gezien de financiale situatie, een
predikant teveel?);
een probleemstelling voor de gemeente (de relatie geloven en leven).
Binnen deze probleemstelling (wijder proces) is een beperkt proces
aan de gang met de projectgroep 30- tot 40-jarigen.

- Methodisch kan het goed zijn met een proces in wijder verband,
waarop men weinig vat heeft, een relatie te krijgen vanuit een be-
perkt proces.

- Niveaurelatie, homogeniteit en synchronisatie zullen veel aandacht
moeten hebben om te voorkomen, dat het proces „verward" wordt.

- De uniekheid van het veranderingsproces in de kerk is gegeven met
het probleem van de gemeente m.b.t. het doorgeven en in deze tijd
plaatsen van transcendente waarden.

PROJECT IH

1. Project
Een Hervormde diaconie gaat op verzoek van de gemeentelijke sociale
dienst meewerken in een huisvestingsproject voor buitenlandse werk-
nemers.
Dit project kan tevens zijn diensten bewijzen als een proefpolder voor
een soort diaconale arbeid, waarbij de verschraling tot liefdadigheid
en/of tot technische bestuursvaardigheid overwonnen wordt.

2.   Situatie
Door het tekort aan arbeidskrachten in dit gebied is er een grote groep
buitenlandse werknemers. Voor deze groep mensen is de huisvesting
een probleem.
De sociale dienst van de burgerlijke gemeente, de bedrijven, de kerken
(sectie „bedrijf en bedrijfsbevolking" van de Raad van kerken) zullen
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een samenwerkingsvorm moeten vinden. De communicatie tussen de
verschillende partners in deze samenwerking is gebrekkig.

3.   Kernvragen
- Wat kan er gedaan worden om de ontwikkeling van een internatio-

naal sub-proletariaat te voorkomen?
- In de confrontatie met de niet-christelijke cultuur en met deze pro-

blematiek wordt de kerk getoetst op haar identiteit.
- Hoe realiseert de kerk op dit gebied de samenwerking met andere

kerken?

4. Werkverband/cliant-systeem
Werkverband: de diaconie. De relatie met dit werkverband bestaat
hierin, dat de pastor door de centrale kerkeraad als adviseur is toege-
voegd aan de diaconie.
Cliint-systeem: de Hervormde diaconie, c.q. gemeente. De relatie hier-
mee is: pastor van de hervormde gemeente zijn. Met het wijdere cliant-
systeem (buitenlandse werknemers) is geen relatie. Bij dit c.s. is het
besef, dat men aan de oplossing van eigen problematiek zelf een bijdra-
ge kan leveren, afwezig.

5.   Werkwijze/rol
Werkwlize: opbouwwerk, consequente participatie van de gemeente in
alle facetten van het gemeenteleven.
Rol: dubbelrol van pastor/change agent.
Rol van de pastor: zorgen, dat de motor niet afslaat.
Rol van de change agent: de pastor is aangesteld om op het terrein
van het diaconaat samen met de gemeente nieuwe wegen te zoeken.

6.   Verandering
Op het niveau resp. van functie, taak en werk de verandering van een
introverte kerk naar een kerk-in-de-wereld (functie), die verantwoorde-
lijkheid erkent voor sociale taken als b.v. huisvesting buitenlandse
werknemers (taak) en een of meerdere pensions e.d. eventueel samen
met andere partners exploiteert (werkstukken).

7.   Weerstanden
De weerstanden zijn die tegen buitenlandse werknemers in het alge-
meen, tegen de taak van de kerk in de samenleving, tegen de samen-
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werking van kerken en verder het gemis aan betrokkenheid van de ge-
meente.

8. Voortgangsrapportage
Het proces is nog nauwelijks begonnen. Getracht is te komen tot een
verduidelijking voor alle betrokkenen van wAt willen wij, h66 willen
wij dat, wddrom willen wij het. Bovendien is informatie bijeengebracht
en beschikbaar gesteld.

9.    Schematische  analyse
Op het niveau van de werkstukken is nog niet veel aan de gang, w81 op
het niveau van de taken (diagnose) en enigszins op het niveau van de
functie (diagnose en motivatie).
Functie: diakonia in de samenleving.
Taak: knelpunt huisvesting buitenlandse werknemers;
analyse van structurele oorzaken van dit knelpunt;
bewustmaking van Schiedamse kerken en samenleving van dit knel-
punt.
Werkstuk: pensions, huizen; zelf exploiteren?
De homogeniteit van de fasen en de niveaus is nagestreefd.
Synchronisatie van de fasen is niet bereikt, men is op het ene niveau
verder dan op het andere.
Het strategie-schema is (nog) niet gebruikt.

10. Commentaar
- Er zijn twee processen binnen elkaar aan de gang nl. het proces van

voorziening in de woongelegenheid van buitenlandse werknemers
(micro-schaal) en een mentaliteits-verandering t. a.v. het diaconaat
in de Hervormde gemeente (meso-schaal). Dit proces maakt weer
onderdeel uit van een proces van herstructurering in de Hervormde
gemeente als geheel (macro-schaal).

- Het is mogelijk voor elk der werkverbanden een aparte analyse te
maken van het veranderingsproces waarin het betreffende werkver-
band is betrokken.

- Methodisch is het ontbreken van overeenstemming m.b.t. de aard
van het proces ongewenst (N.H. kerk: opbouwwerk; Ger. kerk: soc.
hervorming/soc. actie; overheid: opbouwwerk, sociale planning, re-
genten-regering).
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PROJECT IV

1.   Proiect
Het al of niet bouwen van een nieuwe (derde) definitieve kerkgelegen-
heid in een nieuwe wijk.

2.   Situatie
In 1966 is de derde parochie opgericht en de bouwpastoor benoemd.
Thans is het kerkbezoek in het algemeen teruggelopen en plaatst het
bisdombestuur een vraagteken bij het besluit tot bouw van een derde
kerk.

De derde parochie is echter in vier jaar tijd tot een eigen gemeente ge-
groeid met een sterke streving naar een definitieve kerk. Het bisdombe-
stuur vraagt zich af, of er wel gebouwd moet worden.

3.   Kernvragen
Mogelijk zijn dit zaken van oud of nieuw kerkzijn. Dit is nog niet dui-
delijk.

4. Werkverbanden/cliEnt-systeem
Werkverband(en): parochiebestuur en bisdombestuur.
Client-systeem: de parochie. Relatie via het parochiebestuur.

5.   Werkwijzelrol
If/erkwiize: opbouwwerk. Betrokkenen in overleg laten treden; met
de mogelijkheid, dat bisdombestuur en parochie elkaar vinden in een
gezamenlijk besluit.
Rol: geen dubbelrol, tenzij die van functionaris (v.h. bisdom) en change
agent, zowel t.a.v. parochiebestuur als bisdombestuur. Rol change
agent: bemiddeling, maken dat men naar elkaar luistert.

6.   Verandering
Te komen van het „ja" van het parochiebestuur en het „neen" van
het bisdombestuur tot een nieuw gesprek, waarin zowel het „ja" als
het „neen" worden teruggebracht tot een (fictief!) nulpunt en getracht
wordt gezamenlijk te komen tot beantwoording van de vraag, of de
kerk wal of niet moet worden gebouwd.

7.  Weerstanden
In de parochie zoekt men naar argumenten tegen het besluit van het
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bisdombestuur en naar financiele middelen om het bisdombestuur
zo weinig mogelijk nodig te hebben. Parochianen en parochiebestuur
hebben grote weerstand tegen het veranderen van koers. Afzien van
kerkbouw betekent waarschijnlijk ook afzien van eigen-parochie-zijn.

8.  Voortgangsrapportage
Er zijn twee hearings gehouden en een enquete. De resultaten daarvan
dienden als basis van gesprek tussen bisdombestuur en parochiebe-
stuur 0.1.v. de change agent. Het project eindigde, toen in een gezamen-
lijke bespreking tussen bisdombestuur en parochiebestuur het „neen"
van het bisdombestuur werd gewijzigd in „ja" (met bepaalde voorwaar-
den).

9.  Schematische analyse
Men is in het begin (te) snel d66rgestoten naar de fase van de planning.
Er is bewust gekozen voor een opbouwwerkachtig proces. De niveaus
van de functie en de taak zijn nauwelijks betrokken in het proces, wat
vragen opwerpt t.a.v. homogeniteit en synchronisatie. Op elk van de
drie niveaus speelden de drie hitrarchische „lagen" een rol nl. bisdom-
bestuur, parochiebestuur, parochianen.
De weerstanden zijn duidelijk onderkend.

10. Commentaar
- Het „terugdraaien" van een (onomkeerbaar) proces is per definitie

onmogelijk. Het „nulpunt" werd dan ook terecht fictief genoemd en
betrof alleen het mentale voorbehoud tegen het eigen reeds genomen
besluit.
Dat er een resultaat is bereikt (in de zin van overeenstemming), is
te danken aan het luisteren naar elkaar op basis van een kwetsbaar
stellen van het eigen besluit.
De rol van de change agent is zeer sterk die van communicatiebe-
middelaar geweest.
Het potentiEle conflict „ja contra nee" heeft verhelderend gewerkt.

- De waarde van een enquate als diagnostisch hulpmiddel is gebleken.
De enquBte (75 medewerkers, 900 bruikbare teruggekomen formu-
lieren van de 1250) heeft bovendien motiverend gewerkt.

- De indruk zou kunnen zijn, dat hier uitsluitend op het niveau van
de werkstukken een proces heeft plaats gevonden. De vragen die te
maken hebben met de taakstelling en de functie van de kerk zullen
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echter door de bouw van een nieuwe kerk dwingend aan de orde
worden gesteld.
Er is een proces aan de gang (kerk-bouw) binnen een ander proces
(kerk-zijn).

- Hoewel de uniekheid van het veranderingsproces in de kerk nergens
expliciet aan de orde is geweest, is de bereidheid om naar elkaar te
luisteren meebepaald door het gezamenlijk-kerk-zijn. In het zoeken
naar de functie van de kerkgemeenschap als het nieuwe gebouw er
zal staan, spelen transcendente (en als zodanig unieke) waarden een
rol.

- Kritische vragen (tijdens de cursusdagen) hebben meegeholpen in
het richting geven aan het proces.

PROJECT V

1. Proiect

Een proces van verandering, waarin de gemeente zich ontwikkelt van
instituut tot verzorging van de geestelijke behoeften van haar leden tot
een beweging van mensen, die gerelateerd zijn aan de vragen van deze
maatschappij en naar wegen zoeken om als „teken" in de maatschappij
te functioneren.

2.   Situatie
De situatie is die van een para-parochiale gemeentevorm, die in kerke-
lijk verband is opgenomen en uitgegroeid is van een modaliteitsge-
meente tot een mentale gemeente, die dwars door de territoriale wijk-
gemeenten heen gaat.

3.    Kernvragen
- De Godsvraag. De kerk zal een antwoord moeten geven op de vraag

naar God (na de God-is-dood-theologie).
- De vraag naar de oecumene, niet in de betekenis van „66nwording

van de kerk", maar van „de gehele bewoonde wereld"; het gaat om
vernieuwing van de kerk in dienstbaarheid aan de wereld.

- De vraag of de kerk in haar huidige gestalte nog toekomst heeft en
welke gestalte van het kerkzijn het meest geaigend is voor de toe-
komst.

- De vraag naar de gemeenschap, de koinonia, de vraag naar een be-
zield verband.
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De vraag van de oecumene is hiervan de voornaamste. Hoe kan de kerk
oecumene worden? Het gaat om de verhouding van kerk en wereld.
Volgens een aantal leden van het „werkverband" is de Godsvraag de
voornaamste.

4. Werkverband/client-systeem
Werkverband: de commissie voor de betreffende predikantsplaats.
Cliint-systeem: de modaliteitsgemeente.

5. Werkwijzelrol
Werkwijze: opbouwwerk, met elementen van sociale planning.
Rot: dubbelrol van pastor/change agent.
Als change agent begeleider van het veranderingsproces (opbouwwerk);
als pastor vaak geplaatst in de rol van de expert (sociale planning).

6. Verandering
Het project richt zich in het bijzonder op een mentaliteitsverandering
binnen de gemeente, die omschreven kan worden als activering van de
gemeenteleden. Dit proces spruit voort uit eigen visie van de change
agent plus sommige commissieleden. De opdracht aan de commissie
(vanwege de centrale kerkeraad) is niet om met het veranderingsproces
bezig te zijn, maar om leiding te geven aan de mentale gemeente.

7.  Weerstanden
- Het gemis aan visie van de bestaande kerkelijke instanties, vasthou-

den aan het traditionele patroon.
- De introverte gerichtheid van vele kerkelijke instanties en vele

christenen.
-  De historische belasting van de kerk als een „domineeskerk".
- Het sterk door industrie en handel bepaalde klimaat in de stad.

8. Voortgangsrapportage
- Er is een kerkdienst gehouden met een enqudte naar:

- democratisering van de gemeente;
-  de gemeente in de wereld;
- het functioneren van de gemeente.

-  De communicatie tussen gemeente en commissie is onderzocht.
- De functie van de kerk is aan de orde gesteld in een vergadering

van deze commissie.
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-  Er zijn twee interessegroepen in het leven geroepen:
- woon- en leefsituatie in de grote stad;
- de mens in de onderneming.
Een derde interessegroep is ontstaan n.a.v. een kerkdienst aan het
begin van de vredesweek.

9.   Schematische  analyse
De bewustwording en ontwikkeling van de behoefte aan verandering
zijn aan de gang.
De homogeniteit van fasen en niveaus wordt nagestreefd.
In de procesbeschrijving wordt gesteld, dat het proces op het niveau
van de functie in de fase van de diagnose is; op het niveau van de taak
in de fase van de motivatie (met overslaan van de diagnose-fase?) en
op het niveau van de werkstukken in de fase van planning, uitvoering/
evaluatie (met overslaan van de fasen diagnose en motivatie?).
De synchronisatie is gebrekkig: men is op het niveau van de werk-
stukken te snel doorgegaan naar de planning, uitvoering/evaluatie.
Het strategie-schema is nog niet genoeg gebruikt.

10. Commentaar
- In de projectbeschrijving wordt de vraag gesteld (die t. a.v. vele pro-

jecten op zijn plaats is): zijn wij werkelijk met een veranderingspro-
ces bezig of nog slechts met het „beheren" - in geestelijke zin -
van de gemeente met „wat aardigheidjes"?

- De vraag blijft: wiens project is dit? Het is afkomstig van de change
agent. Is het „geadopteerd" door de in het proces betrokken groe-
pen? Is er eenstemmigheid over de te volgen koers?

PROJECT VI

1.   Project
Veranderingsproces in een kerkelijke gemeente naar aanleiding van
een kerkbouwproject. De in gebruik zijnde kerk moet worden ver-
vangen of gerestaureerd.

2.   Situatie
De concrete situatie betreft het bestaan van een buitenlandse kerkge-
meenschap in Nederland, die minder dan vroeger een eigen gemeen-
schap is (wil zijn) en zich meer richt op de Nederlandse samenleving.
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Groepen die in de situatie een rol spelen, zijn de kerkeraad en de „ge-
meentevergadering" (de officiale leden).

3.   Kernvragen
- Op welke wijze kan de medezeggenschap en/of de inspraak van

kerkeraad en gemeente worden bereikt en gewaarborgd?
- Is er nog behoefte aan een zelfstandige buitenlandse kerkgemeen-

schap in deze plaats?
- Heeft deze kerkgemeenschap een eigen theologische of godsdienstige

bijdrage te leveren?
- Hoe moet de nieuwbouw van een eigen kerk uit politiek en uit oecu-

menisch oogpunt beoordeeld worden?
- Zouden Nederlandse kerkgenootschappen bereid en/of in staat zijn

om desgewenst deze kerkgemeenschap in het kader van hun eigen
kerk op te nemen?
Welk kerkgenootschap? Welke condities?

- Als er behoefte bestaat aan een eigen kerkgebouw, aan welke ver-
wachtingen moet dit gebouw dan voldoen (liturgische n,imte, ont-
moetingscentrum, sociale instelling?).

4. Werkverband/difnt-systeem
IT/erkverband: de kerkeraad, groeiende relatie met het probleem.
Cliint-systeem: de gemeente, nog te weinig relatie met het probleem.

5.   Werkwijze/rol
Werkwi/ze: opbouwwerk, uitpraten, communicatie.
Rot dubbelrol van pastor/change agent. Pastor is voorzitter van kerke-
raad en „gemeentevergadering".
Change agent: begeleidt proces, zodat het inderdaad opbouwwerk is.

6. Verandering
De verandering waarom het gaat, is die van exclusiviteit (t.a.v. Neder-
landse samenleving en maatschappij-problematiek) naar integratie en
openheid.

7.   Weerstanden
De weerstanden bij kerkeraad en gemeenteleden komen voort uit het
traditionele verwachtingspatroon inzake kerkbouw en vanuit een diep-
gaande onzekerheid ten opzichte van de toekomst van de kerk in haar
geheel. Deze onzekerheid is dubbel nl. zowel t.o.v. het „buitenlandse
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kerk zijn" als t.o.v. het kerk-zijn als zodanig. De vorige predikant had
kerkbouwplannen.

8. Voortgangsrapportage
De kerkeraad heeft besloten een technisch onderzoek te laten instellen
naar de toestand van het kerkgebouw. De motivering daartoe is zeer
uiteenlopend nl. enerzijds de hoop, dat duidelijk zal worden, dat het
gebouw niet meer te redden is en men zich dus ook in de achterliggende
problematiek zal moeten verdiepen; anderzijds de hoop, dat men het
probleem met wat technische ingrepen zal kunnen oplossen en zich er
dan niet verder in behoeft te verdiepen.

9.   Schematische analyse
Het proces is niet helemaal homogeen op alle niveaus.
Een deel van de gemeente is meer bezig met de functie van de kerk en
een ander deel met het werkstuk kerkbouw.
Op het gebied van de werkstukken is men tot een (hernieuwde) diagno-
se gekomen. De weerstanden worden duidelijk onderkend.
De vraag naar synchronisatie is niet te beantwoorden, daar het project
nog nauwelijks begonnen is.
Het strategie-schema is (nog) niet gebruikt.

10. Commentaar
-  Politieke en theologische ontwikkelingen spelen in dit proces een rol.
- Hoewel het proces nog nauwelijks begonnen is, is de ontwikkeling

van de behoefte aan verandering duidelijk aan de gang.
- De diagnose op het niveau van de werkstukken (technisch onderzoek

naar de toestand van de kerk) brengt tevens zeer uiteenlopende mo-
tiveringen aan het licht.

- Wat de aard van het proces betreft: misschien zou de kerkeraad wat
meer representatief gemaakt moeten worden t.o.v. de gemeente.

-  Er zijn twee elkaar gedeeltelijk overlappende processen:
Het zoeken naar identiteit als buitenlands kerkgenootschap (middel-
punt: de gemeentevergadering) en het oplossen van een ruimtepro-
bleem (middelpunt: de kerkeraad).
Methodisch zal men de middelpunten van de processen moeten laten
samenvallen, m.a.w. de gemeente (samen met de kerkeraad) middel-
punt maken van het bouwproces en de kerkeraad (samen met de ge-
meente) middelpunt maken van het proces van het zoeken naar de
identiteit.

- De vraag naar de uniekheid van het veranderingsproces in de kerk is
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niet expliciet aan de orde. Wdl worden aan de (unieke) identiteit
van de kerk een functie-inhoud en taakstelling ontleend.

ALGEMENE OPMERKINGEN N.A.V. DE BESCHREVEN PROJECTEN

- In al deze processen is de invloed van veranderingsprocessen in de
wereld op veranderingsprocessen in de kerk duidelijk.
Het omgekeerde is niet altijd duidelijk, te weten het antwoord op de
vraag, of de hier beschreven veranderingsprocessen in de kerk ook
invloed hebben op de omringende samenleving.
T.a.v. alle processen moet daarom voortdurend als kritische vraag
worden gesteld: In hoeverre heeft de kerk de wereld in het vizier?
Staat de wereld op de agenda van de kerk?

- In de praktijk verloopt een veranderingsproces soms binnen een of
meer andere veranderingsprocessen. Bij de projecten is hierop gewe-
zen. Dat verschillende groepen zich in die verschillende processen
dan ook nog bezig houden met verschillende niveaus, compliceert
het geheel, zowel in de analyse als in de begeleiding.

Gemeente Kerkeraad (Kerk)gebouw

Functie Christus represen- voorwaarden ruimte bieden aan

teren scheppen voor ge- gemeente
+* meente om gemeen-

te te ziin 1                            1
Taak a. prediking a. ruimtelijke voor- ruimte voor

b. ... ziening o.a. voor prediking
c.      -- prediking ++etc.

b. etc.

C.  ..............

t ItWerk a. dienst d.w.z. a. 1  besluit tot beschikbaar en
kerkdienst 4_ kerkbouw _,bruikbaar zijn op

b. a. 2  besluit tot het gewenste
C. . .                 houden van moment

kerkdienst

N.B.  Let op de relaties van de kolommen.
T.a.v. elk van deze kolommen dienen vragen gesteld te worden over aard en fase
van het proces.

- De analyse van functie, taak en werk kan in 66n proces zeer ver-
schillende personen (en zaken) betreffen. B.v. in een gemeente houdt
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een kerkeraad zich bezig met de kerkbouw, de gemeente met vragen
naar de identiteit. Ook het gebouw als zodanig kan in de analyse
worden betrokken (zie het schema op pag. 290).

DOORLICHTING

(Voor de bedoeling hiervan zie pag. 183):
Aan de verschillende dimensies van veranderingsprocessen in kerken is
bij deze projecten aandacht geschonken.
T.a.v. deze dimensies is het volgende op te merken:

Fasisch verloop
Evenals bij de nog volgende dimensies is de aandacht gevraagd voor
deze dimensie, toen de cursus al op gang was. Toen de aandacht van
de cursisten hierop was gevestigd, is men zich bewust geworden van de
neiging om met name op het niveau van de werkstukken (te) snel door
te gaan naar de fase van planning en actie zonder de voorafgaande fa-
sen te hebben doorgemaakt.

De aandacht voor de indicator:
diagnose (als situatie- en projectanalyse) van deze dimensie is
verhelderend geweest. Men heeft hieraan in de projecten veel aan-
dacht geschonken.
De aandacht voor de indicator:
planning (als strategie-ontwikkeling) van deze dimensie is in de
projecten niet voldoende geweest; waar men er aandacht aan heeft
geschonken, is dit nuttig geweest.

Begeleiding
Van deze dimensie kwamen in de verschillende projecten de volgende
indicatoren naar voren:

De aanwezigheid van een begeleider. Men zie hiervoor ook bij
de verschillende projecten (onder punt 5) de opmerkingen over de
dubbelrol van de pastor/change agent. Deze wordt in alle projec-
ten als een moeilijkheid gevoeld.

Het omgaan met weerstanden (onder punt 7). Aandacht voor
deze indicator is voor de pastores/change agents een hulp geweest.

Het hanteren van con#icten. Deze indicator wordt weinig aange-
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troffen. Over het algemeen is men hier niet aan toe en/of durft het
niet aan.

Aard
Door aandacht te geven aan deze dimensie, is men de noodzaak gaan
zien van consequent werken voor wat betreft de verhouding elite/popu-
latie.
Men heeft hieraan in de projecten aandacht geschonken. Men zie hier-
voor punt 5 van de verschillende projectbeschrijvingen.

Niveaus

Door aandacht te geven aan deze dimensie werd de neiging gesigna-

leerd om (al naar gelang de betrokken groep) uitsluitend bezig te zijn
6f met de functie 6f met de taak 6f met de werkstukken. Men zie hier-
voor punt 9 van de verschillende projectbeschrijvingen.

Homogeniteit

De aandacht voor deze (uit de relatie van de dimensies aard, niveau
en fasering bestaande) dimensie versterkte het streven naar consequen-
tie in de verhouding elite/populatie, zowel wat betreft de verschillende
niveaus als de verschillende fasen.
De tendens bestaat het grondvlak te weinig te betrekken bij het proces
op het niveau van taak en functie.
Men zie punt 9 van de verschillende projectbeschrijvingen.

Synchronisatie
Door aandacht te geven aan deze (uit de relatie van de dimensies ni-
veau en fasering bestaande) dimensie werd het streven naar een gelijk-
matige voortgang van het proces op alle niveaus versterkt.
De tendens bestaat op het niveau van de werkstukken door te schieten
naar de fasen van planning en actie, los van taak en functie.

Dynamiek

Men zie bij elk der projecten de punten 1 (project), 3 (kernvragen) en
6 (verandering).
De structuren zijn in beweging en men gaat op weg naar nieuwe si-
tuaties.

Mondigheid
De solidariteit wordt nagestreefd door in dialoog te blijven met elkaar,
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ook bij verschil van mening. Het streven naar participatie blijkt uit de
werkwijze (punt 5 van de verschillende projectbeschrijvingen).

Gehoorzaamheid
Deze dimensie wordt b.v. verwoord in een formulering als: deze situa-
tie tegen het licht te houden van het evangelie van Christus (project
II, 1).

Samenvattend: In de beschrijving van deze zes projecten (pag. 275-291)
wordt de vraag, of de kerk systematisch kan veranderen zoals ook niet-
kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen,
beantwoord in deze zin, dat bij de analyse en begeleiding van deze ver-
anderingsprocessen in kerken dezelfde dimensies kunnen worden aan-
gewezen als bij veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerke-
lijke aard (fasisch verloop, begeleiding, aard, niveaus van abstractie,
homogeniteit, synchronisatie).

Bij deze projecten zijn de „XI Ideean" (zie hfdst. 13-I: IdeeEn hebben
benen p. 260) in het algemeen gebruikt.
Men zie hiervoor bij elk der projecten de punten 4 (werkverband/
cliant-systeem), 5 (werkwijze/rol), 7 (weerstanden) en 9 (schematische
analyse).
In het commentaar (punt 10 bij elk project) is nader ingegaan op dit
gebruik. Waar men een bepaald idee niet heeft gebruikt, heeft men zich
wel bezonnen op het gebruik daarvan in de toekomst.

De vraag, of het eigene van de kerk in deze veranderingsprocessen kan
worden erkend en bewaard, wordt beantwoord in deze zin, dat aan de
verschillende dimensies van de kerk (dynamiek, mondigheid, gehoor-
zaamheid) aandacht is geschonken. Over deze dimensies is het volgende
op te merken:
In de cursus is t.a.v. de kerk de kwalificatie uniekheid gebruikt als
samenvatting van verschillende dimensies.
In de projectbeschrijvingen wordt deze kwalificatie niet expliciet ter
sprake gebracht. In de praktijk ontleent men wal motiveringen voor
het handelen aan de unieke identiteit van de kerk. Men beroept zich op
het dynamisch karakter van de kerk, streeft naar solidariteit en partici-
patie.
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Conclusie met betrekking tot de probleemstelling

Enige ideein over een systematiek en methodiek voor de begeleiding
van veranderingsprocessen in kerken,
gevormd naar analogie van de systematiek en methodiek voor de bege-
leiding van veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke
aard,

zijn door (zes) deelnemers aan een cursus over verandering en weer-
standen tegen verandering
gebruikt bij de analyse, de beschrijving en de begeleiding van veran-
deringsprocessen in kerken,
waarbij zij persoonlijk betrokken waren.
Hierbij is aandacht geschonken aan de bijzondere eisen die de kerk in
dit verband stelt.
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13-III. WAT NUTTIGHEID?

„Wat nuttigheid brengt ons dit alles?" - een vraag uit de Heidelbergse
Catechismus, waaruit de op de praktijk gerichte levensopvatting van
de schrijvers blijkt.
Zo'n vraag kan men ook stellen met betrekking tot de in het voorgaan-
de beschreven cursus. Wat hebben wij ermee bereikt? Wat kunnen wij
ermee doen? Wat is het waard?
Dat „naar waarde schatten", evalueren, is tijdens en na de cursus
druk beoefend.

In deel 1 van dit hoofdstuk zijn een aantal evaluerende opmerkingen
samengebracht en gerubriceerd.
Per rubriek zijn ze tevens chronologisch geordend.
Het nummer geeft aan na welke cursuszitting de opmerking werd ge-
maakt.

ST betekent: evaluatie door staf (in een aantal gevallen onder leiding
van Dr. Faber).
CU-ST betekent: evaluatie door cursisten en staf gezamenlijk.
SG-ST betekent: evaluatie door stuurgroep en staf gezamenlijk.
De evaluerende opmerkingen zijn ondergebracht in de volgende ru-
biieken:

1. De cursus als zodanig.
2.  De cursus

a.  als aangeboden informatie;
b.  als verschaffen van inzicht in methodiek en technieken;
c.  als confrontatie van theologen met begrippen, methoden en tech-

nieken uit de sociale wetenschappen;
d. in relatie tot de specifieke vragen van in veranderingsprocessen

betrokken pastores;
e.  in relatie tot de eigen projecten van de cursisten.

3.  Het leerproces en in verband hiermee de verhouding staf-cursisten.
4. De slotweek.

In deel 2 van dit hoofdstuk vindt men een samenvatting van een schrif-
telijke evaluatie na afloop van de cursus door een zestal cursisten.

DEEL 1

1.   Evaluerende opmerkingen m.b.t. de cursus als  zodanig
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2, SG-ST „Het gaat om de bekwaamheid om bepaalde situaties te
herkennen.
Verder om de begeleiding van veranderingsprocessen.

,,

12, SG-ST „In een volgende cursus moet het aantal projecten rigoureus
worden beperkt. Wij moeten ook een goede analyse van het kerproces
maken, vragen wat men wil en wanneer je iets inbrengt. Zorg voor
homogeniteit in de projecten, voor een overzichtelijker leerproces en
voor meer mogelijkheden om in een trainingssituatie elkaar aan het
werk te zien."

13, CU-ST „Sommigen zoeken naar een ander ritme van de cursus.
Men pleit voor niet te veel projecten, b.v. drie projecten, waaraan door
een team van 4-5 cursisten wordt gewerkt. Ter introductie zou men
gaarne beschikken over een aantal schoolvoorbeelden, b.v. van een pro-
ject-beschrijving en een strategie-schema. Wel wordt gewaarschuwd
daarin niet te veel verfijningen aan te brengen."

13, SG-ST „Een voorwaarde is dat er niet veel meer dan tien cursisten
mogen zijn. Twee projecten lijkt optimaal. De projecten mogen niet
perifeer zijn."

„Onze uitgangsformule „weerstanden" hebben wij niet duidelijk kun-
nen classificeren en specificeren. Ook hebben wij geen der verande-
ringsprocessen duidelijk ten einde gevoerd. Relatie overtuiging-theolo-
gische achtergrond-handelen-weerstanden is in de mist gebleven. Er
was te weinig theoretische informatie vooraf.

Wij zijn gestart met: men wil dingen doen, het lukte niet, er zijn weer-
standen (object en subject). Maar in feite was focus op veranderings-
processen, waarvan weerstanden een component zijn.
Het thema zal een volgende keer moeten zijn:
leiding geven aan of begeleiding van veranderingsprocessen (in ker-
ken)."

Samenvattend:
A. Het gewenste thema van de cursus is niet „weerstanden", maar:

„leiding geven aan of begeleiding van veranderingsprocessen".
Elementen van de cursus zijn geweest:
Diagnostiek, methodiek, verheldering.
Een beperkt aantal cursisten, een
klein aantal projecten, een
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overzichtelijk leerproces,
trainingsmogelijkheden en
aandacht voor het cursusritme zijn gewenst.

B. De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-
kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen,
wordt beantwoord in deze zin, dat aandacht gevraagd wordt voor:
- de dimensie begeleiding (2, SG-ST);
- het omgaan met weerstanden als indicator van de dimensie: bege-

leiding (13, SG-ST);
- de diagnose en de planning als indicatoren van de dimensie:

fasisch verloop (2,  SG-ST;  13,  CU-ST);
-  de dimensie: niveaus van abstractie (13, SG-ST).

2a. Evaluerende opmerkingen m.b.t. de cursus als aangeboden infor-
matie

1, ST „Er is een grote onbekendheid met het a.b.c. van de sociale we-
tenschappen."

„Het begrip project is een vreemd begrip voor de cursisten."

3, ST „Er zullen afspraken moeten komen, t.a.v. het hanteren van be-
grippen in de projecten."
7, CU-ST „Ingebrachte dingen gaan functioneren en worden gehan-
teerd in de discussie; men weet de dingen ook te plaatsen. Men vindt
in de aangereikte informatie gegevens voor de praktijk.

"

13, CU-ST „Pastores delen mee gegroeid te zijn in analytisch vermo-
gen. Men heeft geleerd veranderingsprocessen enigszins te hanteren
en heeft zicht gekregen op een aantal zaken van het stedelijk opbouw-
werk. Door de systematiek zijn een aantal zaken minder bedreigend
geworden.

"

Samenvattend:
A. Informatie uit de sociale wetenschappen is noodzakelijk. De cursus

werkte in dit opzicht verhelderend.
B. De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-

kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen,
wordt beantwoord in deze zin, dat bij veranderingsprocessen in
kerken aandacht gewenst is voor informatie over de dimensies van
deze processen (1, ST; 3, St; 7, CU-ST; 13, CU-ST).
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2b. Evaluerende opmerkingen m.b.t. de curms als inzicht verschaffen
in methodiek en technieken.

5, CU-ST „Er is meer zicht gekomen op de mogelijkheid om het „in de
I.      ..vingers te Knjgen .

„Methodische vragen, relatie methoden en technieken, bewust maken
van de motivatie moeten aan de orde komen."

11, CU-ST „Hoe breng je methodisch maatschappij-problematiek z6
in de kerk dat je veranderingsprocessen stimuleert?"
„Weer gedrukt op herbezinning taak, functie, werkstuk. Als je visie
hebt, hoe drop je die, langs welke weg?"
„Van project III geleerd, dat je bij ieder concreet werkstuk de wijdere
doelstelling in het oog moet houden."
„Hoe bouw je diagnostische schema's uit tot strategische?"

12, CU-ST „Het strategie-schema is nu verduidelijkt."

13, CU-ST „E6n van de cursisten merkt op, dat hij geen „technicus" is
geworden. Vroeger initieerde hij allerlei veranderingsballonnetjes, die
vaak vroegtijdig klapten. Nu heeft hij distantie gekregen, is niet te gauw
meer teleurgesteld, heeft ook zelf ondervonden, dat hij veranderingen
eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Mede door de cursus is zijn attitude
weer wat „gestroomlijnd". Durft zichzelf te relativeren."

Samenvattend:
A.  Verschaffen van inzicht in methodiek en technieken is noodzakelijk.

De cursus werkte in dit opzicht verhelderend, maakte ook voor-
zichtiger.

B. De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-
kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen.
wordt beantwoord in deze zin, dat aandacht wordt gevraag voor:
-   de dimensie begeleiding  (5,  CU-ST:  11,  CU-ST);
- het omgaan met weerstanden (als indicator van de dimensie: be-

geleiding (13, CU-ST);
- de dimensie fasisch verloop (11, CU-ST);
- het ontwikkelen van een motivatie en de planning (als indicato-

ren van de dimensie: fasisch verloop) (5, CU-ST; 12, CU-ST);
-  de dimensie niveaus van abstractie (11, CU-ST).

2c. Evaluerende opmerkingen m.b.t. de Cursus als confrontatie van
theologen met begrippen, methoden en technieken uit de sociale weten-
schappen
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1, CU-ST „Weerstanden en veranderingen zijn al theologisch geduid."

1, ST „Er is een neiging tot abstracties, men is in elk geval weinig ge-
neigd tot concretisering en detaillering."

5, ST „Men is de vragen gaan zien, met name het feit, dat de vragen
van de mensen moeten uitgaan i.p.v. van de kerk."

9, SG-ST „Een andere vraag is, of je mensen, die opgeleid zijn in een
theologische discipline mag en kan helpen met sociale wetenschappen.
Kunnen zij die sociale wetenschappen wel hanteren? Gesteld kan
worden, dat change agent waarschijnlijk te hoog is gegrepen. Maar
elke pastor is vaak heel existentieel bij veranderingsprocessen betrok-
ken. Je moet hem behoeden voor de grootste ongelukken en hem leren,
dat hij bepaalde dingen niet moet doen."

Samenvattend:
A. Deze confrontatie is noodzakelijk.

De cursus droeg hiertoe bij;  men is vragen gaan zien.
Vraag blijft hoever die confrontatie kan en mag gaan.

B. De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-
kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen verande-
ren, wordt beantwoord in deze zin, dat bij veranderingsprocessen
in kerken aandacht gewenst is voor:
- de dimensie niveaus van abstractie (1, ST);
- het mee-denken (als indicator van de dimensie: aard van het

proces) (5, ST);
- de dimensie begeleiding (9, SG-ST);
- het omgaan met weerstanden (als indicator van de dimensie: be-

geleiding) (1, CU-ST).

ld. Evaluerende opmerkingen m.b.t. de cursus in relatie tot de speci-
fieke vragen van in veranderingsprocessen betrokken pastores

3, CU-ST „De gesprekken bleven tot nu toe teveel op informatief ni-
veau, gingen niet in op de achterliggende vragen."
4, CU-ST „Hoe hebben wij het beleefd? (als geloofsvraag). Er zijn per-
soonlijke, geinvolveerde vragen, die onder de aangeboden schema's
liggen. Er is een paradox ingebouwd in de veranderingsprocessen in de
kerk. Als groep zijn wij nog niet op het niveau om vanuit die paradox
te spreken met elkaar."
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5, SG-ST „Als wij methoden voor veranderingen introduceren, zou toe-
passing kunnen leiden tot duidelijke scheiding der geesten. Veel men-
sen in de kerk voelen bitter weinig voor experimenten. Sommigen zul-
len met "tools" kunnen wegzwemmen, anderen echter zullen eenzaam
vastlopen. Enerzijds ben je geneigd te stellen, dat dat de prijs is, die je
moet betalen voor een training in veranderingen, anderzijds constateer
je, dat vaak met klompen in de porceleinkast van veranderingsproces-
sen wordt gelopen.

Als het niet verwerken van problemen de grond van weerstanden is,
zouden wij b.v. in groepjes op het persoonlijke vlak tot verheldering
moeten zien te komen. Veranderingsprocessen veronderstellen ook ana-
lytisch vermogen en de bekwaamheid om d.m.v. bepaalde technieken
een stuk maatschappelijke werkelijkheid opnieuw te vormen. Motivatie,
analyse, strategie en actie liggen in elkaars verlengde.

"

9, SG-ST „Is het niet van groot belang vanaf het begin van het proces
te verhelderen en daarvoor de informatie te "timen"? Wanneer men de
beleving van veranderingsprocessen aan de hand van eigen ervaringen
kan expliciteren en de persoonlijke ervaring van het eigen functioneren
in een groep kan verhelderen, dan is dat enorm belangrijk voor de
thuissituatie.
De vraag kan ook worden gesteld of de weerstanden tegen theoretische
informatie en technieken niet voortkomen uit weerstanden van de theo-
loog tegenover de sociaal-wetenschapper.

"

11, CU-ST „Hoe gaan wij in de kerk op maatschappij-problemen in?
Zijn wij niet te gretig bezig met het zien van perspectieven? Scepsis
t.a.v. huidig functioneren van christelijke gemeente niet te gauw
omzetten in mogelijke vergezichten."
„Ambivalente pastor-rol. Enerzijds traditionele herder, anderzijds
change agent. Laten we ons niet te veel in de eerste rol drukken?"
„Problemen blijven de verhouding pastor/change agent en de uniciteit
van de kerk. Het eigen project is geloofwaardiger geworden in het per-
spectief van het verhaal Dr. De Lange. Blij met oefening in schema's
(aard, niveau, fase) als bevragingstechniek. Ook de „XI-ideean" goed
analyse-middel."
„Wat is functie kerk?"

13, CU-ST „Als je bezig bent met veranderingsprocessen, moet je je
eigen weerstanden onderkennen. Pas als je je eigen weerstanden hebt
overwonnen, kun je met anderen werken, die weerstanden hebben. Het
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is duidelijk geworden, dat het denken in termen van een proces o.a.
voor theologen erg moeilijk is.

"

„Bij alle techniek en procesmatig denken moeten we ons als theoloog
afvragen: waar gaat het ons nu om? Er moet explicieter uitkomen
waarvoor we theologisch opteren. Maar moet dat collectief? Er zijn
verschillende theologische uitkijkposten op de werkelijkheid. De „ge-
wone technieken" van de cursus kun je ook elders leren. Maar hier
worden althans aanzetten gegeven om de zaken, die je eerst „gewoon

"

bekijkt, later nog eens vanuit de zienswijze van je geloof of vanuit je
theologie te gaan bekijken.
Ook in het leren hanteren van jezelf met het oog op de situatie, waarin
je staat en in het de ander tot zijn recht laten komen b.v., zit een stuk
theologie bedrijven."

Samenvattend:
A.  Het aan de orde stellen van deze specifieke vragen is noodzakelijk.

De cursus stelde deze vragen aan de orde nl.:
- de geloofsvragen;
- de identiteitscrisis en daardoor de existentiale bedreiging van

pastores in veranderingsprocessen;
-  de verhouding kerk-maatschappij;
-  de rolverwachting t.a.v. de pastor;
- de verhouding pastor/change agent;
- de functie van de kerk.

B. De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen zoals ook niet-
kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen,
wordt beantwoord in deze zin, dat aandacht wordt gevraagd voor:
-   de dimensie fasisch verloop (5, SG-ST);
- de dimensie niveaus van abstractie (3, CU-ST);
- de dimensie begeleiding (5, SG-ST);
- het omgaan met (ook de eigen) weerstanden als indicator van de

dimensie: begeleiding (5, SG-ST);
De vraag, of daarbij het eigene van de kerk kan worden erkend en
bewaard, wordt beantwoord in deze zin, dat aandacht wordt ge-
vraagd voor de dimensies van de kerk (4, CU-ST; 11, CU-ST;
13, CU-ST).

2e. Evaluerende opmerkingen m.b.t. de cursus in relatie tot de eigen
projecten van de cursisten
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4, CU-ST „De informatie was gerelateerd aan de projecten, wat een
voordeel is."

11, CU-ST „Aangeboden stof interessant. Maar mijn werkverband
wil geen echte discussie."

12, CU-ST „De confrontatie met de mensen, (werkverband project V)
maakt ons voorzichtiger t.a.v. de mensen, die het moeten begeleiden.

,,

„Twaalf projecten is te veel gebleken, 66n project zou te weinig zijn.
Misschien in een volgende cursus met elkaar enkele projecten van
dichtbij begeleiden. Over de vraag of er meer informatie had moeten
worden geboden, is verschil van inzicht.
In het begin zou er misschien ook wat meer hulp geboden moeten
worden om greep op het eigen project te krijgen."
13, SG-ST „Wij oordelen positief over een directe confrontatie van
cursisten met een werkverband, maar wij kunnen dat waarschijnlijk
niet doen op een incidentele manier. Er moet een nauwe relatie be-
staan tussen cursus-project-werkverband. Omdat het werkverband in
het proces mee moet worden genomen, is een pr6-selectie van de kan-
didaten erg belangrijk. Het project moet supervisabel zijn, d.w.z. vol-
doende concreet, het moet ook bemoeiingen van cursus toestaan en
het werkverband moet bereid zijn zich bloot te stellen."

Samenvattend:
A.  De relatie tot de eigen projecten is noodzakelijk.

De cursus had deze relatie, zowel in het aanbod van informatie
als in de „oefeningen" waarin de projecten werden doorgelicht.
Er moeten minder projecten aan de cursus verbonden worden.
Het contact met het werkverband moet niet incidenteel zijn.
De projecten moeten supervisabel zijn.

B. De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-
kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen,
wordt beantwoord in deze zin, dat aandacht wordt gevraagd voor
informatie over:
- de dimensies van veranderingsprocessen (11, CU-ST; 12, CU-

ST); en voor:
- de dimensie begeleiding (12, CU-ST).

3. Evaluerende opmerkingen m.b.t. het leerproces en in verband hier-
mede de verhouding staf-cursisten
2, SG-ST „De cursisten moeten zich bewust zijn van de processen, die
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zich binnen de groep ontwikkelen. Anderzijds is er waarschijnlijk te
weinig tijd om deze processen tot leersituatie te maken. Bovendien ligt
de taak van de deelnemers in het veld en is het leerproces in niet onbe-
langrijke mate theoretisch gericht. Het gaat om de bekwaamheid
bepaalde situaties te herkennen. Verder om de begeleiding van veran-
deringsprocessen. De persoon van de cursist staat niet centraal. Des-
niettegenstaande frustreer je het leerproces, als je groepsprocessen niet
opvangt. En in ieder geval kun je bij verduistering van de focus in het
veld 66n en ander illustreren aan processen in de groep."

5, ST „Discrepantie tussen wat aangeboden en wat verwerkt wordt en
tussen de veronderstelde deskundigheid van de staf en het feit, dat de
staf soms te weinig aanbiedt, wat niet altijd wordt verstaan als bewust
methodisch handelen. Dit punt zou misschien met de groep moeten
worden besproken.

"

„Als de groep er om vraagt, moet verheldering, informatie worden
aangeboden.
Wie weet eigenlijk de vragen? De groep!
Het programma moet in eerste instantie uit de groep komen."
„Het leerproces in de groep kan „exemplarisch" zijn voor het proces,
dat de cursisten moeten begeleiden.

"

5, SG-ST „Voor de staf is het moeilijk om de cursisten verder te willen
brengen en tegelijkertijd te luisteren. Tempo heeft vrij laag gelegen, de
staf heeft niet willen forceren. Nu echter de „hoe" vragen worden ge-
steld, moeten wij met de cursisten contracteren hoe wij verder gaan."
„Moet verdere verheldering van persoonlijke en groepsprocessen prio-
riteit hebben boven het inbrengen van allerlei technieken? Men blijkt
op dit punt nogal ambivalent."

„Zijn de mensen nu het meest met verheldering geholpen en vinden ze
dan de technieken wel? Speelt wellicht ook een stuk wantrouwen van
de theologie t.a.v. de sociale wetenschappen een rol? Structuurveran-
deringen wijzigen nu eenmaal theologische vraagstellingen."

9, SG-ST „In het begin was er een weerstand tegen het aanbod van
zakelijke informatie. Omstreeks februari kwam men met persoonlijke
problemen. Thans heeft men elkaar herkend in de moeilijkheid om za-
ken te hanteren. Technieken gaat men nu beter toepassen.
In 't begin vroeg men om technische trucjes. Die werden door staf ge-
weigerd. Nu staat men open voor theoretische noties. Maar er is ook
tendens: wat koop ik er voor? wat doe ik er mee?
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Veel is terug te voeren op grote verwachtingen en geweldige twijfels
in het begin. Toen de staf weigerde met „oplossingen" te komen, ver-
schoof het accent naar het werk (de kerk) en de doelstelling daarvan.
In dit proces heeft iedereen zich kwetsbaar kunnen maken, ook de staf.
De bevrijding, die hiervan het gevolg was, maakte dat men ging luiste-
ren. Nu is men toe aan een ordening van de theoretische informatie in
een situatie, die men aanvoelt als brei. Om het mozaiek in het vizier te
krijgen, hoofdpunten en minder belangrijke punten te onderscheiden,
wil men leiding van de staf. Hieraan wordt nu tegemoetgekomen door
de vragenlijsten en persoonlijke interviews m.b.t. de projecten.

"

„Sommigen krijgen meer greep op de situatie en willen nu ook verder.
Een aantal is door het stadium van het heen-en-weer springen tussen
theologische en methodische vragen heen en wil nu via meer informatie
doorstoten naar de vraag, hoe je via veranderingsprocessen in een
nieuwe (meer gewenste) situatie kunt terechtkomen."
„Als het waar is, dat wij in de moving-fase zitten, is die dan al diep-
gaand genoeg en kunnen wij de mensen nu confronteren (expliciet)
met hun eigen habitus? Wordt daarna de vraag naar strategieen niet
veel realer?
Wij zijn met elkaar bezig geweest en door een aantal groeps- en per-
soonlijke processen heengegaan. Maar het is nog iets te afstandelijk,
iets te veel aan de buitenkant. Wat zij bij anderen willen begeleiden, is
nog onvoldoende door henzelf heengegaan. Zij zijn wel in beweging
naar het zelf ervaren wat veranderingsprocessen zijn, maar nog niet
genoeg geExpliciteerd.
Men staat voor een drempel. Men moet worden geholpen aan de expli-
citering te beginnen. Dan pas komt er een opening voor strategie-ont-
wikkeling."

9, SG-ST „De deelnemers zouden eigenlijk zorgvuldig geselecteerd
moeten worden. De projecten zijn bij allemaal een zijtak van hun totale
pastoraat. Misschien moet bij een volgende cursus eerst worden ge-
zocht naar een existentible confrontatie met elkaar, naar communicatie
op een dieper niveau, bijv. in hotelsituatie. Hoe gauwer je tot een groep
wordt, hoe vlugger het leerproces op gang komt. Omdat wij uiteindelijk
project-gericht willen werken, moeten wij ter wille van hanteerbaarheid
66n of twee projecten centraal stellen. Die moeten er dan wel zijn!
Moeten wij ook preken gaan analyseren?

"

„Opvallend is, dat men kennelijk gemotiveerd is om te leren. Maar het
zich richten op de rol van change agent kan ook betekenen, dat men
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eigenlijk niets te bieden heeft. Daarnaast kan het ook wel eens zijn, dat
zij - al dan niet temidden van een gemeente die een traditioneel gedrag
verwacht - ook zelf behoefte hebben om hun oude rol voort te zetten.
Mag de conclusie op dit moment getrokken worden, dat men weI in
staat is theoretisch het 66n en ander te formuleren, maar dat men per-
soonlijk nog met andere zaken bezig is? Dat ingrijpende veranderings-
processen nog niet door henzelf zijn heengegaan? Daarbij komt, dat
de projecten zelf ook zo ingebed zitten in snel veranderende constella-
ties, dat het niet onmogelijk is, dat cursisten deze situatie niet meer
aankunnen. Aan de andere kant bieden projecten binnen veranderings-
processen waarbij men zelf betrokken is, het beste illustratiemateriaal
voor verheldering van de situatie."

„Tenslotte wordt besloten om de verantwoordelijkheid voor wat er
nu verder moet gebeuren naar de groep terug te spelen.

,,

11, CU-ST „Hoe komt het, dat wij zo weinig aansluiten bij een vorige
spreker? Hoe komt het, dat de discussieleider vaak geen samenvatting
kan geven van het besprokene? We zitten misschien in een cultuurpa-
troon, waarin wij geweldig effectief om kernvragen kunnen heenlopen.
Door wat wij ter tafel brengen, stellen wij vaak onszelf veilig. Wij hak-
ken weinig op kernproblemen of op onszelf in."
„In het begin is gevraagd om sensitivity-training, wij hebben toen
„neen" gezegd. Maar zouden wij toch geen behoefte hebben aan een
harde situatie, waarin wij bloot komen als personen? Al ons geverbali-
seer verhindert ons om geschiedenis te maken. Door en uit conflict
worden doorbraken geboren. Een conflictsituatie kan een betere luis-
tersituatie crearen. Ook in de thuissituatie lopen wij, als we er net
zijn (b.v. doodsbed), weer weg. Waar zijn wij bang voor?"
„Wij geven elkaar steeds teveel ruimte. Wij hebben een afweermecha-
nisme om niet bij onszelf terug te komen. Waarom vragen wij eigenlijk
niet door?"
„Zou een scherpere, doelgerichte gespreksleiding ons niet op het juis-
te spoor kunnen houden? Welk spoor? De staf zit met dezelfde proble-
men als de cursisten. De materie is soms heel erg moeilijk. Als je
vraagt: „wie sluit hierbij aan?", merk je pas na verloop van tijd, dat
men op een ander spoor is overgegaan. Niemand springt in als een an-
der faalt. Het wordt steeds manifester, dat men veel te weinig op zich
laat afkomen wat de ander zegt."
„Op een werkvergadering wil men wel een strakke gespreksleiding.
Hier tasten wij gezamenlijk de grenzen van ons kennen en kunnen af.
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Als groep moet je aan, met, door elkaar de dingen te pakken krijgen.
Faalt de groep, dan is er de mogelijkheid, dat ook de gespreksleiding
moet opgeven. Zit het misschien in de opleiding van theologen, - die
altijd moeten praten - dat zij blijkbaar zo slecht kunnen luisteren?"
„Dat wij nu pas last hebben van onze habitus en dit soort zaken krij-
gen, komt omdat wij er nu pas aan toe zijn. In het begin heeft de staf
wel degelijk gezegd - maar het werd niet opgepikt - dat de opzet van
het project het samen-opbouwen is. Ook de staf zit in dezelfde ondoor-
zichtige situatie. Denk nog eens terug aan het verhaal van Faber in
de vijfde zitting over het leerproces."
„Dit niet met elkaar in gesprek zijn, is „ervaring". Laten wij gezamen-
lijk proces bewaken. Wij moeten dat samen d o e n. . .o m t e leren!
Dat samen-doen is een onderdeel van het leerproces."

12, SG-ST „In de cursus hebben wij geleerd hoe wezenlijk projecten
zijn. Een der cursisten is afgevallen, omdat hij geen echt project had.
Verder bleef men bij de projecten toch te theoretisch, totdat het werk-
verband project V. op Oud Poelgeest kwam. Je leert pas waar de kneep
zit, als je iemand er mee ziet werken."

13, SG-ST „Leerproces. Naast een duidelijke uitgangsformule moet er
ook een duidelijke pedagogische methodiek zijn. Het is een leerproces
van leren door doen. In zo'n proces moet informatie worden ingebracht
op het moment, dat de groep er aan toe is. Daarvoor is een duidelijk
groepsproces voorwaarde en derhalve een niet te grote groep. Wij moe-
ten dus een veel duidelijker pedagogische methode ontwikkelen en
daarbij mogelijke moeilijkheden anticiperen. Er moet een zorgvuldig
beredeneerd plan komen voor een volgende cursus."

Samenvattend:
Het leerproces moet een proces zijn, dat de groep zelf (mee)maakt.
Belangrijk is, dat het leerproces exemplarisch kan zijn voor het door
de cursisten te begeleiden veranderingsproces.
De verhouding staUcursisten moet hierop afgestemd zijn. Het aanbod
van zakelijke informatie moet hiermee in overeenstemming zijn, zowel
qua inhoud als qua timing. Dit moet gedaan worden volgens een duide-
lijke pedagogische methode.
In de cursus is daartoe (in toenemende mate en met wisselend succes)
een poging gedaan.
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4.  Evaluerende opmerkingen m.b.t. de slotweek

13, CU-ST „a.  Slotweek als cursusweek
Vrijwel allen hebben deze week als zeer positief ervaren. Deel-informa-
tie werd tot samenhangend, overzichtelijk geheel. Men kon een proces
in z'n verloop overzien. Je was er ook meer bij betrokken, omdat je er
een hele week mee bezig kon zijn. Niet zozeer de moeilijkheid van over-
schakeling van normale werk en aanpassing van cursusprojecten.
Positief werd ook ervaren, dat het om 66n gezamenlijk project ging,
dat steunde op feitelijk onderzoek door middel van interviews. De
noodzaak om een werkstuk af te leveren werkt stimulerend en is bevre-
digend. Al werkend ontdek je expliciet gebruik te maken van wat je
hebt geleerd.
Enkelen hadden de week nog wat efficianter en geconcentreerder op-
gezet willen zien. Er werd soms, vooral in de eerste twee dagen, nogal
om de zaken heengepraat. Na de interviews werd het pas „echt". Te
overwegen valt om voortaan op de eerste dag de buurt wat „nader" te
brengen door middel van „werkers", dia's en statistieken."
„Vrij algemeen is men van mening dat 66n van de projecten van de
cursisten niet zo stimulerend zou zijn geweest. Een project als project
V zou zeker in de loop van de week op deze thematiek zijn toegespitst.
Nu is er ook model uitgekomen, waarmee je allemaal in eigen kring aan
het werk kunt, gewapend met de ervaringen van cursus en slotweek. ,,

b.   Slotweek in kader cursus
„Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat slotweek uit me-
thodisch oogpunt goed is geweest."

13 SG-ST „Het proces is deze laatste week voor de cursisten gaan op-
lichten. Bovendien was de „proefpolder" een „beperkt gebied", waar-
van de aanpak kon steunen op zelf gedaan feitelijk onderzoek."

Samenvattend:
De in de slotweek geboden mogelijkheid tot integratie van deel-infor-
matie en tot toepassing en toetsing van verworven inzichten is uit me-
thodisch oogpunt goed geweest.

Conclusie met betrekking tot de probleemstelling

(zie de samenvattingen op de pagina's
296, 297, 298, 299, 301, 302, 306, 307)
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Uit de evaluatie van een cursus over verandering en weerstanden tegen ver-
andering
door (twaalf) cursisten, de stuurgroep en de staf,
kan worden afgeleid, dat het gewenst en mogelijk is,
naar analogie van de systematiek en methodiek zoals die gebruikt worden
voor veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke aard,
een adequate systematiek en methodiek te vinden
voor veranderingsprocessen in kerken.
Hierbij is het noodzakelijk aandacht te schenken aan de dimensies van de
kerk.

DEEL 2. SCHRIFTELIJKE EVALUATIE DOOR ZES CURSISTEN

Na afloop van de cursus werden aan een zestal cursisten (dezelfden
met wie de gesprekken werden gevoerd) vier evaluatie-vragen voorge-
legd die schriftelijk werden beantwoord.
Bij elk van de vragen werd tevens gevraagd naar (in verband met de
vraagstelling) positief gewaardeerde programma-onderdelen van de
cursus, de toepassing in de eigen werksituatie en eventuele wensen voor
toekomstige cursus-programma's.

Vraag 1:
Heeft de cursus er op de een of andere wijze toe bijgedragen, dat
u zich het probleem van de veranderingsprocessen in de kerk
(meer) bewust bent geworden, m.a.w. dat dit probleem u raakt in
uw werksituatie en uw persoonlijk functioneren?

Deze vraag werd 3x met „ja" en 3x met „neen" beantwoord.

Als positief gewaardeerde programma-onderdelen werden genoemd:
- aard, niveau, fase, homogeniteit, synchronisatie;
-  strategie-schema;
- omgang met weerstanden;
-  vrijwel alle informatie/discussiestukken.
Voor de toepassing werd in concreto verwezen naar de eigen werksitu-
atie.

De drie cursisten die de vraag met „neen" beantwoordden, deden dit,
omdat zij zich het probleem reeds bewust waren v66r de cursus.
„En dat tijdens de cursus dit bewustzijn versterkt wordt - alleen al
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door er voortdurend mee bezig te zijn - is ook vanzelfsprekend. Toch
ben ik geneigd de vraag ontkennend te beantwoorden. Wij zijn nl. wel
voortdurend bezig geweest met het proces van de veranderingen, maar
de aard van de veranderingen is m.i. onvoldoende ter sprake gekomen.
Toch zou dat noodzakelijk zijn en dat had ik van de cursus ook ver-
wacht. Alle veranderingsprocessen, waarmee wij aan de hand van de
verschillende projecten bezig zijn geweest, hadden nl. alle op de een of
andere wijze te maken met het dieper liggende probleem van de ver-
anderende kerk in de veranderende wereld. Wil je een veranderings-
proces, waarmee je bezig bent, goed kunnen begeleiden, dan zal een
helder inzicht in wat die achterliggende veranderingen zijn (in de kerk,
in de wereld), nodig zijn.
Enige keren is tijdens de cursus daar iets aan gedaan. Ik denk aan de
inleidingen van Kroeze over „hedendaagse geloofsbeleving" en naar
aanleiding van Faber's boek: „Geloof en Ongeloof in een industrieel
tijdperk", maar ik heb daartegen twee bezwaren:
a.  het was te weinig;
b.  het is niet verder uitgediept."
Wensen voor toekomstige cursusprogramma's zijn:- social administration, omdat werkelijk ingrijpende veranderingspro-

cessen vrijwel altijd een doorbreking van de kanalen van besluitvor-
ming en uitvoering met zich meebrengen;

-  het einde van het conventionele christendom (Van de POD;
-  het probleem van de openbaring (Fiolet);- ecclesiologische veranderingen;- sociologische veranderingen in de kerk;
-  de kerk en de macro-verhoudingen;
-  de mondige gemeente;
- de secularisatie;
-  de veranderingen in de denkkaders;
- de welvaartssituatie.

„En als u mij naar prioriteiten zou vragen, dan denk ik bij de verande-
ringen in de wereld aan de secularisatie en bij de veranderingen in de
kerk aan de mondigheid van de gemeente (ook in verband met de
micro- en macro-verhoudingen).

"

Samenvattend:
De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-
kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen,
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wordt in het voorgaande beantwoord in deze zin, dat de in de cursus
aangeboden informatie over de dimensies van de term veranderings-
proces naar de mening van drie (van de zes) hierover gevraagde cur-
sisten - met verwijzing naar de eigen werksituatie - dienstig is geweest
voor de bewustwording van het probleem van de veranderingsproces-
sen in de kerk.

Door een der cursisten wordt aandacht gevraagd voor de kennis
van"administration".

De andere drie cursisten stellen, dat zij zich reeds bewust waren van
dit probleem. Een van hen vraagt met name aandacht voor de mondig-
heid als dimensie van de kerk.

Vraag 2:
Heeft de cursus er op de een of andere wijze toe bijgedragen, dat
uw diagnostisch vermogen t.a.v. veranderingsprocessen is ver-
groot m.a.w. dat u meer inzicht hebt gekregen in de wijze waarop
deze processen verlopen?

Deze vraag werd 6x met „ja" beantwoord

Als positief gewaardeerde programma-onderdelen werden genoemd:
-  mogelijkheden van planning of change;
- aard, niveau, fase, homogeniteit, synchronisatie;
-  informatie/discussiestukken en literatuur-studie;
- weerstanden;
-  de doorlichting van de projecten in de „oefeningen".
Voor de toepassing werd in concreto verwezen naar de eigen werk-
situatie.

„Vooral in het onderscheiden van de niveaus, de verschillende soor-
ten van processen, de homogeniteit en de synchronisatie.

"

„T.a.v. het lopende proces in onze gemeente heeft de cursus mij zeker
geholpen meer inzicht te krijgen in de knelpunten van dit proces.
Hoewel ik bij de vorige vraag een paar onderdelen met name genoemd
heb, zou ik vrijwel geen onderdeel van de cursus kunnen noemen, dat
ik in mijn werksituatie niet herken."
„Wat mijn eigen werksituatie betreft, heeft dit daar op verschillende
wijze doorgewerkt. B.v. in die zin, dat wij, nadat wij eerst met allerlei
werkstukken zijn bezig geweest, de noodzaak hebben ontdekt om terug
te koppelen naar functie en taak. Ook dat wij zorgvuldiger proberen
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met de fasering bezig te zijn. En ook wat mijn persoonlijk functioneren
betreft: door het onderscheid tussen opbouwwerker en "planner" is
mijn kritisch vermogen ten opzichte van mijzelf verscherpt."

Samenvattend:
De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-ker-
kelijke samentevingsverbanden systematisch kunnen veranderen, wordt
in het voorgaande beantwoord in deze zin, dat de in de cursus aange-
boden informatie over de dimensies van de term veranderingsproces
naar de mening van zes hierover gevraagde cursisten - met verwijzing
naar de eigen werksituatie - dienstig is geweest voor de vergroting van
hun diagnostisch vermogen m.a.w. dat zij meer inzicht hebben gekre-
gen in de wijze waarop deze processen verlopen.

Vraag 3:
Heeft de cursus er op een of andere wijze toe bijgedragen, dat uw
vermogen tot het begeleiden van veranderingsprocessen is toege-
nomen m.a.w. dat u meer greep hebt gekregen op deze processen?

Deze vraag werd 4x met „ja", 1x met „ja en neen" en 1x met „neen"
beantwoord.
Als positief gewaardeerde programma-onderdeten werden genoemd:
- informatie- en discussiestukken;
- literatuurstudie;
-  bespreking van het eigen project;
- het doorlichten van de oefeningen van anderen;
-  de rol van de change-agent;
- de problematiek pastor/change-agent;
-  het gezamenlijke project in Alexanderstad.
Voor de toepassing werd in concreto verwezen naar de eigen werksi-
tuatie.

De twee cursisten die „ja en neen" en „neen" antwoordden, hadden
als wensen voor toekomstige cursusprogramma's:
-  „Meer praktische oefenstof buiten het eigen project om.

Vooral de slotweek liet zien, hoe je in de praktijk te werk zult moe-
ten gaan. Dus wat meer „laboratorium"werk."

-  Bespreking van het  groepsproces, vergaderprocedure, het leiding  ge-
ven aan een groep (waarbij: gesprekstechniek).

- Het functioneren van de macht zou duidelijker uit de verf moeten
komen.
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- Het probleem van de communicatie is heel belangrijk. Communicatie
van de kerk met de wereld.

- Enquheren. Mogelijkheden en gevaren.

Samenvattend:
De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals ook niet-ker-
kelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen veranderen, wordt
in het voorgaande beantwoord in deze zin, dat de in de cursus aange-
boden informatie over de dimensies van de term veranderingsproces
naar de mening van vijf (van de zes) cursisten - met verwijzing naar
de eigen werksituatie - dienstig is geweest voor de vergroting van hun
vermogen tot het begeleiden van veranderingsprocessen m.a.w. dat zij
meer greep hebben gekregen op deze processen.
Aandacht wordt gevraagd voor de bespreking van het groepsproces,
vergader-procedure, het leiding geven aan een groep (waarbij: gespreks-
techniek), het functioneren van de macht, het probleem van de commu-
nicatie, enquBteren.

Vraag 4:
Heeft de cursus er op de een of andere wijze toe bijgedragen, dat
u bewuster bent gaan denken over de doelstelling(en) van het
samenlevingsverband waarin u werkt i.c. in de kerk?

Deze vraag werd 5x met „neen" beantwoord met als motivering, dat de
cursisten reeds voor de cursus hiermee bezig waren en 1x met „ja" en
„neen", blijkens het volgende antwoord:
„Ja zeker, enerzijds wel, doch anderzijds was de vraag naar de doelstel-
ling van de kerk reeds duidelijk bij mij opgekomen. De cursus heeft de
mogelijke antwoorden verscherpt en beter omlijnd."
Deze cursist noemt als positief gewaardeerde programma-onderdelen:
discussies over aard en niveau van het proces en mogelijkheden plan-
ning of change; en:
rollenspel en informatie m.b.t. motivatie en verwijst voor de toepassing
in concreto naar zijn werksituatie.

Als wensen voor toekomstige cursusprogramma's werden genoemd:
- Nog meer tijd besteden aan methodische vragen in plaats van in-

houdelijke.
- „De uniekheid" van de kerk zou veel duidelijker aan de orde moeten

worden gesteld. En dit dan niet als theoretisch gegeven, maar met
het oog op:
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a. de omgang met conflicten. Is die anders in de kerk dan in andere
groepsvormen?

b.  het pastor-zijn. Heeft deze een meerwaarde tegenover de opbouw-
werker of change agent?

c.  de waardering van en het omgaan met macht."
-  Nog meer met buitenstaanders (de eigen situatie) bespreken.
Een der cursisten meent, dat de tijd gedurende de cursusdagen effi-
ciltnter besteed had kunnen worden.
„Dat brengt mij tot de suggestie, om in een volgende cursus ook het
probleem van de besteding van de tild expliciet aan de orde te stellen,
zowel bij wijze van inleiding als in de vorm van praktische oefening
(evaluatie). Want: bij de veranderingsprocessen, waar wij mee bezig
zijn, wordt ook veel tijd vermorst met eindeloze vergaderingen, zonder
duidelijke focus en conclusie. ',

Samenvattend:
Uit de antwoorden op deze vraag blijkt,
dat de in de cursus aangeboden informatie
naar de mening van zes hierover gevraagde cursisten
niet heeft bijgedragen tot bewuster denken over de doelstelling van de
kerk, daar de cursisten reeds v66r de cursus hiermede bezig waren.
De vraag of het eigene van de kerk in veranderingsprocessen kan
worden erkend en bewaard, wordt beantwoord in deze zin, dat aan-
dacht wordt gevraagd voor de uniekheid van de kerk met het oog op de
omgang met conflicten, het pastor zijn, de waardering van macht.

Conclusie met betrekking tot de probleemstelling
(zie de samenvattingen op de pagina's 309, 311, 312, 313)

Uit  een schriftelijke  evaluatie van een cursus overweerstanden tegenverande-
ring door zes cursisten
kan worden afgeleid, dat de in deze cursus aangeboden systematiek en me-
thodiek,
gevormd naar analogie van de systematiek en methodiek voor veranderings-
processen in organisaties van niet-kerkelijke aard,
aan deze cursisten meer inzicht heeft gegeven in de wijze waarop verande-
ringsprocessen in kerken verlopen.
Ook hun vermogen tot het begeleiden van deze processen is hierdoor toe-
genomen.
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13-IV   GESPREKKEN MET ZES PASTORES

Toelichting: In de loop van de curus, nl. in januari en juli 1971 en
januari 1972, werd door schrijver dezes met zes cursisten driemaal
individueel een gesprek van een uur gevoerd over veranderingsproces-
sen in kerken.
Deze gesprekken hadden het karakter van focused interviews, niet al
te zeer gestructureerd, maar wel met als focus een aantal gesprekspun-

ten, voor zover het op het moment van het gesprek (resp. vier en tien
maanden na het begin dn aan het einde van de cursus) mogelijk was
deze bij de cursisten ter sprake te brengen. Voor deze punten, zie men

de pagina's 314, 331, 351.
In deze gesprekken treft men dus meningen aan van in veranderings-
processen betrokken pastores. Deze meningen zijn vaak intuTtief en
hebben als zodanig geen wetenschappelijk gehalte. Wel zijn zij nuttig
om bepaalde aspecten vanuit de praktijk te belichten of om nieuwe
aspecten te ontdekken. Voor zover zij op ervaring gebaseerd zijn, bie-
den zij een gelegenheid tot toetsing van de in hfdst. 10 geformuleerde

stellingen.

De zes cursisten waren:
een pastoor parochie binnenstad (grote stad) (gesprekken I);
een predikant Remonstrantse gemeente (gesprekken  ID;
een wijkpredikant middelgrote stad Hervormde kerk (gesprek-
ken III);
een priester/staffunctionaris bisdom (gesprekken IV);
een predikant Hervormde kerk, vrijzinnige groep, (gesprekken V):
een predikant Duitse kerk in Nederland (gesprekken VI).

In het volgende wordt een analyse gegeven van de gehouden gesprek-
ken, het cijfer achter een samenvatting of citaat geeft de betreffende

gesprekken aan.

DE EERSTE ZES GESPREKKEN

In de eerste zes gesprekken kwamen de volgende punten aan de orde:
1.   de  vraag  of de geinterviewden  in hun eigen werksituatie te maken

hebben met veranderingsprocessen;
2.   de inhoud van  en de aanleiding tot deze veranderingsprocessen;
3. weerstanden tegen verandering;
4. overeenkomst tussen veranderingsprocessen in kerken en in organi-

saties van niet-kerkelijke  aard;
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5.  de consequenties van deze overeenkomst;
6. verschil tussen veranderingsprocessen in kerken en in organisaties

van niet-kerkelijke aard;
7.  de consequenties van dit verschil;
8.  de eigen rol van de pastor/change agent.

1.   De  eigen werksituatie

Alle geinterviewden zijn van mening, dat zij in hun werksituatie te ma-
ken hebben met veranderingsprocessen.

2.   Inhoud  van  en aanteiding  tot  deze  veranderingsprocessen

- De veranderingsprocessen waarmee de geTnterviewden te maken
hebben, hebben als herkenbare symptomen concrete zaken als:
financiale tekorten, met als gevolg het sluiten van een kerk en/of
het verminderen van het aantal geestelijken;
veranderingen in de liturgie en in de pastorale praktijk etc.
Ze betreffen ook het denken van de mensen, de verhouding priesters/
leken e.d.

„Er is zo in de loop der jaren een verandering gekomen ook in de be-
leving van wat is nu zonde. Ik moet zeggen, dat nd natuurlijk er misv
schien te weinig gedaan wordt, maar goed, je krijgt daar ook een deel
van die secularisatie, eigenlijk is dat hele proces in wezen een seculari-
satie-proces." (I)

- Deze processen zijn veelvoudig en sluiten aan bij bewegingen. die
overal bezig zijn. (I)                                                                                 '
In het verleden zijn veranderingen soms onvoldoende voorbereid en
verkeerd aangepakt, „het is hals over kop gegaan". (I)

„Het is hun vreemd gebleven, tenminste aan een groot aantal mensen.
Het ergste is dat het geval met de liturgie. Dat is van de ene op de an-
dere dag praktisch veranderd, dat was in 1964 op de eerste zondag van
de advent. Het concilie had toen gezegd, dat de volkstaal ingevoerd kon
worden en toen is het bij ons op die datum ingevoerd, wij hadden nog
nauwelijks boeken of papieren en zo. Het was een grote ratjetoe, maar
het moest opeens in het Nederlands, behalve dan een klein gedeelte,
dat moest altijd Latijn blijven, dat is later ook wel veranderd. Maar
dat is z6 plotseling gekomen, dat is niet voorbereid en dat heeft altijd
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op weerstand bij de mensen gestoten, ja, ik geloof dat het verkeerd is
aangepakt." (I)
„Het is allemaal te haastig en te weinig begeleid, dus het is allemaal
maar doorgevoerd. Nu is gebleken, dat wat wij allemaal hebben be-
dacht en ingevoerd, toch iets was van een bepaalde bovenlaag, je kunt
het in de parochies toch ook wel merken, een soort onbehagen bij een
groep waarvan wij dachten, dat die groep vrij klein was, maar ik ge-
loof, dat wij ons daarin wel eens konden vergissen. Maar ja, als wij niet
bepaalde dingen doorzetten, dan blijft alles bij het oude." (I)

-  Ook vragen naar de werkwijze van de gemeente komen aan de orde.
„Ik zeg: „Ja, u gaat uit van de bestaande werkwijze, maar heeft u er
wel eens aan gedacht dat het voor deze gemeente misschien erg goed
zou zijn met 66n predikant verder te gaan. Deze veranderingen zouden
gehanteerd kunnen worden om deze gemeente op een andere wijze te
mobiliseren en op een nieuwe wijze te motiveren vooral waar het gaat
om de eigen plaats van de leden in het geheel van die gemeente en de
plaats van die gemeente in de samenleving?
Dat vergt dus een totaal andere, althans voor u als kerkeraad totaal
andere aanpak, die u nog niet gewend bent." " (II)

- Deze veranderingsprocessen worden door de geinterviewden geac-
cepteerd als een vanzelfsprekende zaak.

3.  Weerstanden tegen verandering
- Weerstanden tegen de veranderingen kunnen voortvloeien uit ge-

hechtheid aan de traditie of uit vrees voor het nieuwe of uit afgunst
op de vrijheid van de jongere generatie.

„Je merkt het ook binnen een kerk rond de liturgieviering. Als er an-
dere liederen komen, waarvan zij de melodieEn niet gewend zijn, of
de melodiean zijn van protestantsen huize, dan wordt daar soms ook
weer tegen geageerd." (IV)
„Nu nog een ander voorbeeld waar de weerstand in het begin heel
groot was, maar die vrij snel is overwonnen, dat is dat ze bij ons de
communie op de hand gingen ontvangen.
Dat wekte in het begin een enorme weerstand. Dat zit bij ons in die
eucharistische opvattingen, eucharistische devotie, het aanraken van
het allerheiligste, dat is dus een soort taboe. En dat wekte een enorme
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weerstand. Maar naar gelang het gebruik werd, was dat heel gauw
overwonnen. Er zijn ook wel mensen, die het per se niet doen." (I)
„Ja, dat roept weerstanden op. Stel: een gezin heeft twaalf kinderen ge-
had, die kinderen gebruiken de pil, dat roept weerstanden op bij die
oudere mensen, die zeggen dan: Ze hebben ons bedonderd en zo, heb-
ben wij dan voor niks al die kinderen gekregen?
Er zit misschien dat achter: ze zeggen: jullie tegenwoordig doen maar,
wij moesten dat van die kerk... dus het wordt geweten aan die kerk.
Dat is natuurlijk ook zo, die pastoors zaten er alsmaar achterheen, dat
er kinderen kwamen dacht ik en, ja, ik geloof, dat er een stuk verzet
in zit tegen die kerkelijke hiErarchie." (I)

- Achter deze weerstanden schuilt vaak emotionele betrokkenheid,
angst om het vertrouwde te missen, angst om zich te verdiepen in
eigen verantwoordelijkheid.

„Heel materieel ogenschijnlijk, dat zijn de veranderingen die te maken
hebben met kerkafbraak b.v. een kerk gaat dicht. Dan krijg je pas de
reacties van de mensen, die er vaak onvoldoende zicht op hebben, maar
die om de 66n of andere reden er emotioneel bij betrokken zijn; dat
zo maar zonder meer dat gebouw, waarbij zij wonen en waarin zij
van jongsafaan gekerkt hebben . . ., dat dat weg gaat." (]19
„Soms denk ik wel eens, dat zij het vertrouwde naast zich willen heb-
ben, de kerk als een duidelijk instituut, met een duidelijke taak, een
duidelijke opdracht - of zij er nu veel aan hebben of niet - aan wie ze
ook verplichtingen kunnen toeschuiven en zeggen: jij moet dit doen, om
zich daardoor veilig te voelen, dan hoef je jezelf niet te veranderen,
dan kun je je eigen leven leiden, die kerk moet dat zo en zo doen, je
kunt je zelfs daartegen een beetje afzetten als die het niet helemaal
doet volgens het boekje.
Dat betekent dat zij een soort huiver hebben om zich er zelf in te gaan
verdiepen wat de kerk is die zij zelf zijn - wat zij eigenlijk als christenen
moeten gaan doen in de wereld. Misschien moeten zij hun levenswijze
ook veranderen en aanpassen naarmate zij die zelf gaan z i e n. . . .e n i k
heb wel eens het idee, dat het een soort zelfbescherming is, als zij niet
willen dat de zaak verandert." (IV)

- Men kan ook verschillende opvattingen hebben over de functie en de
taken van de kerk.

„DaarnAAst is de gedachte opgekomen: ja, maar de kerk moet zich te-
midden van de samendeving bewegen. Die moet ddAr iets doen. Die
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groeperingen die zeggen: een kerk moet in de wdreld wat betekenen en
mdEr dan alleen maar liturgie vieren in het gebouw, niet alleen maar
Cultus.
Deze aandacht voor de maatschappij, voor de samenleving, is 66k een
beetje schokkend voor vele katholieken, vele oudere katholieken." (IV)

- Ook verweeft men vaak inhoud en vorm van het geloof.
„De verandering van de woorden die gebruikt worden bij de liturgie
om geloofsmysteries weer te geven, of aan te wijzen, is voor veel men-
sen geweldig belangrijk. Als zij die formulering van vroeger missen,
dan missen zij ook eigenlijk de inhoud daarbij. Want inhoud en vorm
zijn zo sterk verweven geweest met elkaar, voor hen, dat zij er niet aan
kunnen wennen, dat in de nieuwe vormgeving dezelfde inhoud even
gelovig wordt weergegeven." (IV)
„Hij zal moeten zien, hoe deze mensen voortdurend zelf de dingen in
elkaar weven en veel vaker geloven weven tussen wat zij gewend zijn
en wat niet direct met geloven te maken heeft.
Het aantal priesters neemt af, er zullen lekenkrachten komen straks,
die volledig pastoraal werk gaan doen. Dan zullen zij vinden, dat het
geloof afbrokkelt. Want de priester was heel sterk de vertegenwoordiger
van het geloof. Terwijl duidelijk gemaakt kan worden: dat is de zaak
niet, want als leken zo sterk betrokken worden bij het geloofsbeleven,
is dat te zien als een vooruitgang." (IV)

- Waar weerstanden berusten op deze verwevenheid, kunnen zij wor-
den overwonnen door de zaken uit elkaar te halen en te „ontmaske-
ren" van wat als geloof wordt gepresenteerd, maar het in feite niet is.

„Er zijn de nodige katholieken verontrust, dat de geloofsinhoud wordt
aangetast. Als je nu maar zou kunnen aangeven: dit is niet precies
geloofsinhoud, maar dit is een verwoording, een formul6ring van ge-
loof, die samenhangt met een bepaalde denkrichting of een denkkader,
dan zou je een heel eind komen. De star-behoudenden houden vast
aan een formulering, omdat zij zeggen: anders gaat de inhoud weg.
Degenen die vooruit willen, zeggen: die formulering die komt uit een
filosofie; als het denkkader van de mensen verandert, dan moet je ook
andere woorden, andere formuleringen gebruiken, om dezelfde waar-
heid te verwoorden. Veranderingen zouden aanvaard worden, worden
blijkbaar aanvaard, door mensen die dit kunnen gaan zien." (IV)

-  Soms zijn de weerstanden gering nl. bij niet meer relevante zaken.
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„Om nu maar een voorbeeld van dat laatste te noemen, dat is de biecht-
praktijk bij ons, die is gewoon weggevallen, verschrompeld, die is prak-
tisch opgehouden.
Vroeger gingen de mensen veel, tamelijk regelmatig, biechten, minstens
eens per jaar en, nu ja, een beetje betere katholieken die gingen dan
toch zeker wel eens in de maand, dat vond men, dat moest je toch wel
doen.

Dat is opeens helemaal opgehouden, daartegen bestaan nauwelijks
weerstanden. Je hoort dan ook van oude mensen die vinden het ge-
woon een opluchting, dat dat verdwenen is.
Het bleek dus, dat deze praktijk niet relevant was en dat zij gewoon
blij zijn, dat het is opgehouden." (I)

- Soms worden weerstanden vrij snel overwonnen door soepele pre-
sentatie van nieuwe vormen.

„Misschien ook dat bij het gemakkelijk overwinnen daarvan, heeft
meegewerkt de soepelheid waarmee het werd gepresenteerd. Er werd
niet gezegd: En nu moet je de communie op de hand ontvangen, nee,
er werd gezegd: u mag eventueel, als u wilt, de communie op de hand,
men moest het zelf weten, het werd vrijgelaten, het werd ook goed
uitgelegd waarom enz. dus die weerstand was vrij snel overwon-
nen. " (I)

- Het is wel zaak, dat men zich bij veranderingen afvraagt hoe deze
„aankomen" bij de mensen.

„Alternatief voor deze gemeente was: kerkgebouw verkopen. En dan
twee predikanten houden. Toen heb ik gevraagd: „Hebt u zich gereali-
seerd wat dat los maakt bij de mensen?"
Er zijn mensen die beleven deze dingen h661 anders, die hebben con-
crete zaken geladen met iets, dat kun je goed vinden of niet goed vin-
den, maar dat komt toch voor.
U kunt dat negatief aanpakken, maar u kunt het ook positief aanpak-
ken. Want dit zal iets losmaken. Wat gaat u doen met hetgeen u denkt
te ontketenen?" (ID

4.  Overeenkomst tussen veranderingsprocessen in kerken en
in organisaties van niet-kerkelijke aard

- De stelling, dat veranderingsprocessen in de kerk toch ook maar
gewone veranderingsprocessen zijn, „daar kun je mee werken". (I)
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Als je dat gaat analyseren, tref je „een frappante gelijkenis" aan met
het bedrijfsleven. (III)

„Het bedrijf, dat ik goed ken, daar loopt dat gewoon parallel aan de
kerk." (III)

- Die overeenkomst hangt af van „de aard der veranderingen" nl. of
het gaat om gewenningen of om geloofszaken.

„Er is natuurlijk heel veel dat te maken heeft met normale gewenningen
van mensen, waar niet direct het geloof bij betrokken is, waar niet di-
rect een belijdenis mee verbonden is. Zolang er dat is, en zo zijn er
talloze zaken binnen de kerk, omdat het een instituut is, omdat het een
groep is, dan heb je geen enkele moeilijkheid. Tenzij de mensen ze mis-
schien door elkaar gooien, maar dan is het alleen maar zaak voor dege-
ne die de verandering moet begeleiden, om dat uit elkaar te halen en
te zeggen, hier is niets bijzonders aan de hand, deze dingen moeten
gewoon veranderen.
Ik geloof wel, dat dat nodig is, dit uit elkaar houden, omdat mensen

geloven en gewenning, die met het geloven niet te maken heeft, door-
66nvlechten. Er moet hun dus geleerd worden, dat zij het uit elkaar
kdnnen halen." (IV)

- Men kan in een kerkelijke groep op dezelfde wijze over de dingen
praten als daarbuiten.

„Waar je over praat, dat is in een kerkelijke groep anders dan in een
groep daarbuiten, maar de wijze waarop dat gesprek zich ontwikkelt
ligt analoog." (V)
„De achtergrond waartegen en de motivering waarom je het doet is
anders en vandaar ook, dat de theoloog daar ook bij moet zijn, het ver-
kondigende element, wat heeft de Bijbel ons over dit onderwerp te
zeggen?" (V)

- Voor het begin van een gesprek is het „wel juist" om over een ver-
anderingsproces in de kerk te spreken op dezelfde manier als men
dat zou doen over een veranderingsproces in een organisatie van
niet-kerkelijke aard, maar dat is niet vol te houden als het gaat
raken aan geloofszaken. (VI)

„Je kunt psychologisch gezien over wat wij in de kerk beleven en waar
dus over geloof en over het Woord van God gesproken wordt, zeggen,
dat je daar ziet een zelf beleven... dat dat te vergelijken zou zijn met
wat in de liefde gebeurt, nl. in die zin, dat de betrokkenheid van de
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mens heel omvattend is en dat deze betrokkenheid een bijzonder be-
langrijke factor is en die moet je goed in het oog houden, als je daar
veranderingen op gang wilt brengen. En daarom is het niet alleen een
deskundigheid die je kunt leren, maar een deskundigheid die ook een
zeker meeleven, een beleven vereist. En daarom moeten wij bij een
veranderingsproces in de kerk niet alleen een theoloog en een socio-
loog hebben en vele andere mensen, maar je moet ook gelovige mensen
hebben die betrokken zijn bij de overdracht van hoop en existentiale
verhouding met God, die dus inderdaad ten dele deze betrokkenheid
overbrengen en die zelf ook overgedragen gekregen hebben." (VI)

5.   De  consequenties  van deze  overeenkomst

De geinterviewden noemen als mogelijke consequenties van de overeen-
komst:

-  Efficiency in de begeleiding van veranderingsprocessen in de kerk.
Qua techniek gaat het om dezelfde dingen zowel binnen als buiten
de kerk. (I)

„Ik dacht dat elke verandering pijn kost, maar de manier waarop je
het aanpakt, het bij de mensen presenteert - als je daar een beetje
kijk op hebt, kun je wel degelijk die pijn verzachten, het is een techniek,
net zo goed als gesprekstechniek, dat kun je van je zelf misschien een
beetje hebben, maar je kunt het altijd bijschaven." (I)

- Iemand die een veranderingsproces in de kerk begeleidt, zou daarom
een goede technicus moeten zijn.

„Dat zou een goede technicus moeten zijn, want hij hoeft maar te be-
geleiden, dus hij hoeft niet zelf gelovig te zijn... misschien is dat
zelfs beter nog, iemand die de zaak van buiten bekijkt, dus die zal de
veranderingsprocessen goed in de gaten houden." (I)

-  De mogelijkheid tot het inbrengen van deskundigheid van buiten de
kerk.
Men kan ook in de kerk een veranderingsproces positief hanteren.

„Ik weet het zelf nog niet, hoe je dat moet gaan hanteren en ik weet
ook niet, hoe je zo'n vrij grote kudde moet gaan hanteren, waar een
heleboel mensen perifeer belangstellend zijn, dus m.a.w. hoe je dat
moet aanpakken. Maar het is te hanteren en het is positief te hanteren.
Het is een bekend feit, dat elke verandering zonder meer weerstanden
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oproept. De mechanismen in dit gegeven, daar houden wij veel te wei-
nig rekening mee, althans preventief gesproken. En wij weten dan ook
met die weerstanden weinig te doen." (II)

- Men kan de deskundigheid van iemand die een veranderingsproces
in een organisatie van niet-kerkelijke aard goed kan begeleiden,
inbrengen in een veranderingsproces in de kerk of men kan het ook
van hem leren.

„Ik dacht het wel. En dan zul je van die deskundigheid ook gebruik
moeten maken om met hem te ontdekken welke vragen en eisen aan het
veranderingsproces door dat toch wel anders zijn van die kerk gesteld
worden." (III)

-  Men zou een opbouwwerker „er bij willen hebben". (V)
„Ik meen, dat een opbouwwerker een betere attitude heeft voor dit
soort werk dan wij predikanten die wat dat betreft een zeer eenzijdige
opleiding hebben gehad." (V)

- Zodoende zou men het proces op het grondvlak aan de gang kunnen
krijgen (II) en een antwoord kunnen vinden op de vraag waar de
mensen mee bezig zijn.

„Dat is ontzettend belangrijk voor een gemeente om te weten: waar is
een mens als hij niet met het evangelie, met God bezig is, althans niet
manifest, op d6ze wijze. Dat betekent helemaal niet dat hij daar niet
mee bezig is, maar wat gaat hem dan w81 ter harte?" (II)
„E6n van de eerste dingen is, dat je meer bezig moet gaan zijn als kerk,
op welk niveau je nu ook bezig bent, met de dingen waar de mensen

mee bezig zijn." (III)

6.  Verschil tussen veranderingsprocessen in kerken en in
organisaties van niet-kerkelijke aard

- Opmerkelijk is, dat de geYnterviewden op de door hen onderschreven
stelling dat veranderingsprocessen in kerken gelijk zijn aan verande-
ringsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke aard beperkingen
maken.
„Er is in het kerkelijke een component, die toch weer geheel anders
is", er is een wezenlijk verschil, „het element van de roeping ( . . . )
speelt een grote rol". (I)
De kerk is „toch wel anders" (III), „volkomen anders". (III)
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„De techniek, dat kun je overnemen, maar ik dacht, dat het geloof
b.v. dat er onder ligt, die verhouding tussen het ongrijpbare en het
grijpbare, dat vind ik een heel moeilijke kwestie, hoe die eigenlijk ligt,
laten wij zeggen: het mysterie, het geloof of de geloofshouding van de
mensen." (I)
„Er is dus een onderliggende echte geloofshouding, overgave, geloof
als overgave, dat zal altijd beleefd worden in bepaalde vormen, dat
kan niet anders. In die vormen treden de veranderingen op, dat hebben
wij duidelijk meegemaakt. Maar ik geloof wel, dat daaronder dus een
soort geloofsovergave blijft zitten, die onveranderlijk is.
Ik noem het telkens geloofsovergave, dus het feit, dat de mens aange-
sproken wordt door Gods Woord en een antwoord daarop wil trachten
te geven. ( . . . ) Het uitgangspunt is die geloofshouding, dat blijft het
eerste vereiste." (I)

„Er is een lijn die mij wordt aangereikt vanuit het verleden, die er mij
op drukt met mijn gemeente, het instrument dat die gemeente dan
heeft te zijn. Maar als ik die objectieve opdracht uit het evangelie
bekijk, dan zie ik opeens, dat er naar mijn gevoel toch wel een wezen-
lijk verschil is (met een andere organisatie, Schr.)." (II)
„Ik zou misschien nu met hen opnieuw willen ontdekken, of wij inder-
daad als gemeente in een lijn staan, die sterker is dan wijzelf, die bo-
ven ons uitgaat, dat de gemeente dus een bepaalde roeping heeft en
dat die roeping bepaald niet exclusief in mij geincarneerd wordt." (ID

„Ik dacht, dat voornamelijk daarin het verschil zat, dat de manier
waarop ons een opdracht gegeven wordt, volkomen anders is, die be-
denken we niet zelf, dat je hier inderdaad aan een grens komt, dat je
zegt: hier heb ik het niet meer in handen." (III)

- Er wordt een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de overeen-
komst in woorden als „ook" en „voor zover".

Je bent „met een stuk menselijke organisatie ook bezig". (III)
„Voor zover het het samenlevingsproces betreft." (III)

- Men moet het verschil echter niet „te vlug", d.w.z. te „onkritisch"
in het geding brengen. (III)

„Als je b.v. met collega's gaat praten, dan is het eerste wat tevoorschijn
komt: Ja maar...de kerk is toch volkomen anders. Ik wil dan wel eens
een keer gaan kijken waar dat volkomen anders nu in zit." (III)
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-  Het gaat ook om een betrokkenheid van de mensen. (VI)
Het gaat bij dit verschil niet om de specifieke kenmerken, die de ene
organisatie onderscheiden van de andere, maar om het unieke karak-
ter van de kerk. (V)
Op de vraag of de opvatting over de uniekheid van de kerk bij ver-
anderingsprocessen in de kerk een rol speelt is het antwoord:

„Daar ga ik gewoonweg van uit, daar ben ik heilig van overtuigd: al-
leen ben ik er 66k van overtuigd dat de gewone levensdrang van men-
sen om zich te groeperen en alle mechanismen die daarbij in de men-
sen zitten, daarin eveneens worden gebruikt en daarin gewoon aanwe-
zig zijn." (IV)

7.    De  consequenties  van  dit  verschil
- De wijze waarop b.v. conflicten worden opgelost, nl. op een christe-

lijke wijze en in onbaatzuchtigheid.
Die eisen gelden natuurlijk ook buiten de kerk, maar binnen de kerk
gelden ze verscherpt.
Men moet ook „om wezenlijke redenen" bij elkaar blijven.

„Ik dacht ook de manier waarop iets opgelost wordt, dan probeer je
althans altijd de christelijke liefde in het geding te brengen. Je zegt op
een gegeven moment: ja, dat is te gek, dat gaat toch niet, dus wij moe-
ten dit in Christus' naam of in Gods naam op een christelijke wijze
zien te regelen." (I)
„Ja, dat lijken mij de eisen van een duidelijke onbaatzuchtigheid bij
alles wat je bekijkt en aangrijpt. Ook dus een duidelijke onbaatzuchtig-
heid ten opzichte van het vasthouden van dingen die alleen maar met
het echt-menselijke te maken hebben. Ook onbaatzuchtigheid bij het
doordrijven van veranderingen, die je ziet dat goed zijn. Er is een groep
van mensen die geloven in de relatie met God, in de relatie met Chris-
tus; en in die relatie met Christus nemen zij dus ook de gedachte op die
Christus over de mensen heeft, nl. dat ze elkaar moeten respecteren.
Wij moeten proberen om de eenheid zo groot mogelijk te houden.
Is dat het unieke van de kerk? Het zou het misschien moeten zijn,
het komt er helemaal niet van. Of het komt er zeer weinig van binnen
die kerk. Waar de onbaatzuchtigheid zou moeten voeren tot minzaam-
heid ten opzichte van elkaar, blijkt dat de angst om de orthodoxie
voert tot tegenover elkaar staan met een zekere verbetenheid." (IV)

- De eis, dat iemand die een veranderingsproces in de kerk begeleidt,
wel van buiten die bepaalde groep moet komen, maar er toch wel



GESPREKKEN MET ZES PASTORES   325

existentieel bij betrokken moet zijn. Hij mag geen „veranderingsauto-
maat" zijn.

„Ik denk dat je in de kerk inderdaad iemand nodig hebt, die zoveel
mogelijk weet en dat weet aan te geven op welke momenten hij er wer-
kelijk existentieel bij betrokken kan zijn.
Ik wil geen veranderingsautomaten aantrekken, ik heb dus wel iemand
nodig die er existentieel bij betrokken kan zijn, een man die inderdaad
mee kan denken, mee kan voelen met dat leven van een christelijke
gemeente, die dat existentieel ook wel mee kan beleven, maar die bui-
ten die bepaalde groep staat, die hem die opdracht geeft." (III)

- Het feit, dat in een „kerkelijk veranderingsproces" deze geloofs-
component in elk geval „aan bod" moet komen en eventueel in de
gaten gehouden moet worden door anderen dan de begeleidende
change agent, b.v. de pastores.

„Dat is dan de taak, dacht ik, vooral van de pastores en de parochie-
raad en de kerkeraad. Die andere component zal toch aan bod moeten
komen, want het is een kerkelijk veranderingsproces." (I)
„Het gaat er om te ontdekken, dat achter de opmerkingen van de aan-
wezige gesprekpartners meer zit, zonder dat zij het uitspreken, dan
alleen maar hun mening. Het is heel subtiel, ook of die man in staat
is, dat geloofsmoment te ontdekken, hoe dat een rol speelt in de wijze
van spreken en denken en argumenteren van die deelnemers, dat de
wijze waarop de gelovige mensen over zo'n onderwerp praten, hem in-
teresseert." (V)

- Een change agent moet luisteren naar en moet wachten op de in-
breng van de gelovigen, ook al zou hij zelf niet gelovig zijn. (VI)

„Alleen moet hij w81 weten, dat hij te maken heeft met een geloofsge-
meenschap, dat zal hij moeten incalculeren. Stel dat je een niet-gelovige
neemt, wat misschien bepaalde voordelen kan hebben, want hij is ob-
jectief, hij zal het veranderingsproces echt als veranderingsproces be-
geleiden...
Dat andere, die geloofscomponent, daar weet hij niet zoveel van." (V)
„Als hij een goede change agent is, dan kan hij weten, dat hij moet
luisteren en moet wachten op de inbreng van de experts die ik nu
noemde, de gelovigen, in dat veranderingsproces." (VI)

- De betekenis van de woorden „er bij" (als men in de kerk de op-
bouwwerker „er bij" zou willen hebben (V)) is, dat men dit niet aan
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een opbouwwerker-zonder-meer zou willen overlaten, maar de theo-
loog een eigen rol hierbij wil laten spelen.

„Nu hangt het er erg van af, dat de change agent m.i. ook inderdaad
een gelovig mens moet zijn, wil hij in die kerkelijke groep mee kunnen
functioneren. Want hij moet toch weten, vanuit welke attitude dit ge-
sprek gevoerd wordt. Het is toch niet zomaar een techniek. Dus in de
eerste plaats, dat hij op dezelfde wijze als de deelnemers van die ge-
spreksgroep die andere dimensie zou moeten kunnen accepteren. En
in de tweede plaats, dat daar beslist de theoloog ook bij moet zijn, om
vanuit de theologie een stuk inbreng te geven, zonder dat de theoloog
dan verder het gesprek moet leiden." (V)

- Men kan een bepaalde groep, die niet mee wil of kan gaan in een
verandering niet zonder meer achterlaten.
Men moet met elkaar in dialogische verhouding blijven (V) en
mag elkaar niet loslaten. Er is ruimte voor pluriformiteit.

„Wij moeten de eenheid bewaren. Wat er ook gebeurt, wij mogen de
gelovigen niet uit elkaar laten gaan. Om wezenlijke redenen moeten

zij bij elkaar blijven, want die mensen moeten elkaar verstaan. Er is
een enorme pijn geleden aan weerskanten, ook bij de gelovigen.
De redenen waarom zij die pijn lijden, die zijn eigenlijk niet juist, maar
het gegeven ligt daar en wij moeten als gelovige mensen, als mensen die
de eenheid zoeken in Christus, doorgaan om met slikken van dingen
die je vreselijk moeilijk liggen, bij elkaar te blijven, niet de boel bij el-
kaar houden, maar bij elkaar blijven." (IV)
„Belangrijk is, dat degene die een gesprek over deze dingen begeleidt,
duidelijk naar voren weet te halen, dat de beslissing die beide groepen
nemen, inderdaad een geloofsbeslissing kan zijn. En dat het dus z6 kan
zijn, dat vanuit dezelfde achtergrond, de ene groep zegt: wij gaan op
weg, de Exodus bedrijven, en de andere groep zegt: wij blijven in Egyp-
te en dat beide groepen elkaar de vrijheid laten om hun beslissingen
waar te maken, dat er dus een pluriforme uitwerking kan zijn vanuit
dezelfde achtergrond, van waaruit beide groepen leven, dat dus ieder
zijn eigen gang gaat, zonder daarin echter elkaar los te laten, maar dat
men voortdurend elkaar vasthoudt, elkaar in de gaten houdt en zich
ook weer in een dialogische verhouding met elkaar door elkaar laat uit-
vragen, eventueel laat kritiseren en laat redresseren om misschien be-

paalde eenzijdigheden die ieder in zijn eigen houding heeft, te herstel-

len, dus voortdurend in het geloofsgesprek met elkaar zijn, omdat wij
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toch beseffen, dat wij eenzijdig worden als wij elkaar niet vasthouden
en in dat voortdurende tweegesprek blijven." (V)
"... het waarheidsgehalte van beide beslissingen (moet) naar voren

gehaald (worden)." (V)
„Maar als ik ontdek bij de Gereformeerde Bond, dat daar een intens
geloof aanwezig is, dan moet ik, ook al ben ik het daar helemaal niet
mee eens daar met verwondering en aandacht naar luisteren. Al weet
ik tegelijkertijd dat daar ook in die groep net zo goed als bij de vrijzin-
nigen, een stuk alleen maar gestolde traditie aanwezig is. Maar zo
gauw het levend blijkt te zijn..." (V)

- De dimensie van het geloof is zeer belangrijk in verband met de tijd,
die men nodig heeft voor veranderingsprocessen in de kerk. (VI)

„Het geloof, waar ik dus hier mee te maken heb, dat is het geloof,
wat de gemeente in staat is op te brengen. Daar zitten zoveel dingen
in, die in de gemeente een bepaalde geloofsdimensie en geloofsstijl
naar voren hebben gebracht die ik dus niet heb, want ik ben een nieuw-
komer hier. ( . . . )
De vorm van het geloof, de stijl van het geloof en dus ook de inhoud,
die zijn afhankelijk van veel momenten, die in een zekere groep van
mensen nog enigszins identiek kunnen zijn, maar die een nieuwkomer
niet heeft, misschien krijgt hij die. Maar dat moet groeien." (VI)

8.   De  eigen rot  van  de  pastor/change  agent

- In een der interviews komt reeds in dit eerste gesprek de eigen rol
van de pastor/change agent ter sprake (meer hierover in de derde
zes gesprekken, zie pag. 362-365).

„Daar vond ik mijzelf terug in de sociale planning. Dat was eigenlijk
niet de bedoeling. Want ik schrok een beetje van de term „expert" en
ook van de sociale planning, juist omdat bij de sociale planning de be-
nadering toch een beetje van boven naar beneden gaat." (VI)

- Hij zou liever de rol hebben van uitvoerder en helper van dat wat
in de gemeente speelt.

.,En nu praat ik dus niet over de verkondiging van het evangelie, want
dat zou ik een ramp vinden, om dan uitvoerder te zijn van wat in de
gemeente speelt. Maar ten opzichte van de situatie van onze gemeente.
In de eerste plaats, omdat het geen zin heeft en ook geen toekomst
heeft, als ik zo'n diepgaande verandering, en het zal een diepgaande
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verandering van onze gemeente zijn, als ik daar de gemeente te veel
vooruitloop, want de gemeente moet zich gaan veranderen en niet de
predikant.
In de tweede plaats: hoever deze verandering moet gaan, daarvoor
ben ik ook niet bevoegd om dat te beslissen in mijn eentje. Dus ook
over de manier hoe wij dat doen en wat wij dan mogelijkerwijs wel aan
integratie doen en wat niet, moet de gemeente meer inspraak hebben.
Ook over het einddoel, over de uiteindelijke doelstelling, waar willen
wij naar toe? En dat ik dus geen recht heb om mijn inzichten de ge-
meente op te leggen. Daardoor ben ik in de moeilijkheid van het „rol-
lenspel" gekomen." (VI)

- Het verwachtingspatroon van de gemeente speelt een rol bij de vraag
in hoeverre een pastor tevens change agent kan zijn.

„Mijn ervaring en mijn ervaringen van andere collega's zijn, dat wij
ten aanzien van deze dingen vaak met onze mond vol tanden staan.
Of liever gezegd, dat wij veel te weinig met onze mond vol tanden
staan... Dat wij teveel opgeleid zijn om maar te verkondigen, om
maar de waarheid uit te delen, om vergaderingen te leiden en daar onze
plannen te ontvouwen en veel te weinig opgeleid zijn in het luisteren,
in het gesprek voeren, in het nagaan van een groepsproces. Ik probeer
het dan telkens weer, maar aan het eind van zo'n avond moet ik con-
stateren: ik heb het in het begin een half uur geprobeerd en toen ben
ik weer helemaal in mijn oude stramien terug gevallen. Dat is ook 66n
van de frustraties, dat het verwachtingspatroon dat de gemeenteleden
hebben, ook bijzonder sterk dat oude patroon is van: het moet ons ge-
zegd worden." (V)

Samenvattend: De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals
ook niet-kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen ver-
anderen, wordt in deze eerste zes gesprekken (zie pag. 314-328) door de
geinterviewden beantwoord in deze zin, dat veranderingsprocessen in
kerken zowel overeenkomsten als verschillen vertonen met veranderings-
processen in organisaties van niet-kerkelijke aard.

Hiermede bevestigen zij de in de hfdst. 8 en 9 uiteengezette opvattin-
gen over de kerk als functioneel bepaald samenlevingsverband en als
„volk van God".

De geinterviewden spreken verder als hun mening uit, dat er op grond van
de bovengenoemde overeenkomsten voor het begeleiden van verande-
ringsprocessen in kerken iets te leren is van de theorie en de praktijk van
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de begeleiding van veranderingsprocessen in organisaties van niet-
kerkelijke aard.
Hoewel dit punt het onderwerp zal zijn van de tweede zes gesprekken,
kwamen ook in deze eerste zes gesprekken reeds enige punten ter sprake
n.1. de begeleiding en de niveaus van abstractie.

Ter iHustratie: In de hieronder aangegeven gedeelten uit de samenvatting
der gesprekken wordt verwezen naar de volgende dimensies:

Begeleiding

Pag. 315:  In het verleden zijn veranderingen soms onvoldoende
voorbereid en verkeerd aangepakt, te weinig begeleid.

De volgende gedeelten geven aan de indicator:
aanwezigheid van een begeleider en verwijzen daarmee naar de dimensie:
begeleiding.

Pag. 321: De mogelijkheid tot het inbrengen van deskundigheid van
buiten de kerk.

Pag. 322:  Men  zou  er een opbouwwerker bij willen hebben.
Pag.  325: De pastor heeft  een  rol bij veranderingsprocessen  in  de

kerk.

De volgende gedeelten geven aan de indicator:
omgaan met weerstanden en verwijzen daarmee naar de dimensie:
begeleiding.

Pag. 318: Weerstanden kunnen worden overwonnen door zaken uit
elkaar te halen, te „ontmaskeren".

Pag.  319: Soms worden weerstanden   vrij snel overwonnen   door
soepele presentatie van nieuwe vormen.

Pag.  319:  Het is  wel  zaak,  dat men  zich bij veranderingen afvraagt
hoe deze „aankomen" bij de mensen.

Niveaus van abstractie

Het volgende gedeelte verwijst  naar de dimensie:
niveaus van abstractie.

Pag.  315: De veranderingen betreffen zowel concrete zaken als  ook
het denken van de mensen.
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De vraag, of het eigene van de kerk daarbij kan worden erkend en be-
waard, wordt door de geTnterviewden beantwoord in deze zin, dat de
bovengenoemde verschillen niet terug te brengen zijn tot het verschil van
de ene organisatie met de andere, maa- dat in deze verschillen unieke
dimensies meespelen, zodat er aparte eisen te stellen zijn aan de begelei-

ding van veranderingsprocessen in kerken.
Hoewel dit punt het onderwerp is van de derde zes gesprekken, kwamen
ook in deze eerste zes gesprekken reeds enige punten ter sprake nl. de
uniekheid, de mondigheid (verstaan als pluriformiteit, solidariteit,
participatie) en de gehoorzaamheid.

Ter illustratie:
Uniekheid

De volgende gedeelten verwijzen naar de kwalificatie:
uniekheid als samenvatting van verschillende dimensies.

Pag. 322: Er is een wezenlijk verschil. de kerk is volkomen anders.
Pag. 324:   Men gaat uit van deze uniekheid.

Mondigheid

De volgende gedeelten geven aan de daarbij vermelde indicatoren en ver-
wijzen daarmee  naar de dimensie:
Mondigheid (verstaan als pluriformiteit).
Indicator: het elkaar vrijheid geven bij verschil van inzicht.

Pag.  324:  Men moet elkaar respecteren.
Pag.  327: Het waarheidsgehalte van beide beslissingen  moet  naar

voren worden gehaald.
Indicator: het elkaar niet dwingen of manipuleren.

Pag. 324: Conflicten (moeten) worden opgelost  op  christelijke
wijze en in onbaatzuchtigheid.

Mondigheid (verstaan als solidariteit).
Indicator: het aan elkaar rerbonden blijven.

Pag.  326:   Men moet „om wezenlijke redenen" bij elkaar blijven.
Pag.  326:   Men  kan een bepaalde groep  die niet  mee  wil  of kan gaan

in een verandering niet zonder meer alleen laten, men mag
elkaar niet loslaten.

Indicator: het met elkaar iii  dialoog  blijven.
Pag.  327:  Men   moet met elkaar .,in voortdurend   tweegesprek"

blijven.



GESPREKKEN MET ZES PASTORES  331

Mondigheid (verstaan als participatie).
Pag.  322:  het gaat er om het proces op het grondvlak aan de gang te

krijgen.

Gehoor.aamheid

Het volgende gedeelte geeft aan de daarbij vermelde indicator en verwijst
daarmee naar de dimensie:
Gehoorzaamheid.
Indicator: het iii de gemeenschap van de kerk luisteren naar elkaar.

Pag. 327: Met verwondering en aandacht luisteren naar andere
groepen.

DE TWEEDE ZES GESPREKKEN

In de tweede zes gesprekken is met name getracht na te gaan of er op
grond van de overeenkomsten voor het begeleiden van veranderings-
processen in kerken iets te leren is van de theorie en de praktijk van
de begeleiding van veranderingsprocessen in organisaties van niet-
kerkelijke aard.
De in deze zes gesprekken gemaakte opmerkingen waren:
1. Algemene opmerkingen.
2. Meningen over de mogelijkheid om in veranderingsprocessen in

kerken te werken met bepaalde ideeEn uit de algemene theorie van
veranderingsprocessen, nl.:

a.  de aard van het proces;
b.  de niveaus van het proces en de relatie tussen de niveaus;
c.  de fasen van het proces;
d.  de homogeniteit van het proces;
e.  de synchronisatie van de fasen;
f.  de rol van de change agent, eventueel in de dubbelrol van pastor/

change agent;
B weerstanden.

1.   Algemene  opmerkingen

-  Er zijn niet alleen overeenkomsten, maar er is ook afhankelijkheid.
„Er zijn overal veranderingsprocessen aan de gang, zowel in het eco-
nomische leven als in het culturele leven als in het kerkelijke leven.
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die allemaal gezamenlijke componenten hebben. Er is algemeen een
democratiseringstendens, daar ontkomt de kerk ook niet aan." (I)

-  Verandering is een proces dat men kan begeleiden.
„ ( . . . ) een proces, waar je iets mee kunt doen, wat je richting kunt
geven, dat hebben wij in onze tijd in de gaten. Dat hebben ze in het
economische leven en op al die verschillende terreinen in de gaten,
ook op kerkelijk terrein begint men zich dit bewust te worden. Dat
was men vroeger niet zozeer, er was ook minder verandering, onze
tijd is een tijd waarin de dynamiek het wint van het statische." (I)

- De ideean uit de algemene theorie over veranderingsprocessen zijn
voornamelijk voor jezelf belangrijk.

„Dat is voornamelijk voor jezelf ontzettend belangrijk omdat je je
eigen rol ook in de gaten kunt houden. Het is natuurlijk een voortdu-
rende druk, die eigentijk op je gelegd wordt, om terug te vallen in
het oude patroon, zoals men dat gewend is. Doordat je het weet,
doordat je theoretisch daarmee bezig geweest bent, branden er be-
paalde rode lichtjes." (III)

- De elementen van een „gewoon proces", die in een veranderingspro-
ces in de kerk zitten, zijn: elkaar leren verstaan; en het bieden van
mogelijkheden tot „ontlading" en uitspreken.

„Dan krijg je toch wel weer iets van een proces, een groep is niet mee-
gekomen met het nieuwe denken dat daar groeide en die groep dient
zich duidelijk aan. Wij mogen die groep niet loslaten, wij moeten
proberen het contact te leggen. Maar als je nu zegt, in hoeverre zie je
dan dit als een gewoon proces of welke elementen van een gewoon
proces zitten daar in, dan stel ik mij voor dat die mensen elkaar leren
verstaan, niet direct in geloofsformuleringen, maar in de ernst waarmee
zij bezig zijn. ( . . . ) "
„Bovendien zullen de mensen in een confrontatie de kans moeten
krijgen om zich te ontladen, zonder dat dat de anderen van hen afstoot.
En dat zie ik als een taak van mij eventueel om niet onmiddellijk af te
snijden wanneer iemand zich fel uit, maar dat een kans te geven, door
er een blaadje onder te leggen van: zegt u dat maar gerust, dat maakt
de sfeer wat opener." (IV)

- Het „ontmaskeren" of „ontrafelen" van de gewone dingen van het
proces en de gewenningen van de mensen aan de geloofszaken,
de kernzaken van geloven, is nodig.
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„Dat is natuurlijk heel sterk een kwestie van psychologie. Want dat
deze verontruste groep zo sterk vasthoudt aan de traditie, dat zit niet
in het geloven alleen, dat zit in de hele patriarchale structuur. En als
je op dat punt aandacht houdt, dan ontmasker je of ontrafel je de ge-
wone dingen van het proces en de gewenningen van de mensen aan de
geloofszaken, de kernzaken van geloven en ik denk, dat op dat punt
het resultaat zal moeten worden geboekt. Niet de gesprekken over for-
muleringen, want daar kom je nooit mee klaar." (IV)

- Het is niet de vraag, of men methoden uit de sociale wetenschap-
pen w81 of niet mag gebruiken, maar tot hoever men in dit opzicht
kan gaan.

„De kerk zal bij een veranderingsproces zeker moeten kiezen voor
een methode zoals die ook in de sociale wetenschappen gebruikt wordt.
Maar kom je dan niet ergens aan een grens? Of je gaat met de inzichten
van de sociale wetenschappen door en dan zal het op een gegeven
moment zo zijn, dat je de kerk kapot maakt 6f je laat op een gegeven
moment de mogelijkheden van de sociale wetenschappen los, omdat
je komt op een terrein, waar je ze niet meer kunt gebruiken. Zou je
ze gebruiken dan loopt het verkeerd, je moet dus iets anders gebruiken.
Wat? Dat weten wij dan nog niet.
Mijn vraag is dus niet, of wij de methode wal of niet mogen gebruiken,
maar: tot hoever kunnen wij in dat opzicht gaan? Tot hoever klopt dat
en waar strijdt dat met elkaar, een veranderingsproces in de kerk en
een veranderingsproces in een andere organisatie. Dus ook: tot hoever
kan ik de diensten van de sociale wetenschappen benutten?" (VI)

- De beschrijving van de omvang van een veranderingsproces (de re-
levante relaties, die dingen waarmee het probleem inderdaad relaties
heeft) is van belang.

„Wat ik verhelderend vind is, dat je ontzettend moet opletten om de
beschrijving van een veranderingsproces in de vingers te krijgen. Want
daar hebben alle andere vragen mee te maken. ( . . . )
Methodisch moet je oppassen, dat je niet alleen het veranderingsproces
goed beschrijft, maar je moet ook oppassen, dat het veranderingsproces
in de juiste context zit, de grenzen van dat veranderingsproces moeten
de betrokken mensen heel erg duidelijk worden. ( . . . )E n die grenzen
moet je dus goed in de gaten krijgen om alle andere dingen metho-
disch goed te kunnen doen." (VI)
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2.  Opmerkingen over bepaalde ideetn

a.  De aard van het proces

- Doordat men hierop opmerkzaam is gemaakt, is men kritischer ge-
worden, minder directief.

„Het maakt je ook wat onzekerder, wat een heel belangrijk punt is. Ik
bedoel, dat je aan een heleboel dingen gaat twijfelen, vroeger wist je
het allemaal zo precies. Dan dacht je: dat doe ik wel goed. Nu wordt
je kritisch op jezelf, dat ben je wel min of meer geworden. Ik geloof...
als deze cursus er niet geweest was, dat wij dan met dit hele verande-
ringsproject een heel andere weg hadden ingeslagen ( . . . ) waarschijn-
lijk hadden wij veel directiever de zaak aangepakt, dan was er mis-
schien eerder wat gebeurd, dan was die kerk wat eerder gesloopt ge-
worden en had er een of ander weet ik wat voor gebouw gestaan, dan
hadden wij al volop in besprekingen gezeten met de gemeente enz. Dat
hebben wij dus niet gedaan, omdat wij zoveel mogelijk willen probe-
ren te werken via de methode van opbouwwerk. Ik dacht dat dat een
van de dingen is, die daaraan ontleend zijn." (I)
„Als deze cursus er niet geweest was, had ik waarschijnlijk meer geko-
zen, persoonlijk, voor de sociale hervorming, dus daarmee was ik de
aanprater geweest, de bekeerder, die mensen overtuigt, terwijl nu, pro-
beer je de rol te vervullen van de opbouwwerker, eventueel de change

agent." (I)

- Wel is men van mening, dat ook wie non-directief wil werken, om
een bepaald proces aan de gang te krijgen, soms op een andere ma-
nier moet beginnen.
Het veranderingsproces verandert daardoor zelf in de loop van de
tijd van aard.

„Maar kun je niet zeggen dat je in de aard ook een horizontale ver-
schuiving kunt hebben?
Het groeit, niet door een hervorming, maar door een opbouwproces.
Doordat je ze mee laat praten, gaan ze ook mee denken en dan krijgen
ze ook zicht op zichzelf. Wie zijn we? Die vragen gaan ze dan krijgen
en dan gaan ze daar zelf een antwoord op geven. Dan krijg je dus die
subject/subject verhouding, maar die kan dan groeien vanuit een
subject/object verhouding in b.v. als laatste fase de sociale hervor-
ming. (...)
Een verschuiving van object naar subject over contra-subject heen. Ik
dacht, dat dat bij ons op het ogenblik heel sterk speelt. Dat is bij de
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protestanten dus altijd wat anders geweest, die hebben al heel lang ge-
leerd mee te praten, via kerkeraden." (I)

-Het gaat hierbij om een andere benaderingswijze.
„Een andere benaderingswijze, dat wordt onderstreept door de cursus,
met grotere bedachtzaamheid en met grotere tolerantie.
Om in een veranderingsproces het perspectief dat je v66r je hebt, te
verzoenen aan de gegeven situatie, de realiteit, dat is een grote kunst.
Dat betekent ook, dat je iets van verzoening in jezelf gevonden moet
hebben. Voorheen was ik echt overtuigd van mijn eigen gelijk in een
aantal visies, dat wil ik eigenlijk nog steeds graag zijn. Ik zou niet wil-
len zeggen: het is de cursus alleen. Het is een complex van factoren,
wat resulteert in een andere manier van bezig zijn. Deze methodiek is
echt wel de enige manier om een beetje uit het slop te raken." (II)

- Daar waar men echter probeert in de gemeente een participatie-
proces aan de gang te krijgen, blijft toch vaak het verlangen bestaan
naar een leidende figuur i.c. een dominee.

„Ondergronds dacht ik, dat het verlangen van een groot gedeelte van de
gemeente toch nog wel is naar een leidende dominee, rondom wie de
zaak zich kristalliseert.
De kerkeraadsleden benaderen je zo en je medewerkers benaderen je
zo. Even afwachten wat hij wil, zo is het altijd geweest! Ik dacht,
dat bij een heleboel mensen toch eigenlijk nog leeft: z6 hoort het in de
kerk. (...)

Ja, dat is een volkomen nieuwe ontdekking, dat een dominee een ach-
tergrond-figuur kan zijn, er wM bij is en zijn inbreng heeft, maar het
inderdaad aan hen overlaat. En het is een leuke ontdekking, dat het
hun nu wdllukt, dat zij het echt zelf wel kunnen." (III)

- Een der geinterviewden meent, dat een veranderingsproces in de
kerk vooral het aspect zal behoren te hebben van een opbouwproces,
waarbij is opgemerkt, dat dit „behoren" eerder aan het aparte karak-
ter van de kerk is ontleend dan aan de overeenkomsten tussen de
veranderingsprocessen.

„Ik dacht, dat ik mij meer en meer bewust ben geworden van het feit,
dat een veranderingsproces in de kerk vooral het aspect zal behoren te
hebben van een opbouwproces. En dat je daarom als predikant erg
moet oppassen, om van te voren naar bepaalde doelstellingen heen te
werken, maar dat je juist voor de noodzaak staat, om op te laten ko-
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men wat in de populatie, waarin je bezig bent, wat dAdr aan behoeften
en verlangens en moeilijkheden liggen." (V)

- Het is ook mogelijk, dat een aantal betrokkenen buiten het proces
blijven staan, daardoor een eigen leven gaan leiden, wat een zekere

desintegratie inhoudt.
„Er staat heel bepaald een aantal mensen buiten dat proces. Zij weten
wat er aan de hand is en zij zijn huiverig. Verder trekken zij zich terug
op hun eigen terrein.
Een zekere desintegratie kun je wel aanwijzen. Of dit direct het gevolg
is van het veranderingsproces, dat op gang gekomen is, betwijfel ik. Ik
dacht wel, dat het daardoor wat duidelijker tevoorschijn komt." (III)

b.  De niveaus van het proces en de relatie tussen de niveaus

- Daar waar men de vraag naar de functie van de kerk niet aandurft,
blijkt een plan voor de toekomst in feite een voortzetting van de
bestaande orde te zijn.

„Predikant minder, kerkgebouw verkopen, dat zijn de twee alternatie-
ven die de kerkeraad heeft. Daarnaast heeft de kerkeraad een beleids-
commissie, die de structuren gaat onderzoeken, hoe het anders zou
kunnen. Die beleidscommissie gaat aan de gang, die gaat niet kijken
naar wat mogelijk nieuwe wegen zijn, maar begint eerst de bestaande
structuren te analyseren. En komt dan met een voorlopig plan voor de
toekomst, wat in feite een voortzetting van de bestaande orde blijkt te
zijn. Dat is toch geen principiele koerswijziging. En dat komt, omdat
wij niet de confrontatie aandurven met de vraag wat de functie van de
kerk nu is." (ID

- Vaak zien de mensen de kerk uitsluitend vanuit het gezichtspunt
van de werkstukken, b.v. als er maar beter gepreekt werd, dan ging
het ook weI beter met de kerk.

„De kerk zou je kunnen vatten onder het „van de Heer zijn". Tot nu
toe zijn wij voortdurend gevlucht in hoe je dingen kunt veranderen,
maar wij wisten niet waarom wij ze wilden veranderen. Ja, waarom?
Omdat het niet meer ging! Jeugd? Nou, dan maar een combo-dienstje,
maar niet: waarom juist deze weg gevolgd?
Wat krijg je dan? Dat de mensen zelf die invalshoekjes gaan oppikken,
waarin voor hen de gemeente werkt. Als dft werkt, dan is dft de ge-
meente. ( . . . )
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Bijvoorbeeld: de kerkdiensten werken niet meer, want de predikanten
hebben de gave van het woord niet, m.a.w. dAt is voor hen de gemeen-
te. ( . . . )I k neem maar even een briefschrijver die dat gezegd heeft:
die twee dominees kunnen wel weg, want geen van beiden hebben zij de
gave van de Heilige ds. X uit Den Haag zal ik maar zeggen, dat is al
een vijftig jaar geleden ( . . . ) dat is de optiek waaronder die man de
gemeente ziet. Hij zegt: kerkzijn is verkondiging is zondagmorgen en
dat moet ds. X zijn." (ID

- Men verknipt structurele vragen in detailvraagjes en -oplossingen
en komt aan de principiEle vragen niet toe, wat dan weer een gevoel
van onbehagen geeft.
Het gaat er dan om een methodisch juiste overgang te vinden, waar-
bij de vragen van de mensen als uitgangspunt genomen worden en
waarbij dan aan hen gevraagd wordt, wddrom zij die vragen stel-
len. (II)
Ook dfe vragen moeten weer d66r de mensen (niet: v66r de mensen)
worden beantwoord.

„En nu geloof ik, dat wij als kerkeraad en beleidscommissie veelal de
fout begaan, dat wij daar dan voor hen weer een antwoord op geven en
zeggen: zij zeggen het natuurlijk z6, want zij zitten dAAr en dddr mee.
En dan zijn wij voor hen aan het antwoorden en dan hebben wij al
een paar fasen overgeslagen. En het gaat om deze mensen, aan
wie je dat moet vertellen, maar hoe doe je dat? De methodiek hebben
wij ons eigentijk helemaal niet op bezonnen en wij hebben gedacht,
als wij een drukwerk deponeren (u bent toch geTnformeerd!) dat de
mensen het er dan uit konden halen." (ID

- De vraag naar taken en functie komt ook daar aan de orde, waar .
men meent niets anders gedaan te hebben dan een werkstukken-
probleem oplossen, b.v. een nieuwe kerkruimte bouwen, en wel zo-
dra men vraagt waarvoor men die nieuwe ruimte, die men b.v.
„ontmoetingsruimte" noemt, gaat gebruiken.

„Taak en functie bleken gisteravond even aan de orde te komen, toen
nl. aan hen gevraagd werd door het bisdombestuur: u spreekt over
een vaste kern, als u becijfert hoeveel geld u kunt opbrengen, hoe groot
de ruimte moet zijn, die wij bouwen. Wat bedoelt u met die vaste kern?
Wil dat zeggen, dat u daarna uw ogen sluit of kijkt u ook nog naar
anderen? Want die vaste kern blijkt de helft te zijn van het aantal in-
geschreven gezinnen die u hebt. Kijkt u niet naar de anderen? Toen
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werd geantwoord door allen die daar zaten, met knikken, en de pastoor
zei: ja, wij praten over een vaste kern, nu het er om gaat hoe groot
ons gebouw moet zijn, want wij praten in dit geval over liturgie-viering
en wat wij daarvoor nodig hebben. Maar de ruimte die wij bouwen,
zullen wij ook gebruiken voor anderen. Ten opzichte van de mensen
heeft de kerk ook een andere taak, een verdere taak dan alleen maar
liturgie vieren. Toen bleek mij daaruit, dat zij wel degelijk al die tijd
zijn bezig geweest met gemeenschapsopbouw vanuit de kerk, dat zij de
taak van de kerk dus verder zien en dat kun je alleen dan, wanneer je
de functie van de kerk in het hoofd hebt." (IV)

- Zonder dat de mensen dit formuleren, zien zij er wel „iets scheefs ,,

in, dat de kerk eigenlijk zelf niet bij hun werkstukken betrokken is
m. a.w. dat de functie van de kerk niet in het geding komt.

„Ja, dat merk je dan heel vaak, die diaconie doet wel wat, maar het
hangt heel weinig samen, zo op het oog. Voor een groot gedeelte blijft
het op het niveau van de taken. En dat niveau van de taken heeft men
dan nog voor een groot gedeelte overgeheveld naar stichtingen, naar de
overheid, raadscommissies, waar dan wel mensen van de diaconie in
zitten ( . . . ) zij hadden toch wat meer van het diaconaat verwacht...
dat zij bezig zouden zijn met een stuk werk van de kerk en nu zitten
zij in afvaardigingen en verder mogen zij dan 's zondags met het zakje
in de kerk lopen. En „kerkelijk" is voor een groot gedeelte alleen met-
dat-zakje-lopen overgebleven. En dat zit bij een heleboel echt niet
lekker. Je moet ze hun eigen ontevredenheid laten ontdekken. Wat zij
zouden willen, weten zij  nog niet. Maar zij  zien wel:  nou ja, wij zitten
daar dan wel als kerkelijke vertegenwoordigers in, omdat de overheid
of de maatschappij de kerk altijd nog weI belangrijk vindt, maar zij zien
er iets scheefs in, dat de kerk zelf er niet bij betrokken is." (III)

- Men kan alleen op de juiste manier aan werkstukken bezig zijn, als
men een duidelijk zicht heeft op de functie van de kerk.

„Daar heb ik ontzaglijk veel aan gehad, aan die niveaus van functie,
taak en werkstuk. Wij zijn begonnen met allerlei werkstukken, speciaal
t.a.v. de kerkdiensten, en door de methodische vraag ben ik er bij be-
paald, dat wij, als wij bezig waren met een veranderingsproces t.a.v.
de werkstukken, in eerste instantie vooral ook bezig moesten zijn met
de functie van de kerk, en wij hebben daar dus enkele bijeenkomsten
aan gewijd. Wij kunnen pas inderdaad op de juiste manier aan de
werkstukken bezig zijn, als wij een duidelijk zicht krijgen op wat wij ge-
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zamenlijk onder de functie van de kerk verstaan en zijn vanuit de
werkstukken nu a.h.w. met onze neus op de functie gedrukt." (V)

- Het is daarom onjuist om in technische zaken een veranderingspro-
ces uitsluitend op het werkstukkenniveau te behandelen zonder re-
latie te leggen met de andere niveaus.

„Wij zijn teruggelopen, dat is ook een zekere keuze van mij, naar een
analyse van de situatie, maar dan niet de belangrijke analyse van de
situatie van de gemeente, maar gewoon wat betreft het kerkge-
bouw. (...)
De mensen ontwijken de vragen op de andere niveaus doordat zij op
het niveau van de werkstukken een oplossing willen hebben. En ik
zie de mogelijkheid om inderdaad over de functie van onze kerk te pra-
ten eigenlijk alleen als wij inderdaad iets nieuws moeten maken. Dan
zijn wij gewoon gedwongen om te kiezen. En dan kan het nog steeds
fout lopen, maar dan weten zij in elk geval, dat zij op andere niveaus
ook moeten praten." (VI)
- Als het werkstuk uitsluitend een technisch probleem betreft, is hier

geen bezwaar tegen. De vragen naar de functie en de taak van de
kerk komen pas in het zicht, als de problematiek op het gebied
van de werkstukken inderdaad het karakter krijgt van veranderings-
problematiek.
Zie de eerder hierover gemaakte opmerkingen over de juiste beschrij-
ving van een veranderingsproces (pag. 333).

„Je moet weten in welke populatie, in welke omgeving, speelt dat
veranderingsproces of nog concreter gezegd: over welk veranderings-
proces praten wij dan. Wij praten eigenlijk niet over het veranderings-
proces van nieuwbouw van de kerk, maar over de situatie waarin een
veranderingsproces aan de gang is." (VI)

- Juist daar waar zich de gelegenheid voordoet om aanknopend aan
een werkstuk, een latente problematiek op het gebied van de functie
manifest te maken, is dat het punt waarop men de niveaus met el-
kaar in relatie brengt.

„Dus de vraag: waar zit het veranderingsproces ingebouwd? heeft di-
rect betrekking op wat je op de verschillende niveaus doet. Maar dat is
misschien ook niet helemaal duidelijk in ons gesprek, misschien ook
voor mij zelf nog niet, over welk veranderingsproces praten wij, want
daar hangt de situatie van de niveaus van af, daar hangt de situatie
van de relatering van af, daar zit alles aan vast." (VI)
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c.   De fasen van het proces

-  Een juiste fasering is belangrijk.
„Nu merk je dus in de fasering, dat de hele motivatie ontbreekt. Men
doet het, de taak is eigenlijk van buiten aangewezen, men weet er de
gemeente niet bij te betrekken ( . . . ) men komt er gewoon niet aan toe
om te denken: wat betekent dat nu voor onze gemeente? ( . . . )
Ik ben op het ogenblik eigenlijk in de fase van de diagnose bezig door
gewoon de mensen dan maar eens te gaan vragen, wddr zij mee bezig

zijn, en waarom zij in de diaconie zitten. En hoe zij er bij gehaald zijn
en hoe zij dat zien in het geheel van de kerk." (III)

- Als men niet had geweten van de fasering, was men wel harder van
stapel gelopen.

„Ja, als ik niet geweten had van die fasering, was ik waarschijnlijk veel
harder van stapel gelopen, minder voorzichtig geweest, zonder dit
proces waren wij hier veel verder geweest met allerlei concrete dingen.
Het is niet zo'n toer om naar de gemeente te stappen en te zeggen: wat
gaan wij doen, samen, met voorbijgaan van de mensen, dat gevaar had
er echt wel ingezeten." (I)

d.  De homogeniteit van het proces

- Ten opzichte van deze eis moet men soms een zekere bescheidenheid
in acht nemen.

„Je moet ergens beginnen, het is natuurlijk ook een proces ( . . . )i k
probeer ze van object of contra-subject tot subject te maken en niet
alleen om de mensen van nu te interesseren, maar ook om een zodanig
klimaat te scheppen, dat je straks voort kunt bouwen, dat het zich uit
kan breiden, die subject-subject verhouding. Wanneer er straks kleinere
kerken zijn b.v. dan heb je veel meer kans om de mensen betrokken te
laten zijn op elkaar en op alles wat er gebeuren gaat, het is aan het
groeien, je kunt niet opeens, dacht ik, zeggen: dat opbouwwerk, die
methode...nuis het er helemaal, iedereen is volkomen democratisch,
mondig en iedereen spreekt mee." (I)

- Men probeert ook in de verschillende fasen de aard van het opbouw-
proces te honoreren.

„En dus inderdaad voortdurend, laat ik het theologisch zeggen, het al-
gemeen priesterschap der gelovigen daar tot gelding te brengen en dat
volledig aan de orde te laten komen." (V)
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-  Het proces moet ook homogeen zijn op de verschillende niveaus.
„Ik geloof, dat in die functie eigenlijk in wezen niet veel verandering
zal zijn. Alleen daarin zou de formulering anders zijn. Laat ik een term
nemen van het concilie waarin de kerk wordt omschreven als „volk
Gods onderweg". Vroeger hadden ze het bij ons meer over het mystieke
lichaam van Christus.
Het volk Gods onderweg, dan krijg je al het veranderingsproces inge-
bouwd in de kerk, want het is een volk Gods onderweg, dat gaande is.
Maar in „het mystieke lichaam" zit die verandering toch ook wel,
misschien niet zo op het eerste gezicht, maar een lichaam is ook een
dynamisch geheel.
Er zijn dus nuance-verschillen, maar ergens blijft toch de identiteit
van die kerk hetzelfde." (I)

- Op het niveau van de functie en de taakstelling zijn vooral de leiding
en de experts in beweging; wat betreft de concrete dingen en midde-
len is het grondvlak bezig. Het proces is dus op de verschillende
niveaus vaak niet homogeen.

„Ik geloof dat bij de mensen, bij het grondvlak, het proces z6 loopt:
die beginnen met de middelen, met uiterlijke dingen die veranderen en
pas een hele tijd later gaan ze zien waarom, dat dit te maken heeft
met de functie en met de taakstelling, die uit die functie voortvloeit.
Ik dacht, dat de massa niet zo'n zicht heeft op de situatie, en ook niet
op de functie, dus ook niet op de relatering van beide." (I)

- Men kan ook per niveau nog een indeling maken in „lagen" (over-
heid, dienstverlenende groep, grondvlak).

„Op het niveau van de functie, daar is b.v. de overheid of de leiding-
gevende groep al in de tweede fase en dat kun je misschien ook nog
zeggen van dienstverlenende, professionele groepen. Die denken veel
meer na over wat zij aan het doen zijn. Dus die zijn een stuk verder dan
het grondvlak. Dat krijgt er pas echt mee te maken als het over con-
crete dingen gaat. Daar zit wel een homogeniteit in, maar die homoge-
niteit is bij alle drie de groepen weer anders." (I)

- De gemeente wil op het niveau van de werkstukken eerder iets van
het priesterschap der gelovigen honoreren dan op het niveau van de
functie, waar de rol van de predikant meer die van de sociale plan-
ner dan van opbouwwerker zal zijn.

„Ja, dat de gemeente op het niveau van de werkstukken nog eerder
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iets van het priesterschap der gelovigen wil honoreren dan op het
niveau van de functie, komt omdat zij daar nog sterk het gevoel heeft:
de dominee moet maar zeggen wat de functie is van de kerk. En bij de
werkstukken kunnen wij zdlf beslissen. ( . . . )
Op het niveau van de functie ligt het accent meer op de sociale plan-
ning en bij de werkstukken ligt het accent meer op het opbouwproces.
Dat betekent dus, dat je de gemeente, als het op het niveau van de
werkstukken b.v. gaat om het sluiten van een kerk, zeer duidelijk
moet betrekken bij de functie van de kerk. Maar als je dat doet, dan
zal bij het gesprek met de gemeente op het niveau van de functie, de
rol van de predikant meer die van sociale planner dan van opbouw-
werker zijn. Daar wil ik wel voor pleiten." (V)

- De predikant kan wat betreft de functie van de kerk een inbreng
hebben vanuit de bijbelse gegevens en vanuit de kerkgeschiedenis.

„Maar dat betekent dan w e l. . .i k ben het er mee eens, dat ook op het
niveau van de functie die homogeniteit er moet zijn... dat je dan mag
vragen van de gemeente om inderdaad de moeite te nemen zich daarin
te verdiepen. Zowel bijbels als kerkhistorisch. Om te ontdekken, dat de
functie zoals zij die tot dusver hebben gezien, zeer relatief kan zijn. En
dat vind ik het punt, dat zoveel moeilijkheden geeft, dat de mensen die
moeite niet willen nemen of niet kunnen nemen, en dat zij daardoor
dan ook minder recht van spreken hebben." (V)

e.  De synchronisatie van de fasen

- Soms komt de synchronisatie in gevaar, omdat men op een bepaald
niveau, meestal dat van de werkstukken, in een acute noodsituatie
verkeert.

„Maar dat het proces op het punt van het beroepen van predikanten
zo ver doorgeschoten is komt, omdat er drie vacatures in een paar
maanden ontstonden en toen kon dat plan... ja, dat werd ook ur-
g e n t. . . ,n u gaan wij predikanten beroepen, hoe moeten wij nu beroe-
pen? En dat heeft ook zoveel energie gekost aan de gemeente en het
werk moest ook doorgaan . . ." (III)

- Synchronisatie en homogeniteit hangen samen doordat men zegt:
erover d6nken, dat moet je doen met mensen die kunnen denken; die
anderen, aan het grondvlak, die klinnen niet denken.
Als men de eis van de homogeniteit van het proces op de verschillen-
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de niveaus laat vallen, loopt de synchronisatie gevaar. De homogeni-
teit van het proces op alle niveaus wordt weI moeilijker naarmate
het niveau van abstractie hoger wordt.

„Je moet die hele kerk zien als Gods volk. Er zijn bepaalde groepen
in zo'n volk, het zijn wel meestal de mensen die kunnen reflecteren en
die een situatie kunnen voorvoelen, ook voorvoelen wat er al zo aan
de hand is, die gevoelig zijn voor de veranderingsprocessen. En die
groep is altijd voor, dus die synchronisatie is wat dat betreft natuurlijk
enigszins een utopie. Je zult altijd zo'n groep hebben die v66r is, dat
zal dan meestill liggen in b.v. de professionele dienstverlening.
Dan zullen ze langzamerhand wel gehoor krijgen bij de overheid, daar
gaat iets gebeuren, binnenskamers desnoods eerst nog, en dan breidt
het zich pas uit in het grondvlak. Dat is toch, dacht ik, wel een alge-
meen verschijnsel." (I)
„ . . .o p die synchronisatie... daar moet je de nodige korting op ne-
men. Ik geloof wel, dat het een heel goed idee is, want als je er hele-
maal geen rekening mee zou houden, dan zit je op een gegeven mo-
ment weet-ik-waar en dan ben je de hele aansluiting kwijt met het
grondvlak, met de mensen, want dan zit je weet-ik-waar te filosoferen
en te denken over en al dingen te doen misschien. Ik dacht, dat dat de
grote fout bij ons is geweest b.v. met de liturgie, dat wij vanuit de
functie en vanuit de taakstelling van de kerk een liturgie hadden opge-
bouwd, die bij de mensen helemaal niet bestond.
De onderlaag die krijg je mee, in eerste instantie, door wat te doen.
Als je daar wat doet, als de werkstukken aan de gang zijn, ddn gaan
zij denken over taak en functie. Dus daar is een beweging van onder
naar boven." (I)

- De synchronisatie van het proces op het werkstukkenniveau met
het proces op het niveau van taak en functie gebeurt vaak „achteraf",
d.w.z. men gaat bezien, of men het werkstuk, dat men heeft, b.v.
een kerkgebouw, experimentele diensten, verder vulling kan geven
vanuit de functie en de taak van de kerk.

„Dat is niet anders mogelijk, omdat je gedeeltelijk vanuit een vaststaan-
de en sommigen zullen misschien zeggen, verouderde functie- en taak-
opvatting, dit werkstuk realiseert. Je realiseert het vanuit een achter-
grond, die bekend is: als er een groep mensen is, moet er een kerk zijn.
Anderen zullen zeggen: wij zouden eigenlijk eens moeten gaan na-
denken, 6f dat er allemaal moet wezen. Maar vergeet niet, dat in die
wijk zoveel mensen, en dat is dan b.v. al die vaste kern, eenvoudig
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vanuit die bestaande functie- en taakopvatting zeggen: dit is nodig.
Daar is al over nagedacht, vroeger al." (IV)
- De eis van de homogeniteit van het proces op de verschillende ni-

veaus geldt ook, wanneer men „doorgestoten" is op 66n bepaald
niveau. Bij de synchronisatie zal men dan ook de „doorgestoten

"

groep moeten betrekken, anders zullen zij het ervaren als „afrem-
men".

„Ik geloof, dat wij de laatste paar jaar, voordat wij zo bewust met
veranderingsprocessen bezig waren, ten aanzien van de werkstukken
in een veel verdere fase waren, die niet verantwoord was, omdat wij
t. a.v. de functie en de taak in een veel eerdere fase en zelfs nog nauwe-
lijks begonnen waren. En dat dit dus bijgetrokken moest worden.
Dat wij t.a.v. de kerkdiensten de laatste paar jaar met allerlei experi-
menten bezig waren, die door sommige mensen aanvaard en door
anderen met grote kritiek werden vergezeld, maar dat het hoe langer
hoe duidelijker werd, dat wij wel op een verantwoorde wijze met kerk-
diensten konden experimenteren, wanneer wij eerst maar t. a.v. de ni-
veaus van functie en taak wat meer klaarheid hadden gekregen. Dat
betekent niet, dat wij dat nu hebben stopgezet, maar wel dat wij zeg-
gen: wij moeten proberen dit recht te trekken, zodat wij dus ook op het
gebied van de functie en de taak daarmee bezig zijn." (V)
- Dit geldt vooral, als men op het „denkniveau" wat anders uitdenkt

dan er al gebeurd is op het werkstukkenniveau en eventueel bepaalde
dingen zelfs ongedaan zou willen maken.
Men moet door gesprekken over de functie de mensen zich bewust
laten worden, waarom zij zo doen, met de mogelijkheid, dat zij zeg-
gen: wij hadden het zo niet moeten doen.

"... ik dacht ook, dat je niet moet zeggen tegen de mensen die met

die werkstukken misschien al te ver doorgegaan zijn: nu moet je stop-
pen, nu moet je eerst over de functie gaan praten, maar d66rgaan,
maar intussen moeten wij ons goed afvragen b.v. bij het experiment in
de kerkdiensten, waarom doen wij dat, en hoe doen wij dat, en dat
hangt samen met wat wij vinden omtrent de functie van de kerk." (V)
„En dan zie ik ook, dat als ik nu ga proberen over taak en functie te
praten met dezelfde gemeenteleden, dat ik dan voorzichtigaan moet
doen, om niet met de vraag naar de functie vooruit te lopen. Dus ik
vind het goed, dat je zegt: je moet synchroniseren, maar wel moet ik on-
derscheid maken tussen de visie, die ik op het werkstuk heb, en de visie
die waarschijnlijk de gemeenteleden op het werkstuk hebben." (VI)
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f.  De rol van de change agent, eventueel in de dubbelrol pastor/change
agent

-  De aard van het proces bepaalt ook de rol van de begeleider.
„Ik vind het nog altijd een beetje een puzzel. Omdat er natuurlijk iets
tegenstrijdigs in zit. Als pastor moet je leiding geven, dat verwachten
de mensen van je, dat je preekt. Als je preekt, dan ben je eigenlijk in
een „sociale-hervormingsaard" bezig. Als change agent ben je bezig
om de mensen zdlf te laten praten, te laten ontdekken, je mag ze hints
geven, je mag ze helpen, maar je moet wel de mensen het laten doen.
Je bent de katalysator." (I)

- Het met kritische vragen (waarom-vragen) begeleiden van het proces
wordt als „lastig" ervaren, ook door de pastor zelf (II). De pastor
heeft vaak te weinig zicht op de situatie van de mensen en schiet
ook vaak tekort om voor de mensen verbindingen te leggen naar wat
voor hen mogelijk de werkstukken zouden kunnen zijn. (ID

„En (de dominees) zeggen ook graag waar de mensen mee bezig zijn
en de mensen zeggen: daar zijn wij helemaal niet mee bezig. ( . . ) Zij
veronderstellen teveel in bepaalde dingen." (II)

- De pastor wordt vaak door de gemeente teruggedrukt in het oude
model pastor. (ID

„Maar wij worden vaak nog een beetje teruggedrukt in dat oude model
pastor. De mensen zeggen: kijkt u eens even, dominee, a. ik weet van
de Bijbel niets natuurlijk, en daar moet ik gewoon wat van af weten,
v66raleer . . .b.u hebt daar zoveel in gestudeerd nietwaar, wat moet
ik daar nou van vinden? c. en ga zo maar door. . ." (ID

- Ook in het bijbelse beeld van de herder zit iets paternalistisch. Het
is niet alleen een typering van predikant-zijn, maar ook van gods-
dienstig leven.

„Ik gebruik het woord kudde eigenlijk graag en het woord pastor ook.
Misschien nog liever dan „dominee" om van ddt woord af te zijn,
maar voor mij heeft het woord pastor eigenlijk toch te maken niet al-
leen met een typering van predikant zijn, maar ook met een typering
van godsdienstig leven uit een tijdperk waarin de Godsvoorstelling ook
alle trekken vertoonde van de man die voor ons besliste, de Godsvoor-
stelling die op het ogenblik erg bekritiseerd wordt, van de man die de
touwtjes in handen had. En ik geloof, dat de pastor zoals hij door de



346  DEEL IV - EXPLORATIE

meeste gemeenteleden nu gekend is, a.h.w. de resultante van die Gods-
voorstelling is in zekere mate. En dat wij ons vaak ons ondanks in die
rol hebben laten drukken en dat mensen vaak ook behoefte hebben aan
die figuren, die het dan voor hen regelen en die de kooltjes uit het vuur
halen en die zeggen: als u nu dit, dan zal ik wel dat, als u nu maar
uitmaakt wat de taak en de functie is, dan doe ik het werkstuk wel,
ziet u, ik ben zo praktisch, enz. En wij laten ons die rol toch te gemak-
kelijk in handen geven." (II)
- In sommige gevallen speelt de pastor een dubbele rol nl. daar waar

hij enerzijds wijkpredikant is, maar anderzijds gespecialiseerd bezig
is en op bepaalde punten van dit gespecialiseerde werk de opdracht
heeft om tot nieuwe opstellingen te komen. (III)
Soms vindt men de change agent in de combinatie van een bestuurs-
functionaris/change agent. De met het cliant-systeem aangegane
change relationship wordt in dit geval onderscheiden van de functio-
naris-relatie an van de bestuursrelatie. (IV)

„Dat neutrale zat'em niet in de functie die ik vervul, maar moest wor-
den afgeleid uit mijn persoon. En als zij mij niet zouden aanvaarden.
zouden zij het kunnen laten weten en een andere man aanwijzen. ( . . . )
Er moet onderling vertrouwen zijn, dat je de ander bent, dat je die
rol hebt toebedeeld gekregen, dat je die rol ook vervult. Anders is het
onmogelijk. Want het zou natuurlijk waanzin geworden zijn, wanneer
het bestuur op een gegeven moment in deze situatie aan mij een op-
dracht had gegeven van laat hij het z6 niet doen en laat hij het z6 niet
doen. Dan zou ik onmiddellijk hebben moeten zeggen: „Heren, dan
voor mij een ander op deze plaats"." (IV)
- De combinatie van de rollen van pastor en change agent is niet ge-

makkelijk vanwege het verwachtingspatroon van de mensen ten aan-
zien van de predikant. Zij verwachten van de predikant, dat hij pre-
cies zegt wat er gebeuren moet. Het stellen van kritische vragen er-
vaart men als „negatief".

„Mag ik een voorbeeld geven? De vorige winter hebben wij in gespreks-
kringen gepraat over de plaats van de kerk in de moderne wereld. En
toen had ik alleen erg negatief in een stencil naar voren gebracht, waar
het allemaal moeilijk zat. En toen had ik verder een aantal vragen ge-
steld: probeert u nu zelf eens van hieruit door te denken hoe het dan
wM moet, hoe het dan anders moet. Waar de vrij algemene reactie op
was: ja, nu zegt hij nog niets...nu zegt hij alleen maar iets negatiefs
en positief wijst hij ons niet de weg." (V)
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- De geslaagdheid van de combinatie pastor/change agent is afhanke-
lijk van de „kundigheden" en het karakter van de predikant en ook
van het verwachtingspatroon van de gemeente. (V)

g.  De weerstanden
- Weerstanden kunnen hun wortels hebben in het geloofsleven.
„In principe zeg je: die gemeente is honderd procent medewerkers.
Het is een werkende gemeente, maar op het moment, dat je zo bij de
mensen komt, gaat het christen-zijn iets volkomen anders betekenen.
En dat zij daar niet zo happig op reageren, dat je daar een aarzeling
vindt en echt niet, dat ze met drommen aan komen zetten van „mil
kun je hebben", dat is een weerstandsverschijnsel, dat dus echt wortels
heeft in het geloofsleven ook. Daar kun je dan alle kreten van de con-
sumptieve en de produktieve kerk bij nemen . .-." (III)

- Het gemis aan perspectief, „zicht" op datgene waarmee men bezig
is, kan misschien overwonnen worden door te werken met kleine,
concrete taken, waarbij ook de mensen voor wie die taken worden
verricht (b.v. gehandicapten) betrokken moeten worden. (III)

„Nou, ik doe het bij een paar door ze een kleine taak te geven... ja,
dat kan ik nog wel doen. Er was altijd 66n man, die ging met de band-
recorder rond bij een paar gehandicapte mensen. En daar heb ik er op
het ogenblik vijf voor. Nu hoop ik doordat zij op een klein terrein be-
zig zijn en zichtbaar resultaat zien, dat zij een zeker zicht krijgen op
waar zij mee bezig zijn. Dat er inderdaad een stuk zinvol werk gedaan
wordt, waar je op verder kunt bouwen...ik dacht, dat het heel belang-
rijk was, om in het geheel van de gemeente te werken met kleine, con-
crete taken, die je rustig aan iemand kunt vragen en er goed op letten,
dat die ene taak niet te vlug tot tien taken wordt." (III)

Samenvattend: De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals
ook niet-kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen ver-
anderen, wordt in deze tweede zes gesprekken (zie pag. 331-347) door de
geinterviewden beantwoord in deze zin, dat naar hun mening aan de on-
derscheiding van aard, niveau en fasen van het veranderingsproces
bruikbare inzichten kunnen worden ontleend ook voor de veranderings-
processen in kerken. Men kan over een veranderingsproces in de kerk
spreken in termen van de algemene theorie en men kan in de begeleiding
algemeen gebruikte methoden toepassen.
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Ter Ulustratie In de hieronder aangeduide gedeelten uit de samenvatting
der gesprekken wordt verwezen  naar de volgende dimensies:

Aard
Zie de formuleringen op pag. 334-336.

Niveaus van abstractie
Zie de formuleringen op pag. 336-339.

Fasisch verloop
Zie de formuleringen op pag. 340.

Homogeniteit
Zie de formuleringen op pag. 340-342.

Synchronisatie
Zie de formuleringen op pag. 342-344.

Begeleiding
Indicator:  de aanwezigheid van een begeleider.
Men formuleert meningen t.a.v. de pastor/change agent.
Zie pag. 345-347.
Indicator: het omgaan met weerstanden.
Men kan weerstanden misschien overwinnen.
Zie pag. 347.

DE DERDE ZES GESPREKKEN

De derde zes gesprekken begonnen met een samenvatting van de beide
voorafgaande gesprekken en met de afspraak, dat het hoofdthema van het
gesprek zou zijn de vraag, of veranderingsprocessen in kerken verschillen
van veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke aard; zo ja,
waaruit een eventueel verschil dan blijkt en welke consequenties dit heeft
voor de begeleiding van veranderingsprocessen in kerken?

Hierbij werden samenvattend in herinnering gebracht die punten uit de
vorige gesprekken, die (mogelijk)verband hielden met het onderwerp van
dit gesprek.

Uit gesprekken I
- In een veranderingsproces in de kerk is „ook een component, die toch

weer anders is", een „verhouding tussen het ongrijpbare en het grijp-
bare" (pag. 322-323). Met name de pastores moeten de „geloofscompo-
nent" in de gaten houden (pag. 325).
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- Bij de oplossing van conilicten speelt de christelijke liefde een rol
(pag. 324).

-  Het veranderingsproces in de kerk is eigenlijk al ingebouwd in een term
als „volk Gods onderweg" (pag. 341).

- Men moet in de combinatie van pastor/change agent als pastor leiding
geven, als change agent laat je de mensen zelf praten (pag. 345).

Uit gesprekken II
- Er is in de kerk een objectieve opdracht uit het evangelie (pag. 323).
- Het gaat er om samen met de gemeente te ontdekken, dat de gemeente

een bepaalde roeping heeft (pag. 323).

Uit gesprekken III
- Er is een overeenkomst en een verschil tussen een veranderingsproces

in de kerk en idem „buiten de kerk". Het verschil zit in de manier waar
op ons een opdracht wordt gegeven (pag. 323).

-  Er is een voorbehoud gelegen in het „toch wel anders zijn van de kerk
.

(pag. 322) en in het „66k bezig zijn met een stuk menselijke organi-
satie" (pag. 323).

- Ook de change agent moet existentieel betrokken zijn bij de zaak,
hoewel hij het best van buiten de groep kan komen (pag. 325).

Uit gesprekken IV
- „Ontmaskering" en „ontrafeling" van theologische of geloofszaken is

nodig (pag. 332).
-  Men gaat er van uit,dat de uniekheid van de kerk een rol speelt in ver-

anderingsprocessen (pag. 324).
- Aan de uniekheid van de kerk worden eisen van onbaatzuchtigheid en

solidariteit tot het uiterste ontleend (pag. 324,326).

Uit gesprekken V
-  In de kerk speelt altijd het verkondigende element een rol (pag. 320).
- De change agent moet een gelovig mens zijn, wil hij in die kerkelijke

groep kunnen functioneren; verder zou er ook wel een theoloog bij
moeten zijn (pag. 326).

- Als groepen uit elkaar gaan, kan dat in de kerk een geloofsbeslissing
zijn (pag. 326).

- De authentieke geloofsbeleving beinvloedt ook de wijze waarop het
proces wordt begeleid (pag. 326).
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- Een veranderingsproces in de kerk „behoort" vooral het aspect te
hebben van een opbouwproces (pag. 335).

- De gemeente wil op het niveau van de werkstukken nog eerder iets ho-
noreren van het priesterschap der gelovigen dan op het niveau van de
functie (pag. 341).

Uit  gesprekken VI
- In veranderingsprocessen in kerken zijn mensen nodig die „betrokken

zijn bij de overdracht van hoop en existentiele verhouding met God"
(pag. 321).

- Bij veranderingsprocessen in de kerk zijn de gelovigen de experts (pag.
325).

- De dimensie van het geloof is belangrijk i.v.m. de tijd, die men nodig
heeft voor veranderingsprocessen in de kerk (pag. 327).

- De vraag is „tot hoever" de sociale wetenschappen in de kerk kunnen
worden benut (pag. 333).

Daarnaast werd in het gesprek aangeknoopt bij het hieronder volgende
cursuspaper („Uniekheid van de kerk en veranderingsprocessen") waarin
een aantal inzichten ter discussie werden aangeboden:

„1.  Inzichten  ontleend  aan  de  aard  van veranderingsprocessen in kerken
onder het gezichtspunt van de uniekheid.
a. Het proces mag door zijn aard de unieke identiteit van de kerk geen
geweld aandoen. Ook de vraag naar de begeleiding komt hier aan de orde.
b. Er zal een speciale solidariteit gegeven en gevraagd moeten worden
door alle in het proces betrokkenen, waarbij het principe „samen thuis-
samen uit" recht moet worden gedaan. Van deze solidariteit zullen de
grenzen en de vormen moeten worden bepaald.
c. Dit betekent een dwingende keus voor een proces van optimale
participatie<1), hierin bestaande, dat men zowel voor een meerderheid als
voor een minderheid vrijheid schept, m. a.w. men opteert voor een pluri-
forme kerk.

2.   Inzichten   ontleend   aan   de   relatie   van   functie-niveau   en   identiteit
bij veranderingsprocessen in kerken onder het gezichtspunt van de
uniekheid
cu Een optimum is het beste, het hoogste wat in een gegeven situatie kan worden be-
reikt  (b.v.  60 %).  Het is onderscheiden van een maximum  (100 %) en berust  in een  ver-
anderingsproces, waarin de in de situatie werkende invloeden nooit vooraf geheel
kunnen worden berekend, op een schatting.
Om achteraf te beoordelen of de optimale participatie is gerealiseerd, zou deze
schatting vooraf moeten gebeuren (wat meestal niet geschiedt).
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a. In het proces moet deze unieke relatie bewaard blijven, ook op het
niveau van taken en werkstukken, die immers op hun beurt een relatie
hebben met het functie-niveau.
b. Het voorgaande sluit in, dat de eis van optimale participatie een
dwingende eis is op alle niveaus."

Hieraan werd in het gesprek nog toegevoegd: de rot van de pastori
change agent onder het gezichtspunt van de uniekheid.

Het gesprek begon met een aparte vraagstelling nl. naar het gezichts-
punt van de uniekheid van de kerk.
De in deze serie gemaakte opmerkingen betroffen:
1.  Het gezichtspunt van de uniekheid.
2. Consequenties verbonden aan dit gezichtspunt met betrekking tot:
a.  de aard van het veranderingsproces;
b.  de solidariteit van alle in het proces betrokkenen;
c.  de pluriformiteit;
d.  de grenzen en vormen van de solidariteit;
e.    de  relatie van de niveaus;
f.   de rol van de pastor/change agent.

1.   Het  gezichtspunt van de uniekheid

Ten aanzien van deze vraagstelling werden door de geinterviewden de
volgende opmerkingen gemaakt.

- In de kerk is er iets aparts, nl. het mysterie, het eenvoudige geloof
van de eenvoudige mensen.

„Ik denk, dat je dat wel het unieke kunt noemen. Mag ik het misschien
zo zeggen, dat het er is, maar dat de kerk steeds bedreigd wordt door
de verleiding, dat het er niet zal zijn en dat zij zich gaat conformeren
met andere instellingen en dat zij zich eigenlijk verlaagt en die uniek-
heid uit het oog verliest. Dan is het geloof weg en de liefde is weg,
maar dan is zij een instelling als alle andere geworden, alleen met een
eigen kleur, dus specifiek . . ." (I)

-  Een unieke zaak is ook, dat de kerk altijd weer nieuw gaat leven.
„Weet u wat ik ook wel een unieke zaak vind? Dat de kerk altijd weer
nieuw gaat leven, het bijbelse gegeven van de vervallen hut van David
en dat takje dat weer opschiet, het volk dat weer uit de ballingschap
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terugkeert, dat thema zul je telkens in de geschiedenis weer zien." (I)

- Hoewel elk veranderingsproces als „specifiek" kan worden be-
schouwd, is er ook nog zoiets als een godsdienstige uniekheid. (II)

„Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en de Heer zegt: Gij zijt Mijn
eniggeboren Zoon, Dien Ik liefheb, of in het Oude Testament: Mijn
volk, of Zoon van Mijn volk. Daaruit spreekt godsdienstig gesproken
een duidelijk uniekheidsbeginsel en daar kan die Zoon dan niet meer
aan ontkomen. En daar kan de Messiaanse gemeenschap, die de kerk
wil zijn, ook niet aan ontkomen.
Als ik nu probeer iets van de inhoud van het unieke weer te geven,
dan heeft dat te maken met de relatie van die groep mensen, die zich
kerk, gemeente of Messiaanse gemeenschap noemt, met de God door
Wien zij zijn aangesproken of uitgedaagd, of van Wien gezegd wordt
in de verhalen over Hem, dat Hij de Zijnen niet loslaat. Die uniekheid
bestaat hierin: een groep mensen is aangesproken door God of zij
willen of niet. Daar zit voor mij iets unieks in. ( . . . ) Telkens waar die
groep mensen die zich dan, graag of niet, Zijn volk mag of moet weten
op een dood punt schijnt te zijn, komt er op een of andere manier een
kick waardoor zij over het dode punt heenraken en waardoor zij weer
voort kunnen gaan. Dat is in feite een verandering, die zich voltrekt,
want zij zijn autonoom een bepaalde weg opgegaan, die hen wegvoerde
van Degene Die steeds met hen wilde zijn." (ID

- Die uniekheid bestaat niet uit de ernst waarmee men zoekt, of de
ernst waarmee men probeert bij elkaar te blijven.

„Dat tref je in de kerk ook aan, dan leef je uit een bepaalde ideologie.
Hoe kun je nu, als je de roep krijgt van buitenaf, van Christus uit, om
omwille van Hem bij elkaar te blijven, samen zoeken, ondanks dat je
het met elkaar niet eens bent? In Gods naam elkaar niet te lijf te gaan
over 6nze uitleg van de dingen, maar te beginnen bij het punt „nul" of
bij het punt „alpha" en omwille van Christus samen te denken. Kunnen
wij nieuwe woorden vinden om bij elkaar te blijven? De uniekheid zou
bij de kerk alleen maar te vinden zijn in de band met Christus, dat is
de alpha en de omega, daar begin je mee en daar eindig je mee." (IV)

- Bij de „vergadering der gelovigen" is God het subject der vergade-
ring.

De kerk, die vaak op een samenraapsel lijkt, „is meer een samenroep-
sel. ( . . . ) Hij roept hen samen." (IV)
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-  De uniekheid van de kerk ligt buiten de kerk.
„Je mag ook zeggen: ligt boven de kerk. De kerk is daarom alleen
uniek, omdat voor haarzelf deze Heer uniek is. En dan is, wat wij in
de kerk doen, eigenlijk een poging als christenen, dat is ook de be-
trokkenheid waar het ons om gaat, gehoorzaam te zijn aan deze Heer."

(VI)

-  De vraag is dan w81: wat zijn de momenten waar die uniekheid wer-
kelijk komt kijken?

„Dat is niet, wanneer het gaat over theologische verwoording van on-
zegbare geloofsgegevens. Hij komt alleen om de hoek kijken, wanneer
je de relatie met God en met Christus dreigt te verbreken. En nu kan
het zijn, dat degenen die met je in conflict komen op een gegeven mo-
ment zeggen: wanneer je deze woorden, deze riten, of deze gebruiken
verandert, zodat wij ze niet meer herkennen, zoals die vroeger waren,
dan laat je de band met Christus los, want dan laat je de band met
Rome los en daardoor de band met Christus en met God. Zo denken
die mensen, dus die halen de uniekheid op dat moment binnen. Of zij
beroepen zich dan onbewust op de uniekheid. Kom je dan in een theo-
logisch twistgesprek, dan zit je niet goed, want theologie is niet het punt
van de uniekheid. Theologie hoort bij het masker. Zij weten dat niet,
dus je moet eigenlijk doorstoten tot de vraag waarom zij theologie tot
het masker laten behoren. Of nee, waarom zij theologie niet zien als
een masker." (IV)

- Ook als mensen te vlug een beroep doen op die uniekheid kan het
goed zijn hen in die „oppervlakkigheid" te accepteren, „want het zit
heel diep bij hen". (IV)

Bij het begrip uniekheid worden nog de volgende opmerkingen ge-
maakt:

- De kerk mag de Heer vertegenwoordigen tot de wederkomst onder
de noemer van de „verkiezing".

,,En dat maakt er juist dat voorlopige, dat opene van, daarmee kan zij
nooit uniek zijn. Zij heeft haar eigen opdracht, maar zij is gebonden
aan die voorlopigheid, tot de wederkomst. ( . . . )i k geloof, dat je dit
heel bepaald onder de noemer van de verkiezing moet zetten. Daarvoor
is die kerk gekozen. Ik houd alleen m'n hart vast, en dat zie je in de
kerkgeschiedenis steeds weer gebeuren, als men die verkiezing vast gaat
zetten op een feitelijk, historisch gegeven van: wij zijn de kerk. ( . . . )
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alleen onder die noemer mag ik het woordje gebrui-„uniekheid"
ken. (...)
Ik ben het volkomen met u eens dat er dan buiten die gekozen
groep... dat ik daar niet buiten zal gaan,  maar ik ben ontzettend
bang om te vlug mijn kenmerken van die groep bindend te verklaren.
Ik geloof, dat je dan inderdaad terug moet grijpen op die gegeven-
heden, waarin de kerk zichzelf als kerk herkent, d.w.z. in de eerste

plaats het levende contact houden met de bijbel en met de belijdenis
der vaderen, zoals de kerk door de eeuwen heen daarmee bezig is ge-
weest, dat niet overnemend, maar daarin herkennend bezig zijn, luiste-
rend mee bezig zijn, en dat weer in contact brengen met de levende
werkelijkheid van het ogenblik." (III)

- De uniekheid van de kerk ligt hierin, dat met het kerkzijn expliciet is
gegeven het veranderen.

„Dus dat een veranderingsproces in de kerk niet een toevallig, door
de maatschappelijke constellatie of door wat dan ook ontstaan, ver-
schijnsel is, maar dat - en nu kom ik weer op het begrip behoren -
de kerk als zodanig behoort te veranderen. Omdat vanuit de theologie,
mijn theologie, moet ik dan misschien zeggen, de kerk altijd iets heeft
van een beweging, een weg, een messiaanse beweging, waarbij men dus
nooit bij het eenmaal gevestigde mag blijven staan, maar altijd opnieuw
in die Exodus-situatie moet voortgaan op weg naar het koninkrijk
Gods. Ja, niet zoals wij de kerk „hier en nu" zien, maar mag ik dan
weer het woord „behoren" erbij gebruiken?" (V)

- Een der geinterviewden wil, voorafgaand aan de discussie over de
uniekheid, bespreken welke rol het geloof of de gelovigen spelen in
het veranderingsproces. Hij noemt dit ook de „betrokkenheid" van
de mens. Bij de verkondiging van het evangelie gaat het niet alleen
om bepaalde inhouden. Het gaat er om, dat degene die dat doet en
ook degene die dat hoort, zich aan elkaar een stukje overgeven „en
ook bloot stellen aan elkaar". Daarom is inzake van het geloof de
taal geen technisch middel, dat is zij 66k, maar niet alleen.
Hierbij stelt hij, dat het Woord van God een absoluut vreemd woord
blijft, wat wijst in de richting van uniekheid van de wereld van het
geloof. (VI)

2.   Consequenties verbonden  aan  dit  gezichtspunt  met  betrekking  tot

a.  De aard van het veranderingsproces
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De geYnterviewden stemmen in met de stelling, dat het proces door zijn
aard de unieke identiteit van de kerk geen geweld mag aandoen en dat
dit betekent een dwingende keus voor een proces van optimale partici-
patie. Dit wordt op verschillende wijzen gemotiveerd.

- Gezien de uniekheid moet men in de kerk „uiteraard streven naar
een subject-subject verhouding". (I)

„Omdat de kerk ook een liefdesbond is en waar liefde is, daar heeft
iedereen hetzelfde recht van spreken." (I)

- Die gedachten hebben „heel beslist" invloed op het veranderings-
proces. Een dictatoriale subject-object verhouding, doet aan de
unieke aard van de kerk geen recht. (I)

„Misschien zal het in een bepaalde fase weI eens zo gedaan worden,
maar dan zal het toch ervaren moeten worden als iets dat noodgedwon-
gen moet. Misschien als er op een bepaald moment een besluit geno-
men moet worden, dat is zo in elke gemeenschap in een noodsituatie,
wanneer er niet gepraat kan worden, omdat de tijd daarvoor ontbreekt.
Dan kan het misschien wel eens, maar dan zal het toch ervaren moe-
ten worden als iets wat niet goed is." (I)

- Het is echter niet reael (wel ideaal!) om op korte termijn te verwach-
ten, dat de mensen in alles helemaal mee-denken, met andere woor-
den: optimale participatie op alle niveaus.

„Misschien in een andere kerk, waarin zeer kleine groepen zijn, dat het
dadr wel kan, maar de grote volkskerken, dat is te massaal. Je zult er
naar moeten blijven streven en je zult steeds betere kanalen moeten
scheppen om die participatie mogelijk te maken." (I)

- Onder het gezichtspunt van de uniekheid bezien zouden verande-
ringsprocessen in de kerk nooit mogen vastlopen.

„Als wij maar ( . . . ) niet te autonoom onze eigen weg zouden gaan.
Maar dat is nu juist het boeiende, ook van die grote menselijke docu-
mentaire of dat document humaine, dat wij in de christelijke traditie
aangereikt krijgen, dat daar ook voortdurend in getekend wordt, dat
de mensen steeds getrokken worden in nieuwe, andere situaties. Dat
er een zekere eigenmachtigheid ontstaat, een al-te-menselijkheid en
een weer terugkomen in het spoor of weer door de Heer op het spoor
gezet worden." (ID
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- De samenbinding in de kerk is nooit de gelijke gezindheid, maar de
„geestverwantschap".

„De kerk verwordt, zodra zij een vereniging wordt van gelijkgezinden;
de samenbinding in de kerk is nooit de gelijke gezindheid, maar de
geestverwantschap die geschapen wordt door de Heilige Geest. En
het herkennen daarvan is eigenlijk een voortdurende opdracht van de
christenen en daardoor worden zij tot Gods volk." (III)

- De kortsluiting is, dat men meent, dat er bij optimale participatie
geen gezag meer zou zijn.

„Ik dacht, dat je, juist doordat je een gemeente hebt, die bewust naar
elkaar wil luisteren, aan elkaar veel meer gezag toedenkt en terecht ook
aan elkaar veel meer gezag geeft. Je hebt nl. volkomen serieus geno-
men, dat dit heel nauw samenhangt met en voortvloeit uit het priester-
schap aller gelovigen, dan ben je ook wat h8? Dan ben je priester...
Verder kun je van 66n soort gezag verlost worden. Ieder gezag krijgt op
een gegeven moment de neiging zicllzelf te handhaven en de bestaande
toestand te handhaven, onveranderlijk te worden, de voorlopigheid op
te heffen en de optimale participatie kan het middel zijn om die steeds
weerkerende beweging van gezag dat niet vooIuit gaat, maar ten be-
hoeve van de bestaande toestand wordt, te doorbreken. Omdat ver-
kiezing en voorlopigheid, als ik even die term mag gebruiken, heel
nauw samenhangen." (III)

- Veranderingsprocessen in de kerk behoren een opbouw-karakter te
hebben.

„Omdat het in het kerk-zijn niet gaat om een hiErarchische structuur,
waarbij van bovenaf bepaalde voorschriften worden gegeven, maar
om het volk Gods dat op weg is, dat door de tijd en door de wereld
heen trekt en in het kader van het algemeen priesterschap der gelovigen
in zijn eigen geloofsbeslissing telkens weer stappen op die weg zet. En
dus niet door een instantie van boven, niet door een synode en ook niet
door een predikant, de weg mag worden voorgeschreven.
Het kan beginnen met de subject/object verhouding, maar de trend zal
voortdurend zijn naar de optimale participatie in die ideale verhouding
van subject/subject. ( . . . )
Dat vind ik zelf ook erg belangrijk, dat juist omdat ik het veranderings-
proces in de kerk beleef als een verandering, waartoe wij door de Heer
worden genoopt, wij, daarin bezig zijnde, het besef moeten hebben,
dat het niet iets is, wat uit ons voortkomt, maar wat op ons toekomt
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en dat wij daarin ook voortdurend de mogelijkheid moeten incalcule-
ren, dat onze visie, onze overtuiging ten aanzien van de weg, die ge-
gaan moet worden, door de anderen kan worden herzien, geredresseerd.
Juist omdat het niet iets is van ons, maar iets wat ons opgelegd
wordt." (V)

- Het gebruik van termen als „opbouwwerk" gebeurt in aansluiting op
een bepaalde terminologie zoals die op het ogenblik in zwang is,
maar men kan er best over spreken zonder deze terminologie.

„Hoe vang je dat methodisch op? Ik vraag mij af of niet - om dit
denken methodisch in-te-planten - op dit moment, in deze stand van
de discussie, de pastor/change agent dwingend is. ( . . . ) Als zij zeggen:
dat houdt dus in de optimale participatie, de subject-subject-verhou-
ding, zou je dan ook niet moeten zeggen: als je in de kerk een veran-
deringsproces ziet onder deze unieke identiteit, zoals wij die beschreven
hebben, is het dwingend een bepaald soort proces te hebben en dan is
eigenlijk de keuze al bepaald met te zeggen: het unieke ligt daar en
daar, en het gaat om de kerk. ( . . . )
Dan kan het nodig zijn om de aard van een proces ook niet meer op-
bouwwerk te noemen, de change agent ook niet meer opbouwwerker,
maar daar bepaalde nieuwe termen voor te scheppen, voor dit speciale
werk." (VI)

b.  De solidariteit van alle in het proces betrokkenen
- Aan het gezichtspunt van de uniekheid is als consequentie verbon-

den, dat men bij conflicten elkaar op een bepaalde wijze tegemoet
treedt. (I) Gewezen is ook op het feit, dat na polarisatie en con-
flicten er een telkens terugkomende drang is om toch weer naar
eenheid te streven.

„Is het misschien zo, dat toch die telkens terugkomende drang om zich
te herstellen, om toch weer naar eenheid te streven, dat zich nooit bij
de dingen neerleggen, dat daaruit misschien de uniekheid dan blijkt?
Als in de kerk twee groepen zijn ontstaan door een schisma, dan wordt
er toch op den duur, misschien op de heel lange duur, naar gestreefd
elkaar weer te vinden, met elkaar weer in gesprek te raken." (I)
.... dat mijn doorgaan met die ander en dat die ander ook met mij
doorgaat, dan te maken heeft met wat in het Oude Testament trouw
genoemd wordt en in het Nieuwe Testament barmhartigheid." (II)
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- Op de stelling van de interviewer, dat solidariteit recht moet doen
aan het principe „samen thuis, samen uit", en wel naar twee kanten:
de „uitgaande" groep mag niet alleen uittrekken, maar de „thuis-
blijvende" groep mag niet alleen thuisblijven, maar moet meegaan

met, d.w.z. ruimte laten voor de groep die uit wil, antwoordt een
der geinterviewden:

„Ja, zoals nu in IJmond, de kerk van Jan Ruiter, die gemeenschap. Het
is een grote verdienste van het bisdom Haarlem, dat zij daar de ruimte
geven en dat zij het contact blijven bewaren. Het is een groep die dui-
delijk uit het nest barst, maar toch het contact blijft houden ( . . . ) zij
kunnen hem niet helemaal volgen. Zij proberen het door het contact
te bewaren, te begrijpen wat daar aan de hand is." (I)

- De solidariteit mag ook als norm gesteld worden in gesprekken met
groepen die zich willen isoleren.

„Ik ben nu in een ander veranderingsproces betrokken, wat veel meer
het geloof raakt. Daar is een groep die zeer traditioneel denkt, die niet
tevreden is met de wijze waarop de zielzorg wordt uitgeoefend en niet
tevreden met de liturgievieringen. Die groep trekt zich samen en wil
een eigen gebouwtje hebben en een eigen zielzorger. Die groep wil op
hun eigen manier pastorale zorg hebben, eigenlijk los van het dekenaat
en los van wat daar gebeurt. Hier is lang nagedacht om het principe te
vinden van: wat doe je? ja of nee? Aan 66n kant voel je aan, dat de
wensen van die mensen diep liggen, en dat je die niet zomaar mag
weg schuiven. Aan de andere kant wil je niet diskwalificeren, de
priesters die daar staan met de dekenale raad die daar is, en de andere

groepen gelovigen, en je wilt die mensen niet uit elkaar halen. Dus er
is gevonden op een gegeven moment: als deze groep zich gaat isoleren,
waar loopt dat op uit: wij zijn de officiale katholieken en die anderen

deugen niet. Dus is er aan die mensen geschreven: als u de traditionele
gedachte van de kerk over katholiek zijn wilt laten meedoen in het
geheel van het zoeken naar wegen, dAn kunnen wij u van dienst zijn,
dan kunnen wij er over praten. Bent u van plan om u af te zetten tegen
anderen met afwijzing van de anderen en uzelf isoleren, dan kunnen
wij niets voor u doen. Dan kunnen wij u niet in die zin voorthelpen.
Toen hebben zij geschreven: wij willen graag de traditionele gedachte
laten meedoen in het geheel van het kerk-zijn en wij willen dus graag
zoeken om het herstel te vinden tussen onze verontruste groep en de
andere groepen en de priesters die daar zijn. Dat is het beginpunt ge-
worden." (IV)



GESPREKKEN MET ZES PASTORES  359

c.  De pluriformiteit

- De eis, dat ook voor de meerderheid ruimte moet worden geschapen
is een groot punt en dat blijkt ook bij de meerderheid gevoelig te
liggen. (IV)

- Solidariteit betekent niet, dat men het op dogmatisch of ethisch ge-
bied in alle zaken met elkaar eens is.

„Ik zie die solidariteit in de betrokkenheid van de mensen. Dat is wel
wat formalistisch, maar dat is mij bijna genoeg. Ik vind het niet nodig
om solidair met elkaar te zijn in bepaalde resultaten, op dogmatisch
gebied. Ik zou ook voorzichtig willen zijn met de zin, dat er solidariteit
moet bestaan ten opzichte van de ethiek, maar de betrokkenheid als
zodanig moet er zijn. Ik dacht, dat als die er niet is, het onmogelijk is
om solidair te zijn." (VI)

d.  De grenzen en vormen van de solidariteit

- De grens van deze solidariteit wordt bereikt, waar de uniekheid van
de kerk geweld wordt aangedaan.

„Zou dat niet dhdr zijn, waar de uniekheid van de kerk geweld wordt
aangedaan? Dat je op een moment zegt: deze kerk, zoals die zich nu
gaat manifesteren, is niet meer de unieke kerk, daar is geen echte liefde
meer." (I)

- De opdracht kan zo autonoom zijn dat wij zelfs de plicht hebben om
elkaar los te laten. Men zal dan aan de ander moeten laten weten
waarom men hem loslaat, zonder dat men daarmee gerechtvaardigd
is en zonder dat men daarmee de ander veroordeelt.

„En dan is het ontzettend moeilijk om die grens vast te stellen. Dan zal
ik ook aan die ander moeten laten weten, als ik hem loslaat, waarom
ik hem loslaat. En dat is dan niet een teken, dat ik een verachting voor
die mensen heb of wat dan ook, maar dat ik gewoon kan zeggen: mijn
arm kan niet verder reiken dan hij lang is, en nu kan ik niet meer. En
dat betekent dat daar toch vanuit die opdracht een heel groot stuk
menselijke schuld blijft zitten, omdat ik mij misschien aanmeet, dat ik
daar de grens van kan vaststellen. ( . . . )
Maar bij de verbreking van een bepaalde solidariteit zou je dat ook
maar rustig moeten uitspreken: ja lieve mensen, ik kan nu niet verder.
Welke schuld en last ik daarmee op mij laad, kan ik nu niet zien, maar
daar moet ik de consequenties maar van nemen. Ik wil dit gezegd
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hebben, zonder dat ik daarmee een oordeel over 6 uitspreek. Zonder
dat ik daarmee gerechtvaardigd ben. ( . . . )
Maar dat heeft dus in die zin met de uniekheid te maken dat ik mij
dan ook moet realiseren en tegelijkertijd moet zeggen: op welke grond
ik dan ook die solidariteit op dat moment verbreek, dat er toch zoiets
als een dimensie van God daarbij meespeelt en dat je hoopt op Zijn ver-
geving als het tegendeel mocht blijken." (ID
„Er zijn bepaalde grenzen aan het samen uitgaan. Ik ga niet met men-
sen uit die niet betrokken willen raken bij dat onderwerp van deze
Heer. Met die mensen kan ik gewoon niet uitgaan. Dus andersom ge-
zegd: het vergt inderdaad een zekere solidariteit, positief gezegd. Want
wij moeten het in ieder geval met elkaar eens zijn, dat het om de
Heer gaat, Die buiten ons staat en dat wfj dan aan de andere kant de
toezegging van deze Heer op de een of andere wijze realiseren." (VI)
- Een der geinterviewden pleit vanuit het gezichtspunt van de ver-

kiezing voor het compromis. In een compromis laat men elkaar ook
niet los.

„Ja, dan pleit ik toch steeds voor het compromis. Een compromis is
voor mij een zondige mogelijkheid, een mogelijkheid van zondige
mensen, ook weer met het oog op die voorlopigheid en op die verkie-
zing: wij hebben nooit een eindoordeel. De enige manier waarop wij
ChIistus kunnen vertegenwoordigen, is door mens te zijn, door gemeen-
te te zijn en dat staat altijd in die spanning van het nog met koninkrijk
Gods zijn. ( . . . )
Nou, het verschil tussen compromis en geschipper is dit, dat het com-
promis altijd open is, dat is een startpunt; het geschipper is een voortij-
dig eindpunt. Daar zijn wij het dan over eens geworden. En daar moe-
ten wij niet aan morrelen. Een compromis betekent voor mij juist:
van hieruit kunnen wij samen gaan morrelen. ( . . . )
Nee, (men laat elkaar) zelfs niet (los) wanneer je zegt: op dit moment
moeten onze wegen scheiden. Dat kan een compromis zijn. Boerwinkel
heeft jaren geleden een boekje geschreven over kerk en sekte en het
verschil tussen die beide. Een van de verschillen is: bij de sekte doet
het uit elkaar gaan geen pijn meer, bij de kerk zal het altijd pijn
doen." (III)
- Een der geinterviewden stelt, dat de solidariteit idealiter geen gren-

zen kent. (V)
„Geen enkele grens omdat het het volk Gods is, dat achter Christus
aangaat en Christus heeft nooit grenzen getrokken. Die laat nooit los.
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Die heeft nooit gezegd: nu dan moet je daar maar in je situatie blijven,
daar kan ik verder ook niets aan doen. Die heeft tot het uiterste, tot
het Zijn leven kostte, allen vastgehouden. Dus in ieder geval zal in de
kerk iets van die uiterste solidariteit als perspectief voortdurend moeten
blijven gelden, hoewel wij in een gebroken wereld leven en wij aan die
ideale kerk nog niet toe zijn, en er dus misschien wel ogenblikken kun-
nen komen, dat je zegt: ja, dat kan niet." (V)
- Ook daar waar men dan toch de solidariteit verbreekt, zal er altijd

een notie moeten zijn van „het lijden aan de barst". (V)
„Ik dacht, dat het in het kader van de uniekheid van de kerk nooit een
trots niet-mee-kunnen-gaan mag zijn, maar dat er altijd een notie
moet zijn van het lijden aan de barst, die dan misschien op een gege-
ven moment onvermijdelijk is. Omdat in de uniekheid van de kerk toch
ook altijd het element van verzoening een rol zal spelen." (V)
- Ook de manier waarop conflicten worden opgelost, heeft te maken

met het gezichtspunt van de uniekheid van de kerk.
„Ja, ik dacht in zoverre stellig ook, dat juist de ideale verhouding van
subject-subject tegelijk betekent een besef van je kunnen vergissen,
een zekere relativering van je eigen overtuiging. Wanneer ik zeg: dit
vind ik de weg die de kerk moet gaan, en er is een andere groep die
zegt daar „nee" tegen, dan mag ik niet zomaar zeggen: dat is mijn over-
tuiging en een aantal bijbelteksten er bij aanhalen, maar ik zal tegelij-
kertijd al luisterend naar de anderen en in dialoog met de anderen moe-
ten beseffen, dat mijn overtuiging moet worden getoetst aan en mis-
schien ook kan worden geredresseerd door de mening van anderen,
een ontdogmatisering van mijn standpunt." (V)

e.  De relatie van de niveaus

- Alle dingen hebben een relatie met het functieniveau. Deze relatie
moet eveneens worden bezien onder het gezichtspunt van de uniek-
heid.

"... veranderingsprocessen in kerken zullen altijd getypeerd worden
door de uniekheid ook al zullen zij, van buiten bezien, precies het-
zelfde zijn, hetzelfde verloop hebben, als in een bedrijf of ergens an-
ders." (I)
„Ja, want dat moet wel. Als je dus die functie ook die lading geeft. En
als ik gezegd heb, dat het een unieke identiteit heeft, dan moet
dat doorspelen op de een of andere manier.
Ja, dat unieke, wat ik gekwatificeerd heb door trouw en barmhartig-
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heid, dat dit daar toch voortdurend in moet doorspelen en uitgebeeld
moet blijven, in de relatie van dat werkstuk, dat wij de prioriteiten
gewoon anders moeten leggen dan nu gebeurt, heel praktisch aan de
ene kant, maar ook heel principieel." (ID

- Een der geinterviewden betwijfelt, of men ook de facetten van func-
tie en taak kan betrekken in een veranderingsproces, dat te maken
heeft met de werkstukken.

„Want daarin kunnen zij zeer moeilijk meedenken, daarvoor zal hun
aandacht niet groot genoeg zijn en er is ook bepaald een abstraherend
vermogen voor nodig. Zij zijn tamelijk concreet en direct. Het punt van
de taken...ik denk dat zij het daar zelfs over eens zijn, beide groepe-
ringen, dat de kerk de taak heeft van verkondiging, catechese, van litur-
gie vieren. Maar over de wijze waarop die verkondiging en die cate-
chese plaats vinden en waarop die liturgie wordt gevierd, daarin
gaan zij juist uit elkaar." (IV)

- Het gaat om de betrokkenheid op het Woord. „Dat mag je dus op
alle gebieden, op alle niveaus niet uit het oog verliezen." (VI)

„En dat moet mogelijk blijven in de taak die je stelt en dat is de cen-
trale vraag bij de functie. En de uniekheid van de kerk ligt in de be-
trokkenheid, maar dan in de betrokkenheid op deze Heer als Woord,
want anders hebben wij niet." (VI)

f.  De rol van de pastor/change agent

- De pastor/change agent zal de eerste rol moeten kiezen, „want je
bent nu eenmaal pastor". (I)

„Je moet je identificeren met de kudde, je moet een deel van hen uit-
maken. Ik dacht, dat een goede herder juist zo'n figuur is, die deel uit-
maakt van de kudde." (I)

- Het meest ideale is, als een technisch goede change agent erbij ge-
haald wordt.

„Waar de kerk echt in een veranderingsproces terecht komt, waar men
op een gegeven moment moeite heeft met dat veranderingsproces,
daar is het meest ideale als er een change agent bij gehaald wordt, een
technisch goede change agent, al of niet gelovig, die gewoon het proces.
het uiterlijke proces in de gaten houdt en daarin adviezen geeft. Maar
dan zul je er toch zelf mee moeten gaan werken. Als pastor ga je er
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mee werken. Maar de pastor is in wezen geen change agent, hij is
pastor." (I)

- De pastor moet in het proces blijven, want hij moet toch met zijn
kudde mee.

„Hij kan de technieken van de change agent zoveel mogelijk aanleren
en hij kan ze gebruiken, maar ik vind dat niet ideaal. Daarmee zal hij
nooit zover kunnen komen, dat hij een echte change agent wordt, want
dan moet hij buiten zijn eigen geloofshoek gaan treden. En ik dacht,
dat het wezenlijke van een change agent is, dat hij non-directief werken
kan en dat hij als katalysator optreedt en zelf niet aan het proces deel-
neemt. De pastor moet in het proces blijven, want hij moet toch met
zijn kudde mee? Dat is mijn bezwaar tegen die dubbelrol." (I)

- De uniekheid van de kerk, mag wel een leiderschap inhouden, maar
die leider moet streven naar een subject-subject verhouding.

„Toch geloof ik, dat je ook als katholiek pastor moet zeggen, dat de
uniekheid van de kerk, waarin juist die „vergadering" door God plaats
vindt, want de kerk is een geroepen volk Gods, w81 een leiderschap
mag inhouden. Mozes was ook een leider. Maar dat die leider uiter-
aard moet streven naar een subject-subject verhouding." (I)

- De trouw moet niet verkondigd worden, maar beleefd, de pastor/
change agent kan daaraan gestalte geven.

„Als ik het over trouw en barmhartigheid heb, kan ik het daar in dit
opzicht nooit over hebben als over een autonoom, menselijk begrip,
maar dat ontleen ik wel aan die opdracht. Die God, Die trouw i s. . .
die trouw, die ik van God op de een of andere manier heb uit te beel-
den, in de gemeenschap die zich Gods volk weet, dat is nu net het
punt waar het over gaat. Dat is dan de opdracht die jou gegeven is
om a.h.w. te proberen uit te beelden wat in de verhalen omtrent Zijn
omgang met dat volk ook voortdurend uitgebeeld is ( . . . )
Die solidariteit van de God van Israal met Zijn volk, als ik mij daar-
door wil laten aanspreken, dan zal ik moeten proberen op heel mense-
lijke en op heel beperkte wijze iets door te geven van die solidariteit
met de mensen, waar ik dan mee te maken heb." (ID

- In de trouw aan de opdracht kan „een stuk eenzaamheid" zitten.
De opdracht kan sterker zijn dan wijzelf. (II)

„En nu kan ik met allerlei, methodieken, agogische benaderingswij-
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zen in de gemeente bezig zijn, liever met honing dan met azijn, maar
aan de andere kant heb ik ook wel eens het gevoel van: lieve mensen,
dat is nu wel zo, wij moeten alles met tact bedrijven, wij moeten alle-
maal in liefde met elkaar omgaan, en wij moeten zien hoe wij elkaar
steeds blijven vasthouden, dat wij elkaar niet loslaten, maar wij zou-
den misschien ook met elkaar onder ogen moeten zien, dat wij daar
niet helemaal aan ten onder mogen gaan, omdat ons op de schouders
is gelegd een opdracht die wellicht sterker is dan wijzelf zijn, en waar-
aan wij hebben te gehoorzamen, wij hebben het maar te doen." (ID

- Tegenover het „behoudende" werk van de priester staat het „open-
brekende" werk van de profeet.

„Maar ik wil de profeet en de priester niet tegenover elkaar zetten. Die
profeet is even legaal, die juist wat bewaard wordt, openbreekt. Maar
dan heb je het conflict, dat mag je dus helemaal niet vreemd vinden,
als je dat in de christelijke gemeente van vandaag ook weer terug-
vindt. (...)

"Ik dacht, dat dit de twee elementen waren van het „alles wordt nieuw
en het „moeten bewaren", die in iedere gemeente in al haar geledingen
spelen en in de pastor/change agent ook nog eens vlees en bloed wor-
den." (III)

- Die tegenstelling wordt onder het gezichtspunt van de verkiezing
„tot zijn werkelijke proporties teruggebracht als iets wat gegeven is
met het pastor zijn zelf". (III)

„Gegeven is, dat je gesteld bent in het volk Gods, dat de Heer vertegen-
woordigt tot de wederkomst, d.w.z. steeds in dat bewegen zit van vraag
en antwoord. En waar je dan over kunt twisten is, of in je technische
opstelling, in je arbeidsverdeling, de specifieke functie van de change
agent niet  wat meer gedelegeerd kan worden...  maar  dat  is  een
kwestie van praktische opstelling. Maar in wezen is het in het predi-
kantschap, in het pastor zijn, ingebakken." (III)

-  In het pastor zijn is ook de subject-subject verhouding gegeven.
„Wij interpreteren het herder-zijn, het pastor-zijn, vaak verkeerd, om-
dat wij niet beseffen wat de bijbelse notie van de herder is. De herder
is niet degene die de schapen opjaagt, maar die vooruit loopt en roept
en ze de weg wijst. Dus niet degene die de objecten voortstuwt, maar
die als subject probeert de andere subjecten mee te krijgen, in ieder
geval op weg te laten gaan." (V)
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- Als een der consequenties is, dat wij in kerkelijke veranderingspro-
cessen iemand moeten hebben, die wat van deze betrokkenheid weet,
„dan is het misschien nuttig, dat deze combinatie van pastor en
change agent ergens bestaat". (VI)

„En dat het dan wellicht een voordeel zou kunnen zijn, dat de pastor
een change agent is. Degene die er bij betrokken is, weet wat leeft
bij de mensen, omdat het bij hemzelf ook leeft." (VI)

Samenvattend: De vraag, of bij veranderingsprocessen in kerken het
eigene van de kerk kan worden erkend en bewaard, wordt in deze derde
zes gesprekken (zie pag. 348-365) door de geInterviewden beantwoord in
deze zin, dat het naar hun mening bij de begeleiding van veranderings-
processen in kerken wenselijk en mogelijk is rekening te houden met de
dynamiek, mondigheid en gehoorzaamheid als dimensies van de kerk.

Ter illustratie: In de hieronder aangegeven gedeelten uit de samenvatting
der gesprekken wordt verwezen naar de dimensies:

Uniekheid.
Uniekheid als samenvatting van verschillende dimensies.
Zie pag. 351-354.

Dynamiek.
De uniekheid van de kerk ligt hierin, dat met het kerkzijn expliciet is
gegeven het veranderen.
Zie pag. 354.

Mondigheid (de plicht tot en het recht op plunformiteit).
Men acht de plicht tot en het recht op pluriformiteit wezenlijk voor
een veranderingsproces in de kerk.
Zie de formuleringen op pag. 359 en ook op de pag. 352 (IV), 361 (V).

Mondigheid (de plicht tot en het recht op participatie).
Men acht de plicht tot en het recht op participatie wezenlijk voor een
veranderingsproces in de kerk.
Zie de formuleringen op pag. 355-357.

Mondigheid(de plicht tot en het recht op solidariteit).
Men acht de plicht tot en het recht op solidariteit wezenlijk voor een
veranderingsproces in de kerk.
Zie de formuleringen op pag. 357-361.
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Gehoorzaamheid:
Indicator:  het  luisteren  naar  wat  de  Heer  zegt  in zijn  Woord.

Zie de formuleringen op pag. 353 (VI), 354 (IID.
Het gaat om de betrokkenheid op het Woord. Dat mag je dus op alle
niveaus niet uit het oog verliezen.
Zie pag. 362 (VI).

Indicator;  het  in de  gemeenschap  van de  kerk  luisteren naar  elkaar.
De pastor moet streven naar een subject-subject verhouding.
Zie pag. 361 (V), 363 (I), en verder de formuleringen op pag. 356 (IID.

Conclusie met betrekking tot de probleemstelling

Uit gesprekken met (zes) deelnemers aan een cursus over verandering
en weerstanden tegen verandering
blijkt, dat naar hun mening
veranderingsprocessen in kerken zowel overeenkomsten als verschillen
vertonen met veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke
aard.
Op grondvan de overeenkomsten
kan een systematiek en methodiek voor veranderingsprocessen in ker-
ken worden gevonden
naar analogie van de systematiek en methodiek voor veranderingspro-
cessen in organisaties van niet-kerkelijke aard.
Daar de verschillen naar hun mening
niet te herleiden zijn tot het verschil van de ene organisatie met de
andere,
maar in deze verschillen unieke dimensies meespelen, nl.
mondigheid (verstaan als  „volwassenheid in Christus") en
gehoorzaamheid (verstaan als  „gehoorzaamheid aan Christus"),
zijn er onder het gezichtspunt van de mondigheid
bijzondere eisen te stellen aan de systematiek en methodiek voor ver-
anderingsprocessen in kerken, nl.
-  de plicht tot en het recht op pluriformiteit;
-  de plicht tot en het recht op solidariteit en
-  de plicht tot en het recht op participatie.
Onder het gezichtspunt van de gehoorzaamheid
moet men bij deze veranderingsprocessen luisteren nam· het Woord van
God
en in de gemeenschap van de kerk luisteren naar elkaar.
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Het is naar hun mening mogelijk
om bij de begeleiding van veranderingsprocessen in kerken
recht te doen aan deze eisen.



14. VROLIJK VERHAAL UIT SCHIEDAM

„U leest zo vaak nare verhalen over wat er allemaal verkeerd gaat in
de kerk. Het was me een genoegen dit vrolijke verhaal over Schiedam
te mogen schrijven." Aldus (in „Herv. Nederland", 22.8.'70) de Heer
P. C. Janse, de adviseur opbouwwerk van de Provinciale Kerkvergade-
ring van Zuid-Holland van de Ned. Herv. kerk. Het vrolijke verhaal
in kwestie is het verslag van een veranderingsproces in de hervormde
gemeente te Schiedarn.
Begeleid door een door de centrale kerkeraad ingestelde plancommissie
heeft in deze gemeente een proces van reorganisatie en herstructurering
plaatsgevonden, dat getypeerd zou kunnen worden met: „van meester-
plan naar procesbegeleiding".152,104
In dit geval betekent dit, dat een in de sfeer van de planning opgezette
verandering met groeiende bewustheid wordt gezien als een proces,
waarin alle betrokkenen kunnen participeren en dat ook in die geest
kan worden begeleid.
In dit hoofdstuk wordt dit proces, waarin het inzicht in de te volgen
weg gaandeweg groeide, beschreven tot ongeveer maart 1973.

A. AANZET

De aanzet van dit proces begint eind 1966, als een groep jongeren van
deze gemeente deelneemt aan de landelijke actie, die door de Hervorm-
de Jeugdraad onder de titel „kerk 66/2000" wordt georganiseerd. Deze
groep houdt een aantal discussies over plaats en functie van de kerk
in de naaste toekomst en legt het resultaat in een gesprek voor aan de
centrale kerkeraad.
Van dit gesprek wordt een verslag opgenomen in het kerkblad van deze
gemeente.
De adviseur opbouwwerk neemt n.a.v. dit verslag contact op met de
voorzitter van de centrale kerkeraad en vraagt hem wat hij denkt te
doen met de wensen, suggesties e.d. van de jeugd.
Het antwoord is: Dat weten wij niet. De adviseur opbouwwerk biedt
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daarop zijn diensten aan. Vervolgens krijgt het ministerie van predikan-ten van de centrale kerkeraad het verzoek een voorstel in te dienen.
Het ministerie nodigt de adviseur opbouwwerk uit tot een gesprek. Dit
groeit uit tot een aantal gesprekken met als resultaat de organisatie
van een eerste inventarisatie van de situatie in de gemeente.
Commentaar i
In deze aanzet-periode ontstaan in deze gemeente verseheidene communicatie-
kernen m.b.t. een eventuele toekomstige verandering:
- de jeugdgroep;
- de kerkeraad;
- de grote, maar tevens diffuse lezerskring van het kerkblad;
- de professionele hulpverlening, waarbij door het aanbod van hulp de eerste

relatie met het cliEnt-systeem wordt gelegd;
- het ministerie van predikanten.

B. PLAN-COMMISSIE

Op grond van deze inventarisatie stelt het ministerie aan de centrale
kerkeraad voor een plan-commissie in te stellen, bestaande uit een in-
dustrieel, een jurist, twee hoge gemeente-ambtenaren en een predikant.
Commentaar ZI
Het maken van plannen (zie pag. 14) wordt geacht de passende remedie te zijn.Met het instellen van de plan-commissie wordt in het veranderingsproces eenwerkverband ingebracht. (De vraag, of dit op de juiste wijze tot stand is ge-komen en op de juiste wijze is samengesteld en wat de opvattingen van ditwerkverband zijn, komt later nog aan de orde.)
Het feit, dat enkele leden van deze plan-commissie in de hervormde gemeente
beleidsverantwoordelijke functies vervullen en dat deze plan-commissie in haarverhouding tot de kerkeraad het karakter van een beleidsvoorbereidende en be-
leidsadviserende commissie heeft, is van invloed op de procesbegeleiding. Ineen verdere fase van het proces wordt dit dan ook een punt van discussie.
De plan-commissie wil aanvankelijk allesbehalve een begeleidingscommissieten dienste van een participatie-proces zijn. Zij wil zelfs m66r zijn dan een
beleidsadviserende commissie en stelt daarom voor, dat aan de plan-commissieook uitvoeringsbevoegdheid zal worden gegeven. Dit is hun door de adviseur
opbouwwerk ontraden en na uitvoerige gesprekken is de plan-commissie bereidte fungeren als begeleidingscommissie voor een participatie-proces waarin zo-
veel mogelijk gemeenteleden zullen worden betrokken.

In het ministerie van predikanten is inmiddels een proces op gang ge-
komen, waarin de predikanten zich bezinnen op hun eigen functie. Zijdoen dit onder leiding van Ds. R. Kaptein, voorzitter van de commissie
gemeente-vormen en gemeente-opbouw van de generale synode van deNed. Herv. kerk.



370   DEEL IV - EXPLORATIE

Commentaar III
Hierdoor zet een bezinningsproces in, dat in zijn uitwerking het duidelijkst is
op het gebied van de werkstukken, maar zich ook bezig houdt met de taken.

C. PRAATPAPIEREN

Het resultaat van deze bezinning wordt neergelegd in een aantal praat-
papieren over de voornaamste werkterreinen in de gemeente, die samen
met een praatpapier van de plan-commissie beschikbaar worden ge-
steld voor gemeenteleden, die daar om vragen.
„Wanneer de Gemeente begrijpt en aanvaardt, dat de Kerk „Lichaam
van Christus" kan en moet zijn, hebben wij verwachtingen, dat meer
dan tot nu toe het algemeen priesterschap der gelovigen werkelijkheid
zal worden.
Maar indien de Gemeente hierin niet kan meegaan, dreigt het gevaar,
dat predikanten en andere ambtsdragers, meer nog dan thans reeds het

geval is, geisoleerd van de overige gemeenteleden komen te staan.

Er staat veel op het spel! De situatie in de Kerk en in de wereld eist
meer dan ooit een volledig besef van verantwoordelijkheid van ons voor
die Kerk en voor de wereld!" (Uit Praatpapier XI.)

Voor het gehele winterseizoen 1969/1970 worden gesprekken over deze
praatpapieren gepland. Aan de start van deze actie wordt aandacht
gegeven in de kerkdiensten en tevens wordt de actie regelmatig bege-
leid in het gemeenteblad.
In de winter van 1969 worden vervolgens met ongeveer 475 personen,
verdeeld over 39 groepen, gesprekken gehouden over de toekomstige
structuur van de gemeente.
Er worden in totaal 175 bijeenkomsten gehouden. Van de deelnemers
is 950/0 meelevend, ongeveer 150/0 jeugd, 50/0 behoort tot andere  ker-
ken.

Commentaar IV
Hiermee wordt het aantal communicatie-kernen z6 groot en wordt hun com-
municatie ook zodanig gecoBrdineerd en geintegreerd in een duidelijk op be-
zinning c.q. verandering gericht proces, dat van een voor dit moment optimale
participatie kan worden gesproken. Het inslaan van deze weg beinvloedt het
verdere proces.

D. EVALUATIE-BIJEENKOMSTEN/RAPPORT PLAN-COMMISSIE

Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt, die worden gebruikt
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ter voorbereiding van drie evaluatie-bijeenkomsten door de plan-com-
missie.
Aan twee van deze bijeenkomsten nemen ook predikanten deel.
Hieruit resulteert (mei 1970) een rapport van de plan-commissie, waar-
in enkele resultaten worden opgesomd en tevens aan de centrale kerke-
raad een aantal voorstellen worden voorgelegd.

Als resultaten worden genoemd:
- Sommige groepen die met de praatpapieren bezig geweest zijn, be-

sluiten om als groep door te gaan.
- De kerkeraad van een der wijkgemeenten besluit een inventarisatie

te maken van het werk, dat op dit moment in deze wijkgemeente ge-
beurt, om na te gaan, of het werk door differentiatie wellicht doel-
treffender kan worden verdeeld.

- Reeds in de eerste evaluatiebijeenkomst wordt duidelijk, dat de ge-
hele gemeente een nauwe samenwerking met de hervormde gemeente
te Kethel voorstaat.

- In overeenstemming met de door de gemeente uitgesproken mening
komt binnen het hervormd maatschappelijk werk het gesprek op
gang over samenwerking met andere instellingen op dit terrein.

- In de gemeente blijkt nogal wat onduidelijkheid te bestaan over het
huisbezoek. Er wordt een werkgroep huisbezoek ingesteld, die de
opdracht krijgt om nadere voorstellen betreffende het bezoek te
doen.

Als punten waarop actie genomen kan worden, worden genoemd:
catechese, vormingswerk, training van ambtsdragers en medewerkers,
ontvangen van nieuw-ingekomenen, jeugdwerk, diaconaat, publiciteit
kerkvoogdij en diaconie, dienstencentrum. T.a.v. deze punten worden
wensen geformuleerd.

Organisatie van de gemeente

De plan-commissie stelt verder aan de orde de organisatie van de ge-
meente.
De gemeente-leden staan in overgrote meerderheid enkele wijzigingen
in de structuur van de gemeente voor.
Om efficiant te kunnen werken moeten een aantal centrale taken door
de predikanten onderling worden verdeeld.
De plan-commissie heeft zich beraden op de verschillende mogelijkhe-
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den die er zijn om dit te realiseren en heeft gekozen voor een opzet
waarbij alle predikanten werkzaam zijn in een wijk en daarnaast 66n
of meer centrale taken krijgen opgedragen.
In deze opzet kunnen zowel de voordelen van een territoriale als van
een functionele wijze van werken worden benut.
De plan-commissie heeft daarbij gedacht aan de volgende taken:
- zorg voor de jeugd;
- apostolaat; open-deur-werk; bedrijf en bedrijfsbevolking;
- diaconaat;
- voorzitterschap centrale kerkeraad (eventueel niet-predikant);
- catechese plus scholen;
-  vormingswerk;
- pastoraat (coaching);
- oecumene;

- publiciteit.
(Een voorstel over de verdeling van deze taken is bijgevoegd).
Voor een goede vervulling van hun taken moeten ambtsdragers en
medewerkers duidelijk afgebakende opdrachten krijgen.
Een en ander moet nader worden uitgewerkt in een wijziging van de
plaatselijke regeling.

Als nader te bestuderen punten worden nog genoemd:
huisbezoek, ziekenbezoek, open-deur-werk, diaconaat, kerkblad, oecu-
mene, eredienst, huwelijken en begrafenissen.

De plan-commissie besluit haar rapport met te memoreren, dat een
grote groep gemeenteleden bereid is geweest om over de toekomstige
vorm van de gemeente te spreken, waaruit blijkt, dat er nog altijd een
belangrijke kern aanwezig is, die bereid is om mee te denken over de
gang van zaken in de gemeente.
Dit legt ook op de kerkelijke organen een grote verantwoordelijkheid
om met de opmerkingen en suggesties die zijn gedaan, zorgvuldig om te
gaan en er zorg voor te dragen, dat zoveel mogelijk hiervan wordt ge-
realiseerd.
Ten aanzien van de punten waarop actie genomen kan worden, moet
zo snel mogelijk tot actie worden overgegaan. Het verdient aanbeveling
om de wijze waarop de actie genomen wordt, zoveel mogelijk met de
gemeenteleden te bespreken.
De nader te bestuderen punten moeten zo mogelijk in een nieuwe

vraagstelling aan de gemeente worden voorgelegd.
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E. BESLUITEN N.A.V. DIT RAPPORT

Dit rapport wordt op een gemeenteavond (28 mei 1970) besproken.
Er zijn 150 personen aanwezig.
Het rapport wordt aanvaard. Catechese en jeugdwerk zijn discussie-
punten. Er zal een sterker beleidsorgaan moeten komen met meer func-
tionele leden.
Het huisbezoek zal door een in te stellen werkgroep nader onderzocht
worden. De opgestelde taakverdeling voor predikanten, die als bijlage
bij het rapport is gevoegd en op verzoek van de plan-commissie door
het ministerie van predikanten is opgesteld, geeft aanleiding tot heftige
discussies en wordt verworpen. Het gaat te ver, niet ver genoeg of is on-
logisch van opzet.
Begin juni 1970 wordt door het moderamen van de centrale kerkeraad
een nieuwe taakverdeling voor de predikanten opgesteld.
Ook dit stuk wordt in de juni-vergaderingen van de kerkeraden ver-
worpen. Enkele leden van de plan-commissie maken bezwaar er niet
bij betrokken te zijn geweest. Een aantal leden van de plan-commissie
stelt in opdracht van de plan-commissie in de maanden juli en augustus
1970 een geheel nieuwe taakomschrijving voor vijf predikanten op,
met een bijbehorende verantwoording van de per facet van elke taak
per predikant benodigde uren. Deze functionele taakomschrijving
wordt na uitvoerige voorlichting eind augustus en begin september via
kerkeraden, kerkblad en gemeenteavond besproken in de vergadering
van de centrale kerkeraad op 11 september 1970. Het voorstel wordt
aanvaard als een meerjarenplan.
Aan de plan-commissie wordt gevraagd een nieuwe taakverdeling op
te stellen voor de wijkpredikanten, uitgaande van de door het mode-
ramen opgestelde taakverdeling en van de door de plan-commissie op-
gestelde functionele taakverdeling voor vijf predikanten. In deze nieuwe
taakverdeling wordt een aantal taken zoals apostolaat, catechese, diaco-
naat, kringwerk etc. over de predikanten verdeeld.
Deze vierde en laatst opgestelde taakverdeling wordt in de vergadering
van de centrale kerkeraad op 15 oktober 1970 aanvaard. Evenzo wor-
den een door de plan-commissie voorgestelde beroepingsprocedure
en een advertentie voor het beroepen van drie predikanten aanvaard.
De plan-commissie zal vergaderen over een beleidsorgaan.
De plan-commissie besluit ook in het seizoen 1971/1972 de gespreks-
groepen weer bijeen te roepen voor besprekingen aan de hand van een
discussie-nota, waarvoor de stof uit een evaluatie zal komen. Deze
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evaluatie wordt voorbereid in gesprekken van de adviseur opbouw-
werk met dr. Faber en drs. Lissenburg op basis van een proces-analyse.

F.  NOTA VOOR PLAN-COMMISSIE

Ten dienste van een verder gesprek met de plan-commissie wordt een
nota opgesteld, vergezeld van een aantal vragen en een raamwerk
voor een eventuele discussie-nota (zie Bijlage I, pag. 423-426).

Commentaar V
End  1970 kan m.b.t. het veranderingsproces het volgende worden opgemerkt:
1.  De aard van het proces
Het proces is in de loop van de tijd van aard, van karakter veranderd.
Van organisatorisch/plannend (c.q. „dictatoriaal", als ondemocratische verwerking
van een „spontaan" begonnen proces) is het verschoven in de richting van participatie
van in elk geval een aantal (zij het nog niet alle) betrokkenen.
Dit is mede een gevolg van het brengen in de openbaarheid van vergaderingen, een
soort „dieptewerking", die pas langzamerhand wordt ervaren.
Van deze verandering van de aard van het proces zijn de betrokkenen zich wet bewust,
niet van de oorzaken van deze verandering. De verandering wordt zowel positief als
negatief (in een bedreigd voelen) gewaardeerd.
Over de mentaliteit, de bereidheid tot het meemaken van een bepaald proces, wit men
eigenlijk  wil,  kan het volgende worden gezegd:
Op een continu-lijn, lopend van „dicteren" tot „optimaal betrekken bij" nemen kerk-
voogdij, plan-commissie, centrale kerkeraad, ministerie, wijkkerkeraden verschillende
plaatsen in, die in de loop van het proces verschuiven.

dicteren plannen propageren optimaal

regeren dirigeren bekeren betrekken bij

X                 X               X               X

1                              2                           3                          4

Naar schatting zijn dem posities (met tussen de haakjes de verschuivingen):
kerkvoogdij: 1   tot 2,5 (1,5 tot 3  )
plan-commissie:             1,8  tot  2,8   (2      tot  3,6)
centrale kerkeraad:    2     tot 3 (2,5 tot 3,8)

ministerie: 2  tot 3 (2   tot 3  )

wijkkerkeraden: dit verschilt per wijk maar komt zeker niet verder dan 3
(verschuiving is verschillend van grootte, maar moeilijk
te schatten).

De adviseur opbouwwerk ziet zijn rol in het begeleiden van de verschuiving van de
aard van het proces in de richting van optimale participatie (optimaal betrekken bij...).

Deze optimale participatie zal zowel bevorderd moeten worden in de samen-
stelling van de „verbanden" als in de werkzaamheden van deze „verbanden"
(kerkvoogdij, plan-commissie, centrale kerkeraad etc.).
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2.  Het niveau van het proces
Het niveau van het proces is oorspronkelijk dat van de „werkstukken", „pro-
blemen" geweest.
Daar ligt echter niet de eigenlijke problematiek.
De werkstukken houden nl. niet alleen verband met de middelen en de aan-
wending daarvan, maar ook met de taken d.w.z. het inzicht in de situatie speelt
hierbij een grote rol.
Dit inzicht in de situatie komt ook in het praatpapier met gegevens over de
situatie van de kerk in Schiedam en de te verwachten ontwikkeling onvoldoende
tot uiting. De daar gegeven analyse van de situatie is tezeer op de kerk zelf
gericht, in plaats van op de kerk in de wereld.
Dit praatpapier is bovendien te weinig in verband gebracht met de verdere uit-
werkingen in de andere praatpapieren.
Er is een verschuiving van de aandacht in de richting van de taken.
Een verdere verschuiving naar en het leggen van een relatie met het niveau van
de functie is er nog nauwelijks.
De in het rapport van de plan-commissie (mei 1970) aangegeven nader te be-
studeren punten, te weten: huisbezoek, ziekenbezoek, open-deur-werk, kerk-
blad, oecumene, eredienst, huwelijken/begrafenissen houden wel verband met
de vraag naar de functie van de kerk.
Opmerketijk is echter, dat deze vraag nauwelijks expliciet aan de orde is ge-
komen, hoewel hij op de achtergrond voortdurend meespeelt.
Men zou ook kunnen zeggen, dat het proces zich bevindt op een gebied tussen
„kernvragen" en „problemen" (zie pag. 273).

3. De fase waarin het proces zich bevindt
Als geheel is het proces in de fase van de diagnose (en daardoor uiteraard
enigszins in de motiveringsfase).
Wat betreft de bezetting van de predikantsplaatsen is men al in de fase van de
actie. Dit is gebeurd op grond van compromissen tussen de plan-commissie en
de centrale kerkeraad, gehoord de wijkkerkeraden, het ministerie van predi-
kanten en de gemeente (op gemeenteavonden). De nadrukkelijke afspraak is,
dat dit een test is. Na evaluatie kan men bf terug in de richting van vroeger
6f verder in de richting van de voorstellen van de plan-commissie (die slechts
gedeeltelijk gehonoreerd zijn) 6f de zaken z6 houden.
Bij de evaluatie van de nieuwe beroepingsprocedure moeten w81 alle „betrok-
kenen" (met name de gemeenteleden in gesprekskringen) worden betrokken.
Wat de predikanten betreft, wordt gedacht aan de mogelijkheid van gesprekken
met dr. Faber.
De nieuwe procedure voor het beroepingswerk was nodig (er moesten pre-
dikanten komen) en geeft bovendien gelegenheid tot het vormen van een
team, dat in het proces betrokken is.

4.  De rol van de change agent (i.c. adviseur opbouwwerk)
Zowel over de wenselijke als over de feitelijke rol van de change agent zal met
de plan-commissie worden gesproken. De change agent zelf wil de rol als onder
1 beschreven vervullen. De change agent ziet zelf als gevaar, dat hij (gewend
zijnde aan vlot formuleren) in de rol van verdediger van bepaalde stukken wordt
gebracht. Bij een zwak kader is dat gevaar er.
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5. De ontwikkeling van het proces
In het voorgaande is dit punt reeds uitgewerkt m.b.t. aard en niveau. Bij het
gesprek met de plan-commissie zal de vraag moeten worden beantwoord, of
de fasering van het proces tot heden zodanig is geweest, dat een verdere (ge-
wenste) fase wordt bereikt. Wat betreft de rol van de change agent zal de vraag
moeten worden beantwoord, of het huidige beeld verschilt van het aanvankelijke
en wat de verwachtingen zijn t.a.v. deze ontwikkeling.

6. Volgende (methodische) stappen
De volgende (methodische) stappen zijn gewenst:
- Tussentijdse evaluatie t.a.v. punten 1 t/m 5 met de plan-commissie.
- Het meer bij het proces betrekken van die groepen waarvan bij de evaluatie

blijkt, dat zij nog niet (optimaal) participeren.
- Verduidelijking en verdieping van de diagnose (nieuwe discussie-nota).
- De reeds op gang gekomen participatie presenteren als positief resultaat (in

inleiding discussie-nota).
- Verduidelijken dat het begonnen proces(vervolg) fasen heeft.
- Verduidelijking van de rol van de predikanten voor henzelf (gesprekken met

dr. Faber).

1.   Krachtenveld
In de hieronder volgende schets van het krachtenveld, dat in dit veranderingsproces
wordt gevormd, worden als
(zeer) positief aangegeven het functioneren  van die groepen,  c.q. de invloed  van  die
situaties die het proces van optimale participatie (zeer) bevorderen, en worden als
(zeer) negatief aangegeven het functioneren  van die groepen c.q. de invloed   van  die
situaties  die het proces van optimale participatie (zeer) belemmeren; en worden als
neutraa/ aangegeven het functioneren van die groepen c. q. de invloed van die situaties
die het proces van optimale participatie noch bevorderen noch belemmeren.(1)

Zeer positief. -  het functioneren van de praatgroepen.

positief: - het functioneren van
de  plan-commissie;
de centrale kerkeraad;
de diaconie;
drie wijkkerkeraden.

Neutraal: - het functioneren van
de Gereformeerde Bond;
de kerkvoogdij;
twee wijkkerkeraden;

-  het bestaan van enkete
vacatures predikantsplaatsen;

- de situatie van de kerk als zodanig.

(1) Bij deze drie kwalificaties gaat het dus niet om een kwalificatie van datgene
wat de betreffende groep beoogt of van de situatie als zodanig, maar om een
kwalificatie m.b.t. het participatie-proces.
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Negatief: -  het functioneren van
het C.J.V.;

de predikanten A. en B.;
1  wijkkerkeraad;

-  het uitblijven van follow-up.

Zeer negatief     -  het wat defaitistisch (voor)oordeel over
de  plaats als zodanig;

- de beperkingen die de financiele situatie oplegt.

Condusie
1. De „gevuldheid" van de rubriek „Neutraal" wijst op een labiele situatie.
2. Voor de voortgang van het proces is het op korte termijn bereiken van re-

sultaten van grote betekenis.

De verdere begeleiding
Mede op grond van de voorgaande analyse kunnen enige wensen voor de ver-
dere begeleiding van het proces worden geformuleerd:
De rol van de change agent moet (nog meer) bestaan uit die van de begeleider,
de man-die-in-staat-stelt-tot...
Het veranderingsproces moet verder worden begeleid als een proces van opti-
male participatie van alle betrokkenen.
Het proces mag niet worden verhaast door het voortijdig te dwingen naar een
volgende fase.
Ten aanzien van elk der procesfasen moet het criterium van de optimale par-
ticipatie worden toegepast
De niveaus waarop de beslissingen moeten worden genomen, moeten duidelijk
worden onderscheiden om in gezamenlijkheid verder op deze niveaus het proces
te begeleiden.
Voor het overleg op elk van deze niveaus moeten de juiste participanten wor-
dengezocht.

Samenvattend: (Procesverslag A t/m F, commentaar I t/m V, pag.
368-377). De vraag, of de kerk systematisch kan veranderen, zoals
ook niet-kerkelijke samenlevingsverbanden systematisch kunnen ver-
anderen, wordt in dit procesverslag beantwoord in deze zin, dat hier
een veranderingsproces in een kerk aan de gang is, dat men tracht
te begeleiden volgens een systematiek en methodiek naar analogie van
de systematiek en methodiek voor de begeleiding van veranderingspro-
cessen in organisaties van niet-kerkelijke aard.

Ter iHustratie. In het procesverslag komen de volgende dimensies van
een veranderingsproces aan de orde:
Fasisch verloop (pag. 375, punt 3).
De dimensie fast'sch verloop heeft de aandacht (zie ook pag. 376, punt 5).
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De diagnose als indicator van de dimensie: fasisch verloop is aanwezig
in de inventarisatie (pag. 368, A), de praatpapieren (pag. 370, C), de
evaluatiebijeenkomsten (pag. 370, D) en het rapport van de plan-
commissie (pag. 371, D).

Aard
De dimensie aard heeft de aandacht van de begeleider en de betrokkenen.

In het aanbod van de informatie en het stellen van vragen aan de plan-
commissie (pag. 374,  F en bijlage I, pag. 423-426) wordt verwezen naar
een bepaalde systematiek en methodiek voor de begeleiding van dit
proces.

T.a.v. de aard wordt een keuze gemaakt en wel voor een participatie-
proces  (Comm.  II;  pag  369).

Niveaus (pag. 375, punt 2).
Hierop is de aandacht gevestigd in de aangeboden informatie (Bijlage I,
pag. 423-426).
Veel aandacht is gegeven aan de werkstukken, minder aan de taken en
functie.

Homogeniteit
Men tracht zowel naar verticale homogeniteit (door alle betrokkenen te
laten mee-denken en mee-doen op alle niveaus) als naar horizontale
homogeniteit (door alle betrokkenen te laten mee-denken en mee-doen in
alle fasen).

Synchronisatie
De synchronisatie (het fasisch verloop op alle niveaus gelijkhouden) ont-
breekt (zie pag. 375, punt 3).

Begeleiding
De  dimensie  begeleiding  is   duidelijk  aanwezig.

De indicatoren hiervoor zijn de aanwezigheid van een begeleider (Comm.
I, pag. 369) en een begeleidings (c.q. plan)commissie (B, pag. 369).
Voor het omgaan met weerstanden is aandacht gevraagd in de aange-
boden informatie (F, pag. 374 en bijlage I, pag. 423-426).

T.a.v. de verschillende dimensies van de kerk kan het volgende worden
opgemerkt:
De vraag, of het eigene van de kerk daarbij kan worden erkend en be-
waard, wordt in dit procesverslag beantwoord in deze zin, dat hieruit
blijkt, dat men zowel uit methodische overwegingen als vanuit een kerk-
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begrip waarin het ambt der gelovigen wordt benadrukt, kiest voor een
participatie-proces, d.w.z. dat in dit proces wordt gestreefd naar een
subject/subject (c.q. contra-subject) verhouding tussen elite en populatie.
Men vindt daarbij vooral steun in de opbouwwerk-methode.
De dimensies van de kerk (dynamiek, mondigheid, gehoorzaamheid)
komen hierbij tot hun recht.

Ter illustratie
In de hieronder aangegeven gedeelten uit het procesverslag wordt ver-
wezen naar de dimensies:

Dynamiek
De dimensie dynamiek van de kerk is duidelijk aanwezig (E, pag. 373-374).
De structuren zijn in beweging, men gaat op weg naar nieuwe situaties.

Mondigheid
De dimensie mondigheid, verstaan als de plicht tot en het recht op pluri-
formiteit, is aanwezig in de aandacht voor verschillende vormen van ge-
meente-zijn.
De dimensie mondigheid, verstaan als de plicht tot en het recht op
solidariteit, is aanwezig in de pogingen, die men doet om met elkaar in
dialoog te blijven en elkaar vast te houden.
De dimensie mondigheid, verstaan als de plicht tot en het recht op partici-
patie, is duidelijk aanwezig. Men kiest op deze grond een participatie-
proces (zie pag. 370, de verwijzing naar het algemeen priesterschap der
gelovigen in Praatpapier XI).

De indicatoren voor de participatie zijn duidelijk aanwezig nl. mee-
weten, mee-denken, mee-praten, (mee-beslissen), mee-doen.
Mee-beslissen is niet duidelijk aanwezig. De beslissingen vallen in de
beleidsorganen (zie b.v. E, pag. 373).

Gehoorzaamheid
In de praatpapieren wordt de dimensie gehoorzaamheid  als: het luisteren
naar wat de Heer zegt in Zijn Woord, duidelijk aan de orde gesteld.
Deze dimensie is ook aanwezig in het luisteren naar elkaar in de gemeen-
schap van de kerk.

G.  DISCUSSIENOTA / GESPREKKEN MET KERKERADEN

Na bespreking van deze nota (zie Bijlage I, pag. 423-426) wordt besloten,
dat aan de gemeente opnieuw een discussie-nota zal worden aangeboden.
Aan het concept van deze discussie-nota werken leden van de plan-com-
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missie mee (voor de inhoud van dit concept discussie-nota, zie Bijlage II,
pag. 427-433).
Dit concept discussie-nota wordt vervolgens besproken met de wijk-
kerkeraden.

Commentaar VI
Opvallend in deze gesprekken met de wijkkerkeraden is:
- Een zekere tweeslachtigheid inzake het betrekken van de gemeente in het pro-

ces. Men wil dat wel, maar anderzijds had men net zo lief de „plannen" door-
gezet.
Het verband tussen een (te) kleine response van de gemeente en weerstanden
En een niet diepgaand genoeg proces van overleg, is niet duidelijk voor de
kerkeraadsleden.
WeI staat men nu positiever in de gesprekken dan in de eerste ronde en is men
bereid om na te denken over wat moet gebeuren. Ook het feit, dat de achter-
grondsvragen onderkend zijn, werkt positief.

- De invloed van de predikant op de kerkeraad.
Misschien als er al een team van predikanten zou zijn, zou het proces sneller
verlopen.

- Er is een gevoel van onmacht, dat vaak wordt genoemd als kenmerk van de
plaats Schiedam.

- Het gevaar van zich democratisch voordoen en ondemocratisch handelen. De-
mocratisch leiderschap bestaat ook bij de gratie van de groep, die er op in-
gesteld is (of niet).

Doel moet zijn in Schiedam de vaardigheid om z6 te werken (de vraag naar
het proces) nl. dat men z6 mondig wordt, dat men mondige mensen wil aan-
vaarden. Impulsen tot mondigheid worden nu nog teveel afgekapt.
Andere gewenste gesprekken
Nodig is een gesprek met de predikanten o.a. over het gevaar van inspelen op
de behoefte aan afhankelijkheid en ook over het proces als zodanig.
Ook de vraag van de pastoraal-psychologische begeleiding van de predikanten
(individueel of gezamenlijk?) zal aan de orde moeten komen.
Met de plan-commissie moet over de volgende „knelpunten" worden gesproken:
de functie van de plan-commissie als begeleidingscommissie voor het participa-
tieproces in de gemeente wordt voortdurend gefrustreerd door de beleids-
verantwoordelijke functie van een aantal leden van de plan-commissie, c.q. het
feit, dat de plan-commissie als geheel (min of meer) een beleidsvoorbereidende
en adviserende commissie is.
De vraag moet besproken worden hoe de procesbegeleiding zo goed mogelijk
gerealiseerd kan worden b.v. eventueel door de samenstelling van de commissie
te wijzigen, of de commissie aan te vullen met mensen zonder beleidsverant-
woordelijke functies.

H. GESPREKSDAG

Uit de besprekingen met de wijkkerkeraden resulteert een enigszins ge-
wijzigde opzet.
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Uit een van de kerkeraden komt nl. het voorstel om niet meer een hele
winter met elkaar te spreken, ook al niet, omdat er een zekere moe-
heid optreedt in een dergelijk proces, maar om tijdens een gespreksdag
de stof ter discussie te stellen.
In een aantal besprekingen (o.a. met de centrale werkgroep huisbezoek)
wordt besloten op deze gespreksdag voor te stellen het huisbezoek als
uitgangspunt te nemen in het verdere proces en dit te plaatsen in de
context van de totale problematiek.
Het onderwerp van de huisbezoek-gesprekken kan dan zijn: de proble-
matiek zoals die in de discussie-nota is samengevat. Zodoende kan het
huisbezoek de participatie van de gemeente in het proces bevorderen.
De deelnemers aan de discussie-groepen over de praatpapieren in de
winter van 1969/1970 ontvangen daartoe een uitnodiging voor een ge-
spreksdag, vergezeld van een samenvatting van de discussies in grote
trekken gelijkluidend met het concept discussie-nota, (zie Bijlage II.
pag. 427-433) en een concept huisbezoek-folder (zie Bijlage III, pag.
434-436), welke laatste eventueel gebruikt kan worden als uitgangspunt
voor de gesprekken in de huisbezoekactie. In deze folder wordt de
inhoud van de discussie-nota zo eenvoudig mogelijk aan de orde ge-
steld. Op de gespreksdag (november 1971) wordt door de deelnemers
gekozen voor verder werken door middel van huisbezoek aan de hand
van de folder. Besloten wordt 750 bezoeken af te leggen en wel bij de
categorieBn „de laatste 5 jaar belijdenis gedaan" en „de laatste 5 jaar
nieuw ingekomen met attestatie".

Commentaar VII
Eind 1971 kan m.b.t. het veranderingsproces het volgende worden opgemerkt:

1.  De aard van het proces
De verschuiving in de richting van optimale participatie heeft zich voortgezet.

Gewezen kan worden op:

- De centrale werkgroep huisbezoek en de werkgroepen huisbezoek in de wijk-
gemeenten

Enerzijds is het werk van deze groepen door het in het oog krijgen van de
totale problematiek van de gemeente geintensiveerd.
Anderzijds nemen deze groepen in hun actie 1971/1972 verantwoordelijkheid
voor deze problematiek o.a. door deze in de vorm van een huisbezoekfolder
de gemeente in te dragen. De aldus bezochten zullen ook nog groepsgewijs bij
elkaar gebracht worden, met andere woorden: achter de individuele vergroting
van de participatie (van de bezochten) volgt nog een collectieve vergroting van
deze participatie.
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Tot op dit moment vertoont de rapportage uit dit huisbezoek echter de neiging
in het gebruikelijke schema (meelevend, niet-meelevend) te vervallen.
(Zie onder 6, Volgende methodische stappen).

- De beroepingscommissie
Hoewel de vertegenwoordigers van de vacante wijken uiteraard verlangend zijn
de vacatures zo snel mogelijk te vervullen, worden ook door hen de (met het
oog op het aan de gang zijnde proces) te stellen eisen aan de te beroepen pre-
dikanten zodanig gehanteerd, dat zelfs predikanten die zich bereid verklaarden
een beroep te aanvaarden, op grond van deze eisen toch niet werden beroepen.
De wijkkerkeraden van de vacante wijken aanvaarden deze procedure, in elk
geval verzetten zij zich hier niet tegen.

- De plan-commissie zoekt voor de uitbreiding van de commissie bewust naar
vertegenwoordigers van tot nog toe niet of zwak vertegenwoordigde groeperin-
gen.

- De wijkkerkeraden waren bij de bespreking van het concept discussie-nota be-
reid met deze nota verder te werken.
Uit een dezer wijkkerkeraden kwam het voorstel van de gespreksdag, dat door
de plan-commissie werd overgenomen.

- Het ministerie besloot eind september 1971 het aanbod van pastoraal-psy-
chologisch consult te aanvaarden. Dit is tot nu toe (eind december 1971) nog
niet geaffectueerd.

- De kerkvoogdu heeft op elke wijze die van haar werd gevraagd, meegewerkt
aan de bevordering van het proces o.a. door het beschikbaar stellen van geld.

- Gespreksdag
Ook de gespreksdag betekende zowel door het aantal mensen dat er aan deel-
nam als door de intensiteit waarmee aan de discussie werd deelgenomen als door
de beslissingen die werden genomen, vergroting van de participatie.

Behalve de bovengenoemde opmerkingen wordt het volgende genoteerd met
betrekking tot:

- De centrale kerkeraad
Op dit moment is de rol van de centrale kerkeraad in het proces minder duide-
lijk dan vorig jaar. Mogelijk is deze constatering het gevolg van een onvol-
doende op de hoogte zijn van de beslissingen, die de centrale kerkeraad in de
afgelopen tijd heeft genomen.

De diaconie
Hoewel bekend is, dat zich binnen de diaconie een activerings- en bewust-
wordingsproces voltrekt, is het niet duidelijk hoc de relatie van dit proces is
tot het proces in het geheel van de gemeente.

Op een continu-lijn (zie ook pag. 374) uitgezet zijn de posities naar schatting
als volgt (tussen haakjes de verschuivingen):
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dicteren plannen bekeren optimaal
regeren dirigeren propageren betrekken bij
X                X                X                X

1                                  2                                 3                                4

kerkvoogdij 1,5 tot 3 (2,4-3,7)

plan-commissie 2  tot 3,6 (3-3,9)

centrale kerkeraad   2,5 tot 3,8 (2,5-3,8)

ministerie 2  tot 3 (2,2-2,8)

wijkkerkeraden 2 3 (k 3)

2. Het niveau van het proces
De uitbreiding van het denken over de problematiek van de gemeente, dat
oorspronkelijk begonnen is op het niveau van de werkstukken, naar de niveaus
van taak en functie is aan de gang.
Gewezen kan worden op:
- Het feit, dat er in de plan-commissie vrijwel niet meer gesproken wordt over

de werkstukken, maar wel over de taken.
- De huisbezoekactie brengt de problematiek door middel van de folder op het

niveau van taken en functie.
- Het reeds genoemde proces binnen de diaconie richt zich duidelijk op taak-

stellingen.

3.  De fase waarin het proces zich bevindt
Zowel de probleem-analyse als de voorgestelde oplossingen als de voorlichting
en de werkwijze werken in de richting van grotere bereidheid van de betrok-
kenen om dit proces verder door te maken.

4. De rol van de change agent
- Men komt in de plan-commissie minder met concrete zaken en meer met

vragen over het proces.
Het inzicht in de rol van de change agent groeit.

- Volgens de change agent: hij zelf is meer bereid om te werken met wat voor
handen is (dus minder veeleisend, toleranter).

5. De ontwikkeling van het proces
Met verwijzing naar het gestelde onder 1 t/m 4 kan worden geconcludeerd:
- dat het proces zich ontwikkelt in de richting van grotere participatie;
- dat de positie van de verschilende groepen met betrekking tot de aard van

het proces niet in gelijke mate is gewijzigd, waardoor de onderlinge ver-
houding van deze groepen in het proces wel is gewijzigd;

- dat er (bewust) getracht wordt een relatie te leggen tussen de verschillende
niveaus van het proces;

- dat het „doorschieten" van een onderdeel van het proces, namelijk het be-
roepingswerk, gedeeltelijk wordt gecorrigeerd doordat men er in de praktijk
nog niet mee kan werken, omdat men b.v. tegenover de te beroepen predi-
kanten niet duidelijk kan aantonen, dat de eisen aan de predikant gedragen
worden door de centrale kerkeraad en wijkkerkeraden.
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6. Volgende methodische stappen
- Gesprek met plan-commissie en predikanten over de voortgang van het pro-

ces. Uit de opmerkingen onder 1-5 worden voor dit gesprek vragen gefor-
muleerd.

- Op grond van het gesprek met plan-commissie en predikanten zal een gesprek
tussen plan-commissie, predikanten en bezoekers plaatsvinden over de relatie
tussen de huisbezoekactie en het proces. Dit alles ter voorbereiding van:

- gespreksdag(en) met bezoekers over de in de folder aan de orde gestelde pro-
blematiek plus over wat de bezochten z2lf aan de orde willen stellen.

- In afwachting van het hierboven gestelde trachten de rapportage uit de huis-
bezoekactie bij te sturen in die zin, dat deze rapportage meer gericht is op
de reacties op de inhoud van de folder.

7.   Krachtenveld
In het gesprek met plan-commissie en predikanten (zie 6) zal aan hen gevraagd
worden zelf dit krachtenveld te schatten onder de optiek:
positiet - het proces van optimale participatie bevorderend;
negatiet - het proces van optimale participatie belemmerend;
waarbij wordt aangetekend dat wat men beoogt, buiten beschouwing wordt ge-
laten.

' Samenvattend: (Procesverslag  G  t/m  H;  commentaar  VI,  VII;  pag.  379-
384).

Met verwijzing naar de samenvatting op pag. 377 kan worden geconsta-
teerd, dat ook in de voortgang van dit proces de participatie wordt bevor-
derd, (pag. 381, punt 1 ; 383, punt 5). Ook de honlogeniteit van het proces
wordt bevorderd (pag. 383, punt 2; 383, punt 5).
De dimensies: gehoorzaamheid en mondigheid (verstaan als de plicht tot en
het recht op pluriformiteit, solidariteit en participatie) worden duidelijk
geformuleerd (Bijlage II, pag. 427-433).

I. HUISBEZOEKACTIE/BIJEENKOMST MET BEZOCHTEN

De voorgenomen huisbezoekactie vindt plaats in de eerste maanden
van 1972. Vooraf wordt de folder met een begeleidingsbrief aan de te
bezoeken personen toegezonden.
Als opvolging van deze actie wordt in april 1972 een bijeenkomst ge-
houden van de plan-commissie met de predikanten en de huisbezoekers
ter voorbereiding van een bijeenkomst met alle bezochten. Deze laatste
bijeenkomst vindt plaats in juni 1972. Bij de uitnodiging voor deze bij-
eenkomst worden gevoegd een verslag van de huisbezoekactie plus een
aantal mogelijke voorstellen aan de centrale kerkeraad (zie Bijlage IV,
pag. 437). Deze voorstellen zijn geformuleerd n.a.v. de ideean van de
bezochten.
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De bijeenkomst wordt bezocht door 64 personen; 48 van hen hebben
een briefje ingeleverd, waarop hun voorkeur voor de diverse voorstel-
len was vermeld; 27 personen hebben zich opgegeven als deelnemer
aan 66n of meerdere projecten.
Op grond van de uitgesproken voorkeur en toegezegde medewerking
kunnen bij de centrale kerkeraad worden ingediend de voorstellen:
- gemeenschapszin (8 medewerkers of deelnemers);
-  afwisseUng in de kerkdiensten (9 medewerkers of deelnemers);
-  en het voorstel huisbezoek moet doorgaan (16 medewerkers).
De voorstellen tot het houden van openbare vergaderingen van de
centrale kerkeraad en de kerkvoogdij kunnen ook worden doorgegeven.
Aan het houden van een openbare vergadering van de diaconie lijkt
ook wel behoefte te bestaan.
Voor het werk van de jeugdraad geven zich 5 personen op.
Verdeeld over de overige projecten geven zich nog 10 personen als me-
dewerker op.
De voorstellen worden voorgelegd aan de centrale kerkeraad en in de
vergadering van september 1972 besproken.
De gemeenteleden ontvangen een uitnodiging voor deze vergadering.

Commentaar VIII
In het seizoen 1971/72 worden in verschillende besprekingen (o.a. van de pre-
dikanten, van de plan-commissie) t.a.v. het proces een aantal opmerkingen ge-
maakt.
1. De ambivalentie van de gemeente (en van de predikanten) is duidelijk. Men
wil wel wat nieuws, maar men wil ook het oude in zijn volle omvang hand-
haven. De ambivalentie van de predikanten wordt mede bepaald door het
beroep, dat de gemeente op hen doet.
2. Het gaat om de vraag hoe vanuit de gemeente een participatie-proces aan de
gang komt. De rot van de change agent is daarbij niet leiding geven aan het
zoeken naar nieuwe vormen, w21 predikanten en gemeente helpen om gemoti-
veerd te worden, betrokken te zijn bij dit proces.
3. Wat in gesprekken soms „een fout" werd genoemd nl. het op grond van de
plannen tot een differentiatie beroepen van predikanten, komt theoretisch neer
op het volgende:
Men is bezig geweest op het niveau van de werkstukken (het anders groeperen
van de middelen nl. geld, predikanten, werkuren e.d.) zonder duidelijk verband
met de niveaus van taken (dus met het inzicht in de situatie) en met het niveau
van de functie (dus met het besef van de identiteiO van de kerk.
Men is in dit proces, door de nood gedwongen, in snel tempo „doorgeschoten"
naar de fase van de actie, waarschijnlijk zonder goede verwerking van de voor-
gaande fasen.
Hoewel de praatpapieren en dus de bezinning van de gemeente hier w81 mee
te maken hebben, is men toch - althans naar het oordeel van de predikanten -
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te zeer beinvloed geweest door planningsgedachten. De aard van het proces
zou dus meer planning dan participatie zijn geweest.

Samenvattend: Men is op het niveau van de bewerking van de gemeente aan
de gang gegaan en vrij ver gegaan zonder duidelijk verband met de bezinning
op de taken van de gemeente en de bezieling vanuit de diepere achtergronden
waaruit de gemeente leeft.
4. Het idee om „proces" en „gewoon" gemeentewerk (i.c. huisbezoek) met
elkaar te verweven leek aanvaardbaar, mits dit werk, dat uiteraard op het ter-
rein van de werkstukken ligt, duidelijk in verband wordt gebracht met de
situatie van de gemeente en met de identiteit van de gemeente, en mits de ge-
meente er in wordt betrokken. De creativiteit van de gemeente is belangrijk.
De onder 3. genoemde „fout" moet niet worden herhaald.
5. Uit de agenda van de plan-commissie en meer nog uit het verloop van de
besprekingen bleek opnieuw de „verwarring" met betrekking tot de functie van
de commissie.
Naar aanleiding van de punten „zondagsschoolwerk" en „kerkbode" is bespro-
ken, dat de commissie t.a.v. deze punten niet zelf tot actie moet overgaan en
ook niet over deze punten inhoudelijke adviezen moet uitbrengen aan de be-
leidsorganen.
Wdl kan zij de beleidsorganen attent maken op deze punten en daarbij een
advies voegen over de procedure, de „aanpak" met het oog op de bevordering
van het participatie-proces.
Dit alles is in theorie aan de commissieleden bekend, maar wordt (in elk geval
in de toepassing) vergeten.
6. Duidelijk is geworden, dat - afgezien van de kerkbode-problematiek - er
een goed publikatieplan (en een publicist) moet zijn over de voortgang van het
proces. Waar in wijkberichten etc. over deelaspecten van het proces (huisbe-
zoek, catechese) wordt geschreven, dient dit te geschieden met zo mogelijk ver-
wijzing naar de totaliteit van het participatie-proces.

Vragen t.a.v. het proces
T.a.v. het proces worden een aantal vragen opgesteld, die in de plan-
commissie worden besproken.
Deze vragen knopen tevens aan bij de in december 1970 aan de
plan-commissie aangeboden Nota (zie Bijlage I, pag. 423-426), waar-
van een afschrift bij de vragen wordt gevoegd.
1.  Centrale vraagstelling:

Hebben de dingen die in de laatste twee jaar gebeurd zijn, een re-
latie met het totale proces?
Deze vraag geldt voor: werk van de plan-commissie; besluitvor-
ming in centrale kerkeraad; kerkvoogdij; diaconie; wijkkerkera-
den; beroepingswerk; ministerie van predikanten; gespreksdag;
huisbezoekactie.
N.B. Waar in de volgende vragen eerder besproken zaken aan de
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orde komen, gaat het er om te zien, of de indertijd ingenomen
standpunten gehandhaafd blijven.

2. Welk soort proces acht u gewenst (zie in de Nota: Planning in
soorten)? Zijn de daarin „betrokkenen" er ook werkelijk bij be-
trokken?

3.  Welke rol wilt u in het proces spelen?
Welke rol kent u daarin toe aan de opbouwwerk-adviseur?
(zie in de Nota: Begeleiding).

4. Ervaart u weerstanden tegen het (veranderings)proces in Schie-
dam? (zie in de Nota: Weerstand in soorten).

5. Meent u dat de motivatie van alle betrokkenen gelijk is en dat hun
activiteiten op dezelfde doelen zijn gericht?

6. Vindt u, dat het proces zich „verbree(it", m. a.w. dat er meer men-
sen op meer terreinen aan gaan deelnemen?

7. Vindt u, dat het proces zich „verdiept", m. a.w. dat het zich niet
langer uitsluitend richt op werkstukken, maar ook op taken en
functies?
(zie in de Nota: Problemen in soorten).

8. Vindt u, dat het standpunt van de plan-commissie anders is dan
een (of twee) jaar geleden?

9. Vindt u, dat het standpunt van de plan-commissie zou moeten
veranderen?

10. Hebben uw opvattingen hierover consequenties voor samensteHing
en agenda plan-commissie?

11. Zoudt u kunnen schatten welke groepen of personen positief wer-
ken en welke negatief onder de optiek:
positief - het proces van optimale participatie bevorderend;
negatief - het proces van optimale participatie belemmerend;
waarbij wordt aangetekend, dat wat men beoogt buiten beschou-
wing wordt gelaten.

12.  Zijn er andere vragen, die u in dit verband zinvol acht?
Zo ja, zoudt u die dan vooraf willen formuleren, zodat wij ze in
het gesprek kunnen betrekken?

N.a.v. deze vragen worden in de plan-commissie in een aantal bespre-
kingen de volgende opmerkingen gemaakt:

7.a.v. vraag  1:
- Werk van de plan-commissie. Het proces moet in de eerste plaats
een participatie-proces zijn. De plan-commissie heeft zich te veel op-
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gehouden met details, niet met de grote lijnen; zij houdt zich te veel
bezig met problemen die op haar afkomen. Met name de relatie met
andere kerken en met de samenleving is verwaarloosd. De plan-com-
missie moet niet te „dirigistisch" zijn, niet teveel alles klaar willen
maken en opdrachtgever willen zijn i.p.v. vragenbeantwoorder. De
commissie moet creatief bezig zijn, stimulerend.
Wat betreft de „vertegenwoordiging": de inbreng, de kwaliteit van de
desbetreffende persoon moet voorop staan. Het gaat om „kwalitatieve
representatie". Daarnaast is het gewenst, dat er personen uit verschil-
lende groepen in zitten, die zich echter dan niet „vertegenwoordiger

"

moeten voeIen.
- Besluitvorming in centrate kerkeraad. In de centrale kerkeraad is
regelmatig verslag gedaan van het werk van de plan-cornmissie, doch
vrijwel alles is voor kennisgeving aangenomen.
Men was zeer te spreken over het beroepingswerk en het huisbezoek.
In die zin is er een positieve relatie.
- Kerkvoogdij. De een meent, dat er nog minder een relatie is dan bij
de centrate kerkeraad, de ander is het daar niet mee eens. De plan-
commissie zal zich meer met de problemen van de kerkvoogdij bezig
houden. De plan-commissie werkt niet inspirerend in op de kerkvoog-
dij.
- Diaconie. Het begint te dagen. De diaconie zet een aantal projecten
op touw, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op het participatie-
aspect. Maar stelt men de vraag: speelt de plan-commissie in op de
diaconie? dan moet deze vraag grotendeels ontkennend worden beant-
woord. De plan-commissie zou meer aandacht moeten besteden aan
het evalueren van het werk van de verschillende instanties.
- Wilkkerkeraden. Ook hier is haast geen relatie, terwijl in twee ker-
keraden verdeeldheid bestaat over het proces. Hier kan men zeker
spreken van een negatieve relatie. Er is een sterk verzet tegen de diffe-
rentiatie van taken, zoals de plan-commissie die voorstaat. Als het
binnen de wijk blijft, zoals bij het huisbezoek, is men er wel voor.
- Beroepingswerk. Hier is een duidelijke, positieve relatie waar te ne-
men. Ook in de wijkkerkeraden krijgt men in de gaten dat hier veran-
dering in komt. Bij het beroepingswerk is duidelijk aan de eisen vastge-
houden.

- Ministerie. Men is het erover eens, dat het ministerie niet functio-
neert; inspelen op elkaar is zwak. Er is een gebrek aan vermogen om
uit te voeren wat besproken is. De begeleiding op pastoraal-psycholo-
gisch gebied is tot nu toe nog niet van de grond gekomen. Er is zeker
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een relatie tot het proces, omdat men inziet, dat men zich niet kan be-
perken tot zakelijke dingen.
- Gespreksdag. Uit het aantal mensen (plm. 125), de intensiteit van
de discussie en de geringe uitval kan men concluderen, dat uit het oog-
punt van participatie gezien de relatie positief te waarderen valt. Men
kan zich wel afvragen, of de bedoeling goed is overgekomen.- Huisbezoek. Theoretisch en uiterlijk (in de folder) wel duidelijke re-
latie, in de praktijk minder. Er werd met 334 van de 629 benaderde
personen een gesprek gevoerd. In 267 gevallen hield dit gesprek ver-
band met de folder.

N.B.  Aan deze opsomming moeten worden toegevoegd:
- de liturgische werkgroep;
-  de hervormde jeugdraad.

T.a.v. vraag 2:
Over welke populatie spreken wij eigenlijk? Wie zijn de betrokkenen?
Het begrip „betrokkenen" moet men niet verkeerd opvatten: dat zijn
degenen op wie het proces betrekking heeft, of ze participeren is nog
een tweede.
Daar men mensen vrijwel niet kan organiseren, als men hen individueel
aanspreekt, zal dat gekoppeld moeten worden aan een samenwerkings-
verband waarvan men deel uitmaakt of aan een bepaald probleem,
waarbij men nauw betrokken is. Er is een zekere motivatie vereist.
Hervormd-zijn spreekt over het algemeen niet aan.
Hoe staat het met de buiten-kerkelijken? Soms is daar ook belangstel-
ling voor bepaalde godsdienstige vragen, maar heeft men voor de kerk
als instituut geen belangstelling. Moet men hen dan toch bij het proces
betrekken?
Niet uit tactisch oogpunt hun motivatie aangrijpen om ze bij „ons" te
krijgen! Wdl zou men kunnen stellen, dat de plan-commissie binnen de
herv. gemeente ruimte voor hen zou moeten scheppen.
De moeilijkheid is, waar je de grens legt. Dat wordt bepaald door de
vraagstelling. De grens die je trekt, is imaginair en wordt achteraf ont-
dekt. Voor een „sociaal" systeem is uiteraard ook de omgeving van
belang.
Wat het soort proces betreft, is iedereen het er over eens, dat het er
om gaat een samenlevingsverband zich in zijn geheel te laten bezinnen
op de problematiek en ook zelf en in zijn geheel betrokken te doen
zijn bij de planning en invoering van de veranderingen. Wie zijn de be-
trokkenen?
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In principe zijn alle Schiedammers betrokkenen. Uit het oogpunt van
strategie kan men aangrijpingspunten trachten te vinden allereerst bij
de geinteresseerden. Bij vraag 1 is bezien welke groeperingen de in-
vloed van het proces hebben ondergaan.

T.a.v. vraag 3:
Meningen over de rol van de plan-commissie:
- We zijn een aantal „betrokkenen", die over verandering nadenken.
-  We proberen te bereiken, dat het participatie-proces op gang komt.
-  We moeten begeleiden en motiveren.
- We zijn werkverband voor de opbouwwerker. Deze is de „change

agent", maar ook hij moet een aantal zaken met een aantal mensen

goed kunnen doorpraten.
We kunnen een verandering in het functioneren van de plan-commissie
waarnemen. Van beleidsadvisering is meer de nadruk komen te liggen
op de vraag: Hoe bevorderen we de participatie in het proces? Aange-
zien dat ook de taak van de opbouwwerker zou moeten zijn, zijn we
dus meer een werkverband voor de opbouwwerker geworden. We zijn
ook nog wel beleidsadviserend bezig (mede door de dubbele rol van de
meeste le(len) en kunnen soms praktische zaken moeilijk delegeren,
maar toch is er onmiskenbaar een verschuiving.
Hoe zien anderen onze taak? Dit is van belang voor ons functioneren.
Dus deze vraag zullen we ook nog aan de orde moeten stellen. O.a. zal
een grondige evaluatie van de centrale kerkeraad nodig zijn. De m-en-
sen in de plan-commissie, die ook in de centrale kerkeraad zitten, kun-
nen trachten te voorkomen, dat allerlei beleidszaken naar de plan-
commissie worden afgeschoven.

T.a.v. vraag 4:
Er zijn duidelijk weerstanden waargenomen b.v. in 66n der wijken, om-
dat men daar enigszins teleurgesteld is. Ook in het ministerie zijn
weerstanden. Veel weerstand ontstaat uit het gevoel van onmacht. Bij
het evalueren van de verschillende organen en groeperingen moet
worden getracht de weerstanden te localiseren en aandacht worden ge-
schonken aan het element van informatieverschaffing.

T.a.v. vraag 5:
De motivatie van de verschillende groeperingen loopt niet parallel met
die van de plan-commissie. Het is geoorloofd om van de motivatie
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van anderen gebruik te maken, ook al wijken hun motivaties en doel-
stellingen van de onze af.
Hier moet men wel zeer voorzichtig mee zijn, want de kans dat mensen
dan afhaken, is bepaald niet denkbeeldig.
De vraag kan worden gesteld, of wij niet de doelstellingen van het pro-
ces meer zullen moeten verduidelijken en ook of het huisbezoek niet
verengend werkt m.b.t. de bedoeling: de gemeente in zijn geheel be-
trekken bij de problematiek.
Het zal de taak zijn van de plan-commissie om de motivatie te verdie-
pen en te stimuleren o.a. door een dialoog met de verschillende orga-
nen en groeperingen.

T.a.v. vraag 6:
Iedereen is het er over eens dat het proces zich verbreedt; goede voor-
beelden zijn de liturgische werkgroep en de mensen van de midweek-
dienst. Er zijn ook groepen afgevallen, zoals b.v. „Ons Oud Verbond".

T.a.v. vraag  7:
Bij de diaconie vindt duidelijk een verdieping plaats. Men tracht de
zaak meer bij de gemeente te brengen en bezint zich op zijn taak.
Iedereen is het er over eens dat ook bij de plan-commissie zich een ver-
dieping heeft voorgedaan. Men beweegt zich niet langer louter op het
niveau van de werkstukken.
Er kan van verdieping worden gesproken o.a. omdat gewezen kan wor-
den op:
- Het feit, dat er in de plan-commissie vrijwel niet meer gesproken

wordt over de werkstukken, maar wel over de taken.
- De huisbezoekactie brengt de problematiek d.m.v. de folder op het

niveau van taken en functie, hoewel hierbij wel vraagtekens gezet
worden.

- Het reeds genoemde proces binnen de diaconie richt zich duidelijk
op taakstellingen.

Het behoort bij de taakstelling van de plan-commissie zich niet alleen
te bemoeien met een verbreding van het proces, doch ook de „sprong"
naar verdieping, indien nodig, te stimuleren, m.a.w. ook de doelstellin-
gen van de verschillende organen en groepen vallen binnen het vizier
van de plan-commissie.

T.a.v. vraag 8,9 en 10:
Het 61an van de plan-commissie van nu is anders dan dat van een half
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jaar geleden. Doorgaan zo! We hoeven nu niet van standpunt te ver-
anderen.
De consequenties voor de samenstelling zijn al eerder aan de orde ge-
weest. Ook wat betreft de agenda is de zaak duidelijk, gezien de ant-
woorden op de voorgaande vragen.

T.a.v. vraag 11:
Vervolgens worden verschillende groepen, activiteiten e.d. beoordeeld
op het feit, of er wel of geen ontwikkeling plaatsvindt in de richting
van het proces.
Van een totale score van 95 zijn er 53 positief, 8 negatief, 17 neutraal
en worden er 17 vraagtekens gezet.

T.a.v. vraag 12:
De relatie met andere kerken moet aan de orde worden gesteld.

J. OPENBARE KERKERAADSVERGADERING

In de openbare kerkeraadsvergadering (zie pag. 385) worden alleen
de voorstellen m.b.t. gemeenschapszin, voortzetting van de huisbezoek-
actie en openbare vergadering van de diaconie aangenomen.
De kerkvoogdij besluit desondanks tot het houden van een openbare
vergadering.
De opgaven verkregen uit de bijeenkomst (zie pag. 385) met alle be-
zochten worden aan de betreffende organen doorgegeven.

K. OPENBARE KERKVOOGDIJVERGADERING

Eind november 1972 vindt de openbare kerkvoogdilvergadering plaats.
In deze vergadering wordt een overzicht gegeven van wat de kerkvoog-
dij doet en ontvangen de aanwezigen een aantal papieren met cijfers
van de voorgaande jaren (collecten, bijdragen, enz.) en een overzicht
van punten die zoal in een kerkvoogdijvergadering aan de orde komen.
Vragen naar voren gekomen op de openbare vergadering van de cen-
trale kerkeraad worden ook beantwoord.

Commentaar IX (in plan-commissie)
Deze bijeenkomst was goed voorbereid en is goed verlopen. Een groot aantal
van de aanwezigen waren ambtsdragers. Vraag: hebben wij, gezien in het licht
van het proces, bereikt wat wij wilden? Heeft het participatie-proces zich ver-
breed?
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Zijn wij er in geslaagd de mensen met de problemen te confronteren?
Wij hebben de klassieke methode gevolgd. De vragen: Waarom doen wij het?
Wat is de functie van de kerkvoogdij? e.d. zijn onvoldoende aan bod gekomen.
Wat wilden wij? Wat is er uitgekomen? Hoe kunnen wij het proces verbreden?
Voorstel: de kerkvoogdijvergadering te evalueren in het gesprek met de kerk-
voogdij.

L. AGENDA PLAN-COMMISSIE

Op de agenda van de plan-commissie staan eind 1972 de volgende za-
ken:

1.   De voortzetting van de  huisbezoekactie
Deze wordt voortgezet, zij het met een andere, meer op het traditio-
nele huisbezoek gerichte folder.

2.  Het beroepingswerk en in verband daarmee:
3.  Het gesprek met de Geref. Bond

Er zijn gesprekken met de Geref. Bond, die in Schiedam - Kethel
inbegrepen - ongeveer 200 gezinnen omvat.
Deze zouden graag een eigen predikant hebben, welke wens de aan-
lei(ling is voor het overleg. Het gaat er om samen te ontdekken, of
een vijfde predikantsplaats haalbaar is. Doel voor de vertegenwoor-
digers van de „gewone" hervormde gemeente is: een zo groot moge-
lijke integratie van de Geref. Bond in de Nederlandse Hervormde
kerk.
Bij de bestuursvergaderingen van de Geref. Bond zullen vertegen-
woordigers van de „gewone" hervormde gemeente zijn, terwijl
Geref. Bonders als toehoorders op vergaderingen van de centrale
kerkeraad zullen zijn. De commissie, waar over de problemen van
de Geref. Bond wordt gesproken, loopt goed. Ook de mensen van de
Geref. Bond werken hierin positief mee. Van de kant van de plan-
commissie is het de bedoeling een proces bij de Geref. Bond op
gang te brengen en op raakvlakken contact en eventueel integratie
tot stand te brengen De kerkeraden worden zo spoedig mogelijk
ingelicht. De commissie zal t.z.t. met voorstellen komen.

4.  De vraag van de vijfde predikantsplaats
Deze zal aan de orde worden gesteld, als de gesprekken met de
Geref. Bond voorlopig afgerond zijn.
De problematiek van de Geref. Bond kan zodoende een invalshoek
zijn naar de meer fundamentele problemen in de gemeente.
Ook de pluriformiteit in de kerk en de vijfde predikant kunnen
zo aan de orde komen.
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De vraag is: hoe moet deze zaak in het participatie-proces worden
betrokken. Moet het proces niet meer worden verbreed?
Zouden praatgroepen een mogelijkheid vormen?
Overwogen wordt een voorstel te doen aan de centrale kerkeraad,
waarbij de plan-commissie adviseert de financiale problematiek via
het probleem van de vijfde predikant aan de orde te stellen in de
gemeente.
De mogelijkheden tot een participatie-proces lijken afgedamd, maar
er zijn dus twee „doorsijpelingen":  nl. de gesprekken met de Geref.
Bond, waardoor een nieuwe groep wordt betrokken bij het proces
en waarbij ook de gemeente kan worden betrokken en de vraag van
de vijfde predikantsplaats, waardoor de financiBle problematiek op
zoveel mogelijk schouders kan worden gelegd.

5.   Het  saneren van  het  Iedenbestand
Een punt waarmee de plan-commissie ook bezig is geweest is het
saneren van „de kaartenbak". Dit probleem is ook in de centrale
kerkeraad geweest, doch daar is hierover nog steeds niets beslist.
De kerkeraden zouden adressen kunnen verzamelen van hen van
wie men weet, dat ze niets voor de kerk voelen. Deze kan men een
formulier ter ondertekening aanbieden.
De mogelijkheid wordt geopperd, dat het probleem van het saneren
van „de kaartenbak" in het participatie-proces betrokken wordt.
Tevens wordt gewezen op het feit, dat aan deze zaak ook een win-
cipiale kant zit die verband houdt met de visie op de kerk. Deze
problematiek zou men kunnen gebruiken als invalshoek voor de
vraag: wat is de gemeente?
Besloten wordt, dat men met de mensen van wie men weet, dat zij
niets van de kerk moeten hebben, zal beginnen en de benadering
van de overige niet-belangstellenden in het participatie-proces zal
betrekken. Het wordt wenselijk geacht een advies aan de centrale
kerkeraad uit te brengen.

6.  Verdere aandachtspunten zijn:
-  informatieverstrekking;
-  dialoog met verschillende organen en groepen;
-  evaluatie van de verschillende organen en groepen;
- diaconie;
-  relatie met andere kerken;
- evaluatie openbare vergadering centrale kerkeraad;
-  gesprek met Kethel;
-  samenstelling van de plan-commissie.



VROLIJK VERHAAL UIT SCHIEDAM   395

Sommige leden van de plan-commissie menen een groeiend wantrou-
wen en onbegrip in de gemeente te kunnen constateren.
Duidelijkheid, openbaarheid en communicatie over en weer zijn een
eerste vereiste.
Komt een deel van het wantrouwen ook niet, omdat sommige groepen
het gevoel hebben onvoldoende te participeren in het proces, zoals b.v.
(naar bleek op de vergadering van de centrale kerkeraad) de Hervorm-
de vrouwendienst.
Vele kerkeraadsleden weigeren zich te informeren. Aan een aantal
centrale-kerkeraadsleden waren de vragen onbekend, terwijl zij deze
toch ontvangen hadden. Daarom is louter informatieverstrekking niet
voldoende om duidelijkheid te bereiken.
De mensen zullen gemotiveerd moeten worden.
Er wordt onvoldoende op zakelijk niveau met elkaar gediscussieerd.
Het is vnl. emotioneel. De discussies schuiven langs elkaar heen. Gro-
tere duidelijkheid is gewenst, maar ook grotere tolerantie, zodat er
enige ontspanning komt.
Ook meer informatie is gewenst, maar daarbij zou tevens een grotere
motivatie moeten worden gewekt.

Commentaar X
Een participatie-proces heeft in sommige gevallen de neiging zich te versmallen,
d.w.z. dat de participatie zich tot hoe langer hoe minder personen en hoe langer
hoe minder onderwerpen gaat beperken.
Dit gebeurt met name waar het proces afhankelijk is van 66n soort participan-
ten en 66n bepaalde activiteit. Door de werkgroep huisbezoek in te schakelen,
selecteerde men participanten, die over het algemeen gesteld zijn op de tra-
ditionele vorm van huisbezoek en beperkte men zich tot 66n activiteit i.c. huis-
bezoek.

Hoezeer de werkgroep huisbezoek is ingesteld op het traditionele huisbezoek,
blijkt hieruit dat men zich terugtrekt op de oude vorm van huisbezoek, en dit
jaar (1972/1973) voor het huisbezoek een andere, meer op het traditionele be-
zoekwerk gerichte, folder gebruikt. De oorspronkelijke folder, waarover uit-
voerig vergaderd is met alle participanten, is gericht op het participatie-proces
en de problematiek van de gehele gemeente.
Op zichzelf kan er uiteraard geen bezwaar tegen zijn, dat een groep haar ac-
tiviteiten in een bepaalde door haar gewenste vorm giet, mits het participatie-
proces daar niet door wordt bepaald.

Overigens heeft de centrale werkgroep huisbezoek begin 1973 een impasse
in het bezoekwerk geconstateerd en verzoekt daarvoor een gesprek met de
plan-commissie.

Met het oog op de optredende versmalling moeten in het participatie-proces
meerdere ingangen worden gezocht.
Dit kan geschieden in een aantal deelprocessen rondom b.v. de vijfde predi-
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kantsplaats, de Geref. Bond, de sanering van het ledenbestand, de diaconie, de
jeugdraad, de financiEn, liturgische vragen. Er moet daarbij tussen de verschil-
lende kernen een relatie worden gelegd. Dit is een taak voor de plan-commissie,
als deze begeleidingscommissie voor het proces wil zijn.
Hierbij moet worden bedacht, dat in de gegeven situatie de plan-commissie ook
cen beleidsadviserende en beleidsvoorbereidende taak heeft en deze waarschijn-
lijk ook wel zal houden.

Als men de achtereenvolgens gehouden bijeenkomsten nl.:
- de discussies over de praatpapieren;
- de gespreksdag;
- de vergadering met de huisbezoekers;
- de vergadering met alle bezochten;
- de openbare kerkeraadsvergadering;
- de openbare kerkvoogdijvergadering beziet, krijgt men de indruk, dat de dis-
cussies „oppervlakkiger" en „beperkter" zijn geworden. Op de oorspronkelijke
discussieavonden was de problematiek van de gehele gemeente aan de orde
bij een groot aantal mensen.
In de openbare kerkvoogdijvergadering is men terecht gekomen in een dis-
cussie, die zich bijna uitsluitend beweegt op het niveau van de werkstukken.
Een dergelijke discussie is op zichzelf zeer nuttig, maar het participatie-proces
vraagt om een verdieping (naar de niveaus van taken en functie) en een ver-
breding (naar meer onderwerpen en meer participanten).
De openbare kerkvoogd(ivergadering is teveel gehouden op het stramien van
inpraten op de mensen, dan overtuig je ze wel. Toch kan de vergadering als
zodanig positief gewaardeerd worden om het feit dat zij gehouden is, dat er
een grote hoeveelheid informatie beschikbaar is gesteld, dat de vragen van de
mensen beantwoord zijn en dat op deze wijze tegemoet gekomen is aan de ver-
langens, die in vorige vergaderingen zijn geuit.
Hernieuwde aandacht voor het participatie-proces is gewenst.

M. PARTICIPATIE-PROCES

In de plan-commissie wordt begin 1973 de wenselijkheid besproken om
de totale problematiek van de gemeente opnieuw onder de aandacht
van de gehele gemeente te brengen en daarvoor als uitgangspunt te
nemen het werk van de gemeente zelf.
Aan 45 groepen in de gemeente (kerkeraden, kerkkoren, bijbelkringen
e.d.) wordt door de centrale kerkeraad een brief gezonden met de vraag
na te gaan waarmee men in het afgelopen jaar bezig is geweest en ook
na te gaan, of dit heeft beantwoord aan de bedoelingen van de groep.
De leden van de plan-commissie brengen bovendien n.a.v. deze brief
een kort bezoek aan de verschillende groepen om een en ander te ver-
duidelijken en de gestelde vragen toe te lichten en te benadrukken. De
groepen moeten de vragen zelf beantwoorden.
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Vertegenwoordigers uit alle groepen zullen vervolgens op 4 mei bij
elkaar komen voor een inventarisatie van alle problemen en vragen.
Op basis van deze inventarisatie wordt door deze vertegenwoordigers
de agenda samengesteld voor een op Hemelvaartsdag te houden kerke-
dag. Op deze kerkedag zullen plannen worden gemaakt, prioriteiten
worden gesteld en lijnen worden getrokken voor het komende winter-
seizoen, die vervolgens in de groepen voor de eigen groep en het eigen
werk worden uitgewerkt.
In september wordt dan met de gehele gemeente een startbijeenkomst
gehouden voor het werk in de komende winter.
De actie wordt met artikelen in de „Zondagsbode" begeleid.

„Wij verheugen ons echt nu al op deze startbijeenkomst", aldus de
schrijver van het artikel in de „Zondagsbode", waarin dit alles wordt
aangekondigd.
Met dit zinnetje kan het verhaal uit Schiedam worden afgesloten. Het
is een verhaal met ups en downs, maar het begon „vrolijk" en het ein-
digt „vrolijk" nl. met een doelbewuste poging zowel van de centrale
kerkeraad als van de plan-commissie het proces van optimale partici-
patie voort te zetten of dit, waar het nog niet is begonnen, te stimu-
leren.
En dat is inderdaad een „vrolijke" zaak!

Samenvattend: (Procesverslag  I-M;  commentaar  IX,  X,  pag.  384-397).
Met verwijzing naar de samenvattingen op de pagina's 377 en 384 kan hier
worden volstaan met de constatering, dat men in (en d66r) dit proces ge-
komen is tot een bewuste, doelgerichte poging om met participatie van
alle betrokkenen verder te gaan.(2, Men neemt hierbij als uitgangspunt
het werk van de gemeente zelf en gaat zich, om te beginnen op een kerke-
dag, hierop bezinnen. Met name in de contacten met de Geref. Bond (pag.
393) wordt de dimensie van de mondigheid (verstaan als pluriformiteit)
gehonoreerd.

(E) De vraag bij de keuze voor een proces van een bepaalde aard is of deze
keuze w&loverwogen geschiedt of „modieus" bepaald is of op „v66r-oordeel"
is gebaseerd.
De overwegingen, die tot een bepaalde keuze leiden, zijn de betrokkenen niet
altijd bewust, laat staan, dat ze expliciet en v66rafgaand aan de keuze zijn
geformuleerd.
Toch zouden bij de keuze voor een bepaald soort veranderingsproces deze
overwegingen altijd duidelijk moeten worden geformuleerd en wel op grond
van minstens vier soorten gegevens:
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Conclusie met betrekking tot de probleemstelling
Bij een veranderingsproces in een hervormde gemeente
blijkt het mogelijk een systematiek en methodiek voor de begeleiding
van dit proces te hanteren.
Deze systematiek en methodiek zijn gevormd
naar analogie van de systematiek en methodiek voor veranderingspro-
cessen in organisaties van niet-kerkelijke aard.
Hierbij blijkt, dat
een duidelijke en bewuste keuze van de aard,
een duidelijke onderkenning van an relatielegging tussen de verschillen-
de niveaus,
aandacht voor de fasering en
begeleiding van het proces
noodzakelijk zijn.
Bij de begeleiding streeft men er naar recht te doen aan de verschil-
lende dimensies van de kerk.
De mondigheid (verstaan als pluriformiteit, solidariteit en participatie)
wordt gehonoreerd.
Men plaatst het proces duidelijk onder het gezichtspunt van de gehoor-
zaamheid.

- Gegevens over de in het samenlevingsverband levende opvattingen m.b.t.
de wijze waarop veranderingen tot stand moeten komen.

- Gegevens over de praktilk d.w.z. over de wijze waarop in het samenlevings-
verband veranderingen in feite tot stand komen.

- Gegevens over de in de situatie aanwezige feiteliike mogewkheden d.w.z
een schatting van de kansen die een bepaald soort veranderingsproces zal
hebben uitgaande van de op dat moment in het samenlevingsverband levende
opvattingen en heersende praktijk.
gegevens over de beschikbaarheid van hulpmiddelen die bij een proces van
een bepaalde aard nodig zijn en gegevens over andere externe factoren, die
een bepaald soort proces (on)mogelijk c.q. (on)gewenst maken.

Toekomstig onderzoek zal zich zeker moeten richten op de vragen hoe deze
gegevens moeten worden gespecificeerd, hoe ze worden verkregen en hoe ze
worden gebruikt bij de overwegingen, beter nog: bij de bepaling van criteria
voor de keuze van een bepaald soort veranderingsproces.



DEEL V

CONCLUSIES EN LITERATUUR



15.   SLOTSOM... EN WAT NU?

Het is een lange weg geweest om vanaf het verkennende, tastende begin,
waarin de signalen werden opgevangen van kerken-in-verandering te
komen tot de slotsom. Die lange weg begon met de constatering, dat de
kerken betrokken zijn in veranderingsprocessen, met daaraan vastge-
knoopt de vraag: wat betekenen deze veranderingsprocessen voor de
kerken? en de veronderstelling, dat deze processen de kerken de mogelijk-
heid bieden tot herziening van de koers, in welke richting dan ook.
De vraag hoe de kerk in deze veranderingsprocessen begeleid kan worden,
leidde tot de probleemstelling, of de kerk daarbij - met behoud van haar
eigen karakter - gebruik kan maken van de praktijk en de theorie op het
gebied van veranderingsprocessen in het algemeen (pag. 19).

Bij de behandeling van deze probleemstelling is naar twee kanten aan-
gesloten bij de praktijk en wel enerzijds bij wat hierover geschreven en
gezegd wordt en wat er leeft bij de mensen en anderzijds bij wat er van de
theoretische inzichten wordt overgedragen en toegepast in de praktijk.(1)
Het algemeen karakter van dit boek is daardoor het op inductieve wijze
zoeken naar de mogelijkheden voor de toepassing van agogische principes
binnen veranderingsprocessen in kerken.
Met dit doel is een begrippen-apparaat opgebouwd, door uit te gaan van
een drietal „ingangen" in de diagnose van het veranderingsproces, die ons
in de praktijk van het opbouwwerk en het organisatie-onderzoek zijn
duidelijk geworden nl. aard, niveau en fase van dit proces en hun onder-
linge samenhang in horizontale en verticale homogeniteit en synchroni-
satie (pag. 23-98).

Nadat in hfdst. 8 en 9 een verkenning is gemaakt van het terrein van de
kerk (pag. 99-109) zijn wij ineen aanvulling en verdieping vandeze verken-

(')  Dit aan de praktijk ontleende materiaal is grotendeels  door de schrijver zelf bijeen-
gebracht. Vergelijking met ander materiaal is door het ontbreken daarvan niet mogelijk
geweest. Voor een opsomming en beoordeling van dit materiaal zie men de pagina's
179; 182; 184; 231; 260; 272; 295; 314; 368.
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ning uitvoerig ingegaan op een aantal voor de rest van het werk rele-
vante begrippen uit de ecclesiologie (pag. 110-162), waarbij wij hebben

getracht een relatie te leggen tussen de in de ecclesiologie gebruikte be-
grippen en de in het onderzoek te hanteren begrippen.

Op de pagina's 163-167 is in een recapitulatie uiteengezet op welke wijze
de  uit de verkenning voortvloeiende vragen  in de hoofdstukken   11-14
worden behandeld. Daarbij speelt het begrip dimensies van veranderings-
processen in kerken een belangrijke rol.
Bij veranderingsprocessen in kerken zijn als dimensies van het verande-
ringsproces te onderscheiden:
fasisch verloop;  aard  van het proces; niveaus van abstractie;
-   als relatie tussen fasisch verloop  en aard: horizontale homogeniteit;

als relatie tussen niveaus van abstractie en aard: verticale homogeniteit;
-  als relatie tussen fasisch verloop en niveaus van abstractie: synchroni-

satie;
-  en tenslotte: begeleiding.
Aan het begrip kerk zijn de volgende (voor de probleemstelling relevante)
dimensies te onderscheiden:
-   de  dynamiek;
-  de mondigheid, die op haar beurt als dimensies heeft: de plicht tot en

het recht op pluriformiteit; de plicht tot en het recht op solidariteit;  de
plicht tot en het recht op participatie;

-   de   gehoorzaamheid.

Het onderzoek in de hoofdstukken 11-14 heeft zich gericht op de vraag of
de verschillende dimensies van het begrip veranderingsprocessen in ker-
ken zodanig in het materiaal worden aangetroffen, dat een beantwoording
mogelijk is van de vraag in hoeverre de kerk in staat is voor de oplossing
van haar problemen op het gebied van veranderingen waaraan zij onder-
hevig is, een adequate systematiek en methodiek te vinden; eventueel naar

analogie van de systematiek en methodiek zoals die gebruikt worden bij
veranderingsprocessen in organisaties van niet-kerkelijke aard; eventueel

met inachtneming van de bijzondere eisen  die de eigen aard van de kerk
in dit verband stelt.
Het materiaal is daartoe geordend en waar het literatuur en verslagen
betrof ook geexcerpeerd of in een expos6 samengevat.
Vervolgens is het in een aantal gevallen doorgelicht op het in theorie en
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praktijk voorkomen van de dimensies van veranderingsprocessen in
kerken.(2)
Van de doorlichtingen (die per dimensie zijn geschied) is per onderdeel of
per hoofdstuk een samenvatting gemaakt. Waar het materiaal  voor  zich-
zelf sprak, is de samenvatting direct aansluitend op het materiaal gemaakt,
in een aantal gevallen geillustreerd met verwijzingen naar het materiaal.(3)
Tenslotte is op basis van de samenvattingen per hoofdstuk of per onder-
deel een (deel)conclusie met betrekking tot de probleemstelling getrok-
ken.(4)

De conclusie met betrekking tot de probleemstelling bestaat uit een samen-
vatting van deze conclusies en luidt:
In een exploratie, bestaande uit
- een onderzoek naar op veranderingsprocessen in kerken betrekking

hebbende literatuur en verslagen;
- een onderzoek bij een cursus over verandering en weerstanden tegen ver-

andering naar de bruikbaarheid en het gebruik van de in deze cursus in-
gebrachte idee2n met betrekking tot de analyse, beschrijving en begelei-
ding van veranderingsprocessen in kerken:

-  een aantal gesprekken met in veranderingsprocessen betrokken pastores,
tevens cursisten van genoemde  cursus:

- een onderzoek bij een hervormde gemeente waarin zich een veranderings-
proces voordoet;

blijkt het gewenst en mogelijk
een systematiek en methodiek voor de begeleiding van veranderingspro-
cessen in kerken te hanteren,
gevormd naar analogie van de systematiek en methodiek voor veranderings-
processen in organisaties van niet-kerkelijke aard,
met inachtneming van de bijzondere eisen, die de eigen aard van de kerk in
dit  verband  stelt.

Uit de exploratie zijn ook naar voren gekomen de vragen rond de positie
van de pastor, die betrokken is in een veranderingsproces.

(2) Voor een aantal van deze doorlichtingen, zie men de pagina's 192; 212; 235;
240; 247; 291; 329; 348; 365.
(3) Voor deze samenvattingen zie men de pagina's 196; 216; 229; 237; 241; 249;
262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 293; 296; 297; 298; 299; 301; 302;
306; 307; 309; 311; 312; 313; 328; 347; 365; 377; 384; 397.
(4) Voor deze conclusies  zie  men de pagina's  216;   229;   249;   271;  294;   307;   313;
366; 398.
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Het gaat hierbij - behalve  om  de met elkaar verband houdende traditio-
nele rolverwachtingen van de pastor en van de gemeente - om een aantal

aspecten:
- Het ontbreekt de pastor in het algemeen aan specifieke, geintegreerde

kennis omtrent veranderingsprocessen (in kerken).
- Het ontbreekt hem in het algemeen aan diagnostisch inzicht en metho-

dische en technische vaardigheid bij de begeleiding van deze processen.
- Het ontbreekt hem in het algemeen aan de attitude die het mogelijk

maakt om met behoud van eigen psychische gezondheid in een veran-

deringsproces betrokken te zijn.
Het is voor de pastor zowel een kwestie van kennen en kunnen als van zon.

WAT NU?

Bij de opleiding van pastores is een in het studieprogramma geIntegreerde

hoeveelheid relevante kennis van de sociale wetenschappen noodzakelijk,
met name betreffende veranderingsprocessen. Zowel de structurele en

methodische aspecten als de groepsdynamische en pastoraal-psycholo-

gische aspecten van deze processen dienen te worden belicht.

Voor niet-pastores, die de begeleiding van veranderingsprocessen in ker-
ken als taak hebben, is inzicht in de eigen aard van de kerk en in de theo-

logische achtergronden van veranderingsprocessen in kerken nood-

zakelijk. Aanvullende informatie op dit punt is voor hen gewenst.
Voor reeds in de praktijk werkzame pastores zijn aanvullende informatie

en training noodzakelijk. Publikaties als Van DITTES, FABER, SEIFERT en

CLINEBELL WijZen in deze richting. 39; 52; 182.

Deze informatie en training kunnen verworven worden bij een voldoend

aanbod van conferenties, seminars, trainingscursussen, e.d. door univer-

sitaire instituten en vormingscentra.
Daarnaast dienen er adressen te zijn voor het inwinnen van advies en

voor consultatie. Binnen elk kerkgenootschap zijn er reeds een aantal van

deze adressen. Kennisnemen van elkaars ervaringen en problemen lijkt
wenselijk, mogelijk ook coardinatie. Tevens moet er gelegenheid zijn tot

het ontvangen van persoonlijke supervisie. Deze kan worden gegeven

door een team van supervisoren, waardoor zowel de methodische aspec-

ten van de procesbegeleiding, de groepsdynamische aspecten van het om-

gaan met groepen als de pastoraal-psychologische aspecten tot hun recht

kunnen komen.
Tenslotte is een nadere bestudering van de in deze en andere publikaties
aan de orde gestelde problematiek - zowel in kerkelijk als universitair ver-
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band en in nauwe samenwerking met de praktijk - naar vele kanten
mogelijk en dringend gewenst.

H/ie  er meer  over wil lezen,  zie in de literatuurlijst de nummers:  45;  52;
113;153;182;213.
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BIJLAGEN



BULAGE I
NOTA T.D.V. PLAN-COMMISSIE

De bedoeling van deze nota is de plan-commissie te helpen enige uitgangs-
punten te vinden voor het beantwoorden van de vragen:
- Wat is tot nu bereikt?
- Hoe gaan wij verder?

GEPLANDE VERANDERING

In de hervormde gemeente te Schiedam is een proces van verandering aan de
gang, waarin een aantal mensen in verschillende groeperingen of individueel,
al of niet bewust, een rol hebben gespeeeld en n6g spelen, in deze zin, dat zij
in dit veranderingsproces (bege-)leidend optreden. Dit proces is daardoor een
proces van geplande verandering. Ook al zou men de verandering aanvankelijk
niet bewust hebben gewild, men speelt er - nu het proces ecnmaal op gang is
gekomen - op in.

WIE IS „MEN"?

Onder „men" wordt, zoals boven reeds gezegd, verstaan: een aantal groeperin-
gen (veel minder: individuele personen), die men zou kunnen betitelen als
„communicatie-kemen", dat wil zeggen: kernen die over een bepaalde proble-
matiek van gedachten wisselen (de leden met elkaar en de kernen met elkaar)
en ook communicatie ten aanzien van deze problematiek wakker roepen bij
andere groepen (en individuen), die er tot dusver niet mee bezig waren.

PLANNING IN SOORTEN

Nu kan men op een dergelijk veranderingsproces inspelen op verschillende
manieren.
1. Men kan de veranderingen laten uitdenken door een expert (of een com-

missie die men deskundig acht), die op grond van zijn deskundigheid een
aantal aanbevelingen doet, zowel over de gewenste situatie als over de manier
om die te bereiken. Hij legt deze meestal neer in een rapport, dat daarna
op zijn beurt „neergelegd" wordt en in een aantal gevallen in een bureaulade
verdwijnt
Om hier niet te negatief over te zijn: de aanbevelingen kunnen natuurlijk
ook worden uitgevoerd en als de expert werkelijk deskundig is, bereikt men
in vele gevallen een kleiner of groter percentage van het gewenste resultaat.

2. Een meerderheid in een samenlevingsverband kan de veranderingen ook zeu
bedenken, en dan doorvoeren met een meerderheid van stemmen, althans
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ten aanzien van die zaken waarover gestemd kan worden. Het is echter z6
dat het vaak om heel wat subtieler dingen gaat, dan die bij besluit, zelfs bij
meerderheidsbesluit, zouden kunnen worden geregeld.

3. Ook een minderheid kan een verandering trachten door te voeren b.v. door
een meerderheid z6 onder druk te zetten, dat die minderheid - zij het vaak
in de vorm van nauwelijks werkbare compromissen - haar zin krijgt.

4. Men kan ook proberen om een samenlevingsverband (i.c. de hervormde ge-
meente te Schiedam), waarin zich een aantal problemen voordoen zich in
z(in geheel te laten bezinnen op die problematiek en ook zelt en in zUn geheel
betrokken te doen zijn bij de planning en invoering van de veranderingen.

WEERSTAND IN SOORTEN

Dat elk van deze manieren van planning van verandering als een soort „eigen
teelt" zijn eigen weerstanden oproept, behoeft geen betoog. Apathie, lijdelijk
verzet, agressie komen niet uit de lucht vallen, maar hebben een nauwe relatie
met doel en methode van het veranderingsproces, waarbij men zich neerlegt,
dat men saboteert of bestrijdt. Ook als men de veranderingen zelf heeft gewild
en zelf heeft gepland, zijn weerstanden te verwachten. Die weerstanden zijn er
dan, omdat men nooit „uit 66n stuk" wil (men wit en men wit niet); omdat men
opziet tegen verandering (men zou wel willen, maar zonder moeite) of ook,
omdat men er geen gat in ziet (men wil wel, maar acht wat men wil onmoge-
lijk); omdat men er geen brood in ziet (men wil wel, maar verwacht geen re-
sultaat); omdat men geen oude schoenen wil weggooien voor men nieuwe heeft
(men wil wel, maar durft geen risico te nemen).

BEGELEIDING

Een dergelijk veranderingsproces vereist in zijn begeleiding een deskundigheid,
die niet van iedere goedwillende (bege-)leider kan worden verwacht. Met excuus
voor dit jargon: hier is de hulp nodig van een change agent, die het proces
weet te analyseren en de kennis en ervaring bezit voor deze begeleiding.
Hij opereert niet '*free-lance" maar staat in verband met een „opdrachtgever"
en heeft vaak in het samenlevingsverband een speciaal werkverband, een groep
met wie hij de probleemstellingen doorspreekt etc. Hij werkt echter ten aan-
zien van het gehele samenlevingsverband en alle daarin werkende communicatie-
kernen en is in principe voor allen beschikbaar.
Afhankelijk van de conclusies waartoe u op grond van het bovenstaande komt
ten aanzien van het veranderingsproces in uw gemeente, zijn verdere vragen
te stellen die verhelderend kunnen werken bij het opstellen van de uitgangs-
punten.

PROBLEMEN IN SOORTEN

a. Er zijn problemen, die te maken hebben met de functie van het samen-
levingsverband. Hierbij gaat het om wat dit samenlevingsverband wezenlijk is
voor zijn leden en om wat het doet in het wijdere verband van de samenleving.
Voorbeelden van deze vragen z(in (ten dele ontleend aan de praatpapieren):
Komt er een nieuwe vorm van „gemeente-zijn" en wat houdt deze in? De nota
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over het stichten van hervormde wijk-cella's wijst in deze richting. De vraag of
kerkdienst, huisbezoek of pastoraat prioriteit moet hebben houdt rechtstreeks
verband met opvattingen over de functie van de kerk.
In praatpapier XI wordt bijv. gesteld: „Wanneer de gemeente begrijpt en aan-
vaardt dat de Kerk „Lichaam van Christus" kan en moet zijn etc.".
b. Er zijn problemen, die te maken hebben met de w(ize waarop de kerk de
situatie ziet en hoe zij in deze situatie haar functie denkt uit te oefenen.
Hieruit volgen een aantal werkdoelen.
Men formuleert taken om aan te geven langs welke wegen men deze werk-
doelen denkt te bereiken, bijv. de nader te bestuderen punten betreffende huis-
bezoek, open deur-werk etc.

c. Er zijn vragen bij, die men alleen uit een oogpunt van efficiency kan (en dus
ook: moet!) oplossen.
Men zou kunnen zeggen, dat het daarbij gaat om de aanwending van de (be-
schikbare) middelen tot het bereiken van de (overeengekomen) werkdoelen.
Voorbeelden van deze vragen Zon (ontleend aan de praatpapieren):
- de vragen over publiciteit;
- vragen die verband houden met bijv. de uren-verdeling van de predikanten

(nadat over de werkdoelen en het principe overeenstemming is bereikt).

Tenslotte moet nog gezegd worden, dat men - in concrete situaties door de
nood gedwongen - op deze overwegingen soms de nodige kortingen moet toe-
passen (en mag toepassen). Wel moet men dan weten waarop men „kort" en wat
de prijs is, die men later voor dit „koopje" zal moeten betalen in de vorm van
weerstanden.

VRAGEN VOOR HET GESPREK MET PLAN-COMMISSIE

Bij „geplande verandering". In hoeverre wil men de verandering bewust? of
geen verandering?

Bij „wie is men?" Welke communicatiekernen zijn er in Schiedam?

Bij „planning in soorten"
- Herkent u uw proces?
- Herkent u de weerstanden die zich in Schiedam voordoen?
- Relatie proces en weerstand.

Bij „begeleiding"
- Ziet u de noodzaak van deze begeleiding?
- Is daarin in Schiedam voldoende voorzien?
- Accepteert u het feit, dat hij voor alle partijen beschikbaar is?

Bij „problemen in soorten"
- Ziet men verband tussen de in het plan-rapport genoemde punten ter nadere

bestudering (huisbezoek, ziekenbezoek, open-deurwerk, diaconaat etc.)?
- Zijn de in de praatpapieren gestelde vragen voldoende gerelateerd aan de

situatie, waarin de kerk zich bevindt?
- Zijn de vragen, die op het eerste gezicht uitsluitend tot 66n soort behoren

(op welke niveau dan ook) inderdaad 66n-soortig?
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- Wat zijn volgens de plan-commissic de consequenties van het bovenstaande
voor het verdere gesprek?

Inhoud + wijze waarop de discussienota aan de gemeente wordt aangeboden
bepalen.

RAAMWERK DISCUSSIENOTA SCHIEDAM

Wat is er tot nu toe gebeurd?
- Kort overzicht van het proces.
- Wat is het belangrijkste van wat er tot nu toe gebeurd is?
- Er waren ook spanningen; wat moeten we daarmee?

Nu verder
- Welke punten zijn onduidelijk gebleven en

moeten nog besproken worden?
- Welke nieuwe punten moeten er aan de orde gesteld worden?
- Zijn er achtergrondsvragen (dieper gaande vragen), die aan de orde gesteld

zouden moeten worden?

Slot

- Plan-commissie legt u deze vragen voor met het verzoek om u er weer even
intensief mee bezig te houden als vorig jaar.

- Vindt u, dat er nog andere vragen aan de orde moeten komen, voegt u ze
dan toe.

- Appal op de medewerking van de gemeente.
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CONCEPT DISCUSSIENOTA

ten behoeve van de bespreking in de wijkkerkeraden

INLEIDING

Najaar 1969 en begin 1970 werden in onze gemeente vele discussies gevoerd over
wat er in een gemeente w81 of niet moet gebeuren.
Hoewel de eerste aanleiding tot deze gesprekken het gebrek aan financiEn was,
is er - juist door deze gesprekken - een brede gedachtenwisseling ontstaan,
waarin het gehele leven van de gemeente aan de orde is gesteld. Door de deel-
nemers aan de gesprekken zijn een aantal vragen en problemen opgeworpen,
die om een verdere discussie vragen.

WAT IS ER TOT NU TOE BEREIKT?

De door het ministerie van predikanten opgestelde praatpapieren hebben ge-
functioneerd in 39 gespreksgroepen, waaraan in totaal 475 personen deelnamen.
De resultaten van deze gesprekken zijn samengevat en reeds heeft de centrale
kerkeraad op grond van deze gegevens een taakverdeling voor de predikanten
opgesteld.
Met deze omschrijving (vastgesteld in de vergadering van de centrale kerkeraad
van 15 oktober 1970) zijn wij het beroepingswerk ingegaan. De resultaten van
dit beroepingswerk, werkend via deze procedure, zijn tot op dit moment zeker
bevredigend te noemen, daar in zeer korte tijd reeds in 66n van de vacatures
werd voorzien.
Het belangrijkste echter is, dat een groot gedeelte van de hervormde gemeente
te Schiedam zich intensief met de problemen van de gemeente heeft bezig-
gehouden.
De gemeente-avonden die aan dit onderwerp waren gewijd, werden goed be-
zocht. Uit de gesprekken, die gevoerd werden, bleek een grote interesse voor
de vraag, hoe het nu verder moet in de gemeente. Dat is een verheugende zaak.
Wij moeten echter wel constateren, dat in dit proces bijna uitsluitend de men-
sen betrokken zijn, die tot de kern van de gemeente behoren.
De grote groep daarbuiten is onvoldoende betrokken bij deze discussies. Op
deze zaak zullen wij ons nader moeten beraden.
E6n van de punten waarop verder beraad noodzakelijk was, nl. hoe het verder
moet met het huisbezoek, is reeds door een werkgroep van ouderlingen aan-
gepakt en deze werkgroep heeft daarover al aan de centrale kerkeraad ge-
rapporteerd.

SPANNINGEN

Het een en ander ging gepaard met spanningen. Dit is begrijpelijk, daar het
gevoerde beraad in een aantal gevallen ging over in te voeren veranderingen.
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Bij ieder mens is bewust of onbewust verzet tegen veranderingen aanwezig.
Een extra voedingsbodem voor deze spanningen lijkt ons ook het onbehagen,
dat in bijna alle kerkelijke gemeenten leeft, wegens het afnemen van het aantal
meelevenden.
De spanningen die zich in Schiedam hebben voorgedaan, doen zich dan ook
overal elders voor waar men een dergelijk proces met elkaar start.
Deze spanningen behoeven wij dus zeker niet negatief te waarderen. Bij dit
alles moeten wij ook bedenken, dat het niet zo is, dat van de ene op de andere
dag alles in de gemeente verandert. Er zullen ook zaken blijven zoals zij altijd
geweest zijn. Wat er veranderd moet worden en wAt bij het oude moet blijven,
moet de gemeente zelf doordenken. Dat is de zin van de gevoerde en te voeren
gesprekken.

HOE VERDER?

Wij staan nu voor de vraag: hoe moeten we verder gaan?
Wij zouden u willen voorstellen om u opnieuw in gespreksgroepen te beraden
over de problemen in de gemeente. Nu echter in groepen die een duidelijke
omschrijving van hun opdracht mee krijgen met de bedoeling, dat er niet alleen
gepraat wordt, maar dat men ook probeert samen iets te gaan doen.
Uit de verslagen van de eerder gevoerde gesprekken zijn een aantal problemen
naar voren gekomen, die zo belangrijk lijken, dat wij alle groepen verzoeken
deze te bespreken.
Wij doen dit naar aanleiding van opmerkingen als:
- „Men heeft het vertrouwen in wat de kerk te zeggen heeft verloren."
- „De kerk heeft zich in een isolement buiten de maatschappij gewerkt.

"

- „De band, die ons bindt met God moet worden benadrukt, dan zal men
automatisch meer blijdschap en warmte vinden in de kerk."

- „Christelijke daden zijn meer dan liefdadigheid."
- „Het zout is er uit."
- „Men suddert op het verleden."
- „We zijn een consumptie-syndicaat" en dergelijke.
Deze opmerkingen worden aan de orde gesteld in bijlage A (achtergronden).
Wij verzoeken alte groepen deze billage te bespreken.
Voorts zouden wij u willen vragen u speciaal bezig te houden met 66n van de
volgende onderwerpen, die in de bijlagen B 1 tot en met 5 verder zijn uitgewerkt:
B 1 - de communicatie en de besluitvorming in de gemeente;
B 2 - het apostolaat;
B 3 - diaconaat;
B 4 - eredienst;
B 5 - samenwerking met Kethel.

Tenslotte: Wij leggen u deze vragen voor met het verzoek om u er weer even
intensief mee bezig te houden als vorig jaar.
Alleen door ons gezamenlijk op de vragen te bezinnen, zullen wij tot ant-
woorden komen, waarmee gewerkt kan worden.
Op grond van de belangstelling, die u in het gesprek over de praatpapieren heeft
getoond, durven wij opnieuw te rekenen op uw medewerking. Niet alleen de
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predikanten en de overige kerkeraadsleden zijn verantwoordelijk voor de gang
van zaken in de gemeente, maar alle gemeenteleden gezamenlijk.
De vragen die u voorgelegd zijn, bedoelen niet te voorkomen, dat u andere
vragen aan de orde stelt Wij nodigen u uit om, wanneer u andere vragen aan
de orde zoudt willen stellen, dit dan ook te doen.
Wij rekenen erop dat deze discussie-nota weer de nodige stof zal opleveren
die voor de kerkeraden zal kunnen dienen als richtsnoer bij de bepaling van
het beleid.

De plan-commissie.

BIJLAGE A - ACHTERGRONDEN
(De zinnen tussen aanhalingstekens zijn ontleend aan de discussieverslagen.)

1. De vraag naar de kerk
„Men heeft het vertrouwen in wat de kerk te zeggen heeft, verloren."
„De kerk heeft zich in een isolement buiten de maatschappij gewerkt."
„Men ziet de predikant als doodbidder, ook nog wel als een preken-automaat..

„Alleen mensen die een predikant met „meneer" aanspreken, zien in hem een
pastor."
Is dit allemaal waar? Wat is daar de oorzaak van?
Wat moet gedaan worden, opdat dit beeld zal veranderen?
Is „het kleine getal" eigenlijk een nadeel?

2. De gemeenschap
„De band die ons bindt met God moet worden benadrukt, dan zal men automa-
tisch meer warmte en blijdschap vinden in de kerk. Het is de gemeenschap,
dat is behalve de relatie tot de medemens ook de relatie tot God, die dan ge-
stalte zal krijgen. Het sociale contact is in dit verband van geen belang."
Wat vindt u van deze uitspraken?
Waarnaar zoekt u als u bij de gemeente wilt horen of naar de kerk gaat?

3. Alleen praten, geen daden?
„Velen praten liever over de Bijbel en over religieuze problemen.
Men luistert niet naar wat Gods woord te zeggen heeft". „Kijkt u eens rond om
u; is er iemand die hulp nodig heeft, heeft u niet een collega, die u geestelijk
kapot maakt, zoekt u niet met iemand ruzie?"
„Christelijke daden zijn meer dan liefdadigheid!"
Zijn deze uitspraken reEel? Wat is de rol van de kerk in de samenleving?
Is de formulering „relatie leggen tussen Christen-zijn en samenleving; bijdrage
leveren aan meningsvorming, toerusting tot dienstbetoon" juist?
Hoe moet dat dan gebeuren? Ontbreekt er nog wat?
Of vindt u dit allemaal van minder belang?: „Als de kerk het Woord van God
verkondigt, dan voldoet zij aan haar opdracht."

4. De werfkracht, consumptiekerk
„Het gebrek aan werfkracht en aan gevoel voor verantwoordelijkheid, waarvan
in de kerk blijkbaar sprake is, is er een teken van, dat er geen gemeente van
Christus meer is! Het zout is er uit! Men suddert op het verleden.
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We weten het niet meer, we hebben de jeugd niet meer! We zijn een consumptic-
syndicaat."
Is dit allemaal waar? Hebt u er persoonlijk alles aan gedaan dit te voorkomen?
Hoe kunnen we proberen, hierin gezamenlijk verandering aan te brengen? Als
u zelf manieren mocht bedenken om een daadwerkelijke bijdrage te leveren,
welke manieren zouden dat dan zijn? Waaraan zoudt u zelf de voorkeur geven?
Is het juist te zeggen, dat zij die niet actief aan het leven van de gemeente deel-
nemen, langzamerhand er vanaf groeien en er tenslotte niet meer bij (willen)
horen?

BIJLAGE B l- COMMUNICATIE
(De zinnen tussen aanhalingstekens zijn ontleend aan de discussie-verslagen.)

„Als de wijkgemeente een rol in de kerkelijke organisatie speelt, dan is het in
de communicatie. Informatie-uitwisseling is het eenvoudigst in de buurt. Uit-
wisseling over en weer tussen leiding en gemeenteleden is van vitaal belang voor
de gemeente. Tussen de wijkgemeenten onderling moet een sterke band ont-
staan, er moet een nauwe samenwerking komen."
Hoe zoudt u dit alles willen realiseren? Kent u een geval van samenwerking?
In de wijkgemeente is er een grote saamhorigheid. Is dat waar?
Als dat niet zo is, hoe denkt u dat dan te veranderen? Of is dat niet nodig?
Hoe denkt u over de instelling van een aantal communicatiekernen, die onder-
ling nauw zijn verbonden? Zijn er al van die kernen en hoe is hun onderlinge
contact? Zou dat verbeterd kunnen worden? Is nu voor dit doel de wijkgemeen-
te inderdaad nog nodig? (Communicatiekernen zijn alle groepen, die in het vcr-
band van de kerk bezig zijn. De meeste daarvan werken centraal, zijn in elk
geval niet aan wijken gebonden.)
Het kerkelijk bureau moet als centraal punt van de georganiseerde informatie-
uitwisseling fungeren. Scriba C.K. is hoofd kerkelijk bureau is beroepskracht.
Naast de georganiseerde informatie-uitwisseling is er de „geruchtendienst":
onderling contact van gemeenteleden over geheel Schiedam. Zou hier in Schie-
dam iets van terecht komen? Waarom blijft de laatste mogelijkheid (geruchten-
dienst) altijd beperkt tot enkele mensen? Is dit informele contact belangrijk?
Welke voordelen ziet u, wanneer dezelfde gemeenteleden contact hebben met
verschillende predikanten? Ziet u ook belangrijke nadelen?
Zoudt u een journalistiek deskundige de zorg voor de kerkelijke publikaties
willen opdragen? Kent u zo iemand?
Leest u zelf „De Zondagsbode"? Denkt u, dat dit blad aan de vorming van de
gemeente kan bijdragen? Bij welke problemen van kerk en samenteving moet
de gemeente kritisch worden betrokken en op welke wijze?
Er moet een blad gemeenschappelijk met andere kerken komen, maar het blad
mag geen „kerkelijke kleur" krijgen. Kent u een neutrale krant?
Het blad moet de inzichten van de gemeente in ruime mate weerspiegelen.
D.w.z. elke groep mag er in publiceren, men mag discussieren. Ieder moet dit
blad ontvangen. Ziet u hiertoe praktische mogelijkheden?

BIJLAGE B 2- APOSTOLAAT

Er is al geconstateerd, dat tot nu toe maar weinigen van buiten de kring van de
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meelevenden bij het proces betrokken waren. Daarom zouden de volgende
vragen aan de orde gesteld kunnen worden:
- Zijn er gemeenschappelijke belangen, zowel van mensen binnen de kerk als

van die erbuiten, die als uitgangspunt zouden kunnen dienen voor een gesprek?
- Wat heeft de Christen zijn medemens te bieden?
- Hebben wij wel begrip voor wat andere mensen, ook andere christenen, be-

Weegt?
- Is het verschil tussen wat gezegd wordt en de daad ook niet een onoverkome-

lijke weerstand?
- Is er soms teveel ontevredenheid en bitterheid in de kerken?
- Met welke problemen heeft de mens in de cultuurfase „welvaartsstaat" te

kampen?
- Kan de gemeente ergens aansluiting vinden? Heeft de gemeente er een op-

lossing voor?
- Moet de gemeente niet veel radicaler zijn, wil zij aanspreken?
- In hoeverre heeft bouwen aan een ideale samenleving te maken met het

zoeken naar het Koninkrijk van God?
- Op welke wijze zoudt u gestalte willen geven aan het apostolaat van de ge-

meente?

BIJLAGE B 3- DIACONAAT
Uit de samenvatting van de praatpapieren blijkt duidelijk, dat onze gemeente
een betrekkelijk geringe belangstelling voor het diaconaat heeft. Slechts 7 groe-
pen met totaal 60 deelnemers bespraken het betrokken praatpapier. Ook bij de
bespreking van andere praatpapieren werd het diaconaat slechts sporadisch ver-
meld. Daarbij zij aangetekend dat de diaconie waarschijnlijk te weinig op devoorgrond treedt (800/0 van de deelnemers vraagt om meer publiciteit).

De eerste vraag die hierbij gesteld moet worden is:
1. Welke oorzaken zijn aan te geven voor het feit, dat de diaconie zo weinig
leeft in onze gemeente?
a. Het „onzichtbaar worden" van nood in een welvaartsmaatsehappij?
b. Noodsituaties worden ervaren als een technische problematiek, die door be-

roepskrachten moet worden opgelost?
c. Het diaconaat is ingekrompen tot fondsenbeheer, geldverwerving en finan-

ciering?
d. Het wezen van de gemeente is primair een „samen-zijn-met-de-Heer" (praat-

papier kerkdiensten: 1000/0 eredienst: lof, eer, dank aan God; verkondiging
van het Woord; samen zijn van de gemeente), secundair een „samen-doen-in-
dienst-van-de-Heer" (praatpapier kerkdiensten: 750/0 eredienst kan toerusten
tot dienstbetoon, 350/0 rust toe tot dienstbetoon in de maatschappij)?

e. Het diaconaat is een „randverschijnsel" van de gemeente van Christus? (800/0
samendoen met andere kerken - terwijl op andere taakgebieden daarvan
nauwelijks sprake is - 700/0 adviseren burgerlijke overheid.)

t. Ziet u nog andere feiten of misverstanden, die het diaconale werk naar de
rand van het gemeenteleven doen verschuiven?

II. Het blijkt, dat een grote meerderheid kiest voor een samenwerking met
andere kerken (800/0) en met de burgerlijke overheid (700/0).
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Welke zijn de voorwaarden, die wij stellen voor zo'n samenwerking?
Welke zijn de grenzen aan die samenwerking door ons gesteld?
Wat brengen wij in bij een evt. samenwerking - b.v. geldmiddelen, professionele
krachten, accommodatie, toegewijde gemeenteleden - en waarop zal volgens u
de nadruk moeten liggen?

III. Moet het diaconaat van de gemeente zich in de eerste plaats richten:
a. uitsluitend of in hoofdzaak tot de lidmaten van de eigen kerk?

(Hoe ziet u dit dan in een samenwerkingsverband?)
b. tot de samenleving in haar geheel?

(Welke consequenties brengt dit mee voor de uitvoering van het diaconaat?)

IV. In de beantwoording van praatpapieren worden een aantal taakgebieden
voor het diaconaat genoemd. Hoe kunt u deze concreet in verband brengen
met hetgeen in de vragen I, II en III aan de orde is?
- Voorlichting oudere mensen op financieel gebied; ontwikkelingshulp (200/0);
- begeleiding buitenlandse arbeidskrachten (400/0);
- bejaardenwerk (700/0); jeugdwerk (500/0);
- begeleiding maatschappelijk ontspoorden (400/0);
- sexuele opvoeding, huwelijksvoorlichting (100/0);
- werelddiaconaat (700/0) toerusting in kerkdiensten (750/0-kerkdiensten),
- langdurige zieken creatief bezighouden (pastoraat aan zieken);
- gastvrijheid aan zeevarenden, samenwerking zeemansclubs (Baart).

V. Welke mogelijke wijzen van aanpak ziet u voor deze werkterreinen - voor
heel Schiedam en in de wijken?

VI. Is de verdeling van de burgerlijke gemeente Schiedam in kerkelijk Schie-
dam en Kethel (terwijl wijkgemeente 6 op Rotterdams gebied ligt) een ernstige
belemmering voor het diaconaat? Tracht concreet aan te geven waar wel en
waar niet

BIJLAGE B 4- EREDIENST

Meervormigheid
„Kinderen van 66n vader reikt elkaar de hand."
Hoe denkt u over regelmatig rouleren in de diverse wijkkerken van versehillende
typen diensten: jeugddiensten, discussiediensten, Schrift-en-Tafeldiensten, tra-
ditionele diensten, informatieve diensten enz.
Wanneer dat gevraagd wordt, moet aan diverse groepen gemeenteleden de
gelegenheid worden gegeven op hun eigen manier de eredienst vorm te geven.
Wat is uw mening hierover? Zoudt u kennis willen nemen van vormen van
eredienst, die anderen meer aanspreken dan uzelf?
Hoe kunnen we samen die 6ne gemeente gestalte geven?

Samen Christen zijn
Het samen beleven van het Christen zijn moet beter tot zijn recht komen.
Hoe denkt u over deelname aan regelmatige bijeenkomsten van kleine groepjes
gemeenteleden in particuliere huizen?
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Als leden van een gezin voedt men er elkaar op tot de gemeenschap der ge-
lovigen.
Men bespreekt onderwerpen uit de Bijbel; problemen waarvoor de kerk gesteld
wordt; veranderingen die men ingevoerd zou willen zien. De informatie wordt
via verslaggeving doorgegeven.
De zondagse kerkdienst brengt de onderlinge band tussen de groepjes tot stand.
Hebt u aanvullende of andere suggesties?
Hoe tonen wij aan de mensen uit de wereld om ons heen de vreugde van het
samen beleven van het Christen-zijn, opdat ook zij erbij willen horen?
Beleeft u het Christen-zijn anders?
Kunt u op het terrein van de eredienst praktische voorstellen doen?

BIJLAGE B 5- SAMENWERKING MET KETHEL
Als er ergens tussen twee hervormde gemeenten mogelijkheden tot samen-
werking zijn, dan geldt dit wel in het bijzonder voor Kethel en Schiedam:
1. behoort de hervormde gemeente te Kethel tot de burgerlijke gemeente

Schiedam.
2. wonen in de nieuwe agglomeratie overwegend oud-Schiedammers.
Om kosten te besparen zouden de kerkvoogdijen en de diaconieen kunnen over-
wegen hun administratie op 66n centraal punt te laten verrichten.
De beide diaconieen zouden vooral ten opzichte van het werelddiaconaat regel-
matig moeten overleggen voor een gemeenschappelijk project.
Over de volgende taken zou voortdurend overleg en samenwerking aan te be-
velen zijn:
- Vormingswerk.
- Training van ambtsdragers en medewerkers b.v. huisbezoekers.
- Jeugdwerk.

Gezien de accommodatie waarover de jeugdraad in Schiedam beschikt, zouden
gemeenschappelijke activiteiten gemakkelijker te realiseren zijn.

- Structuurveranderingen in de kerk.
Ook hierover zou een intensief contact blijvend moeten worden georgani-
seerd. Als beide gemeenten in structuur te veel gaan verschillen, zou men last
kunnen krijgen van overlopers.

- Open-deur-diensten.
Wat groter opgezette open-deur-diensten b.v. met twee sprekers en een mu-
zikale manifestatie zouden gemeenschappelijk kunnen worden georganiseerd.

- Bedrijf en bedrijfsbevolking.
Over deze actie zou over en weer goede communicatie moeten worden be-
vorderd.

Eigenlijk zou men op den duur moeten streven naar een volledige integratie.
Moeilijk hiervoor ligt waarschijnlijk het verschil in de financiale situatie tussen
beide gemeenten.
Daartoe zouden de balansen en de staten van kosten en baten eens moeten wor-
den vergeleken.
Misschien zou het dan nog wel meevallen.

Vraag: Kunt u op dit gebied praktische voorstellen doen?



BIJLAGE III
CONCEPT HUISBEZOEKFOLDER

SLAGZIN
Geachte lezer,
Deze folder komt van de kerk.

JE ZIET NOOIT IEMAND VAN DE KERK
. . . en als je iemand ziet, gaat het om de centen.

JE LUISrERT MISSCHIEN NIET ZO VAAK NAAR DE KERK
. . . en als je luistert, zegt het je niks.
Ditmaal gaat het niet om geld en de bedoeling is ook niet u iets te zeggen.

HET GAAT ONS OM WAT U HEBT TE ZEGGEN!

Wij hebben een aantal vragen, waarop wij niet zomaar de antwoorden klaar
hebben.
Deze vragen zijn gesteld in discussiegroepen, die in de winter van 1969/70
hebben besproken wat er in een gemeente w81 of niet moet gebeuren.
Zij hadden ook niet 66n, twee, drie, antwoorden.
Die vragen willen wij graag met u bespreken.

WAT VINDT U VAN DE KERK?

Er zijn op die vraag verschillende antwoorden te geven, zo in de trant van:
- Je zou in de samenleving meer moeten merken van de kerk.
- Het is fijn om bij de kerk te horen, daar merk je ook echt wat van in je

leven.

- De kerk moet eens ophouden met praten en tot daden overgaan.
- Als je bij de kerk hoort, moet je niet vragen: Wat kan ik er uit halen? maar:

Wat kan ik er in steken?
Misschien vindt u, dat er nog heel andere antwoorden te geven zijn.

WAT HOORT U VAN DE KERK?

Hoort u genoeg van de kerk? Leest u „De Zondagsbode"? Hebt u daar genoeg
aan of vindt u, dat daar nog andere dingen in moeten staan? Als u niet genoeg
hoort van de kerk, hoe komt dat dan?

WAT MOET DE KERK VERTELLEN?

Moet de kerk meer „vertellen", d.w.z. meer aandacht en tijd geven aan de
prediking?
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Hoe vindt u over het algemeen de inhoud van de prediking? Kunt u zo'n beetje
zeggen, hoe dat dan zou moeten gebeuren?
Moet de kerk behalve „vertellen" ook luisteren?
Naar wie en wat?

WAT DOET DE KERK?

Moet de kerk meer „doen" in de samenleving?
Kunt u dingen opnoemen, waar de kerk in Schiedam wel eens wat aan zou
moeten doen?

NAAR DE KERK GAAN
Vindt u het fijn om naar de kerk te gaan? Waarom? Waarom niet? Als u niet
zo vaak in de kerk komt, ligt dat dan aan de kerkdiensten? Hoe zouden volgens
u die diensten dan moeten zijn?

BIJ DE KERK HOREN

Vindt u, dat u „bij de kerk hoort?"
Wat betekent dat dan?
Waaraan zoudt u willen merken, dat u bij de kerk hoort?

SAMEN MET ANDERE KERKEN

Vindt u, dat de kerken meer met elkaar moeten samenwerken?
Of zegt u: ze kunnen beter apart blijven?
Vindt u, dat een hervormde en een gereformeerde kerk moeten samenwerken?
Hoe moet dat dan gebeuren?
En een hervormde en een rooms-katholieke kerk?

KLUITJE IN HET RIET?

Misschien hebt u al eens voorstellen gedaan of plannen geopperd over de kerk
en is daar naar uw mening niet voldoende op gereageerd. Wilt u dan t6ch mee-
doen? Wij zullen ons uiterste best doen om uw antwoorden recht te doen.

MISSCHIEN ZIJN DIT UW VRAGEN NIET

Als dat zo is en u andere vragen hebt, vindt u hieronder de ruimte om die te
noteren voor het gesprek met de man of vrouw, die u komt bezoeken.

WAT DOEN WIJ MET UW ANTWOORDEN?

Als u uw tijd en uw aandacht geeft, hebt u het recht te weten wat wij gaan doen
met uw reacties.
In de eerste plaats willen wij er goed naar luisteren en over nadenken.
En verder...u bent niet de enige met wie wij praten.
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Daarom zullen wij u enkele maanden na het gesprek een uitnodiging zenden
om met andere deelnemers bijeen te komen.
In die bijeenkomst hoort u dan wat anderen hebben gezegd en wat wij kunnen
doen.

Met de meeste hoogachting,
DE CENTRALE KERKERAAD VAN
DE HERVORMDE GEMEENTE TE SCHIEDAM



BIJLAGE IV
MOGELIJKE VOORSTELLEN

AAN DE CENTRALE KERKERAAD

1. Centrale kerkeraad, wilt u besluiten tot het houden van een openbare ver-
gadering, waarin onderstaande punten aan de orde komen? Er zullen over deze
punten ter vergadering besluiten worden genomen. De aanwezigen op de pu-
blieke tribune zullen mogen deelnemen aan de besprekingen. De vergadering
zal worden gehouden o p. . . . . . . . . .
Van ons zullen zeker... personen aanwezig zijn.

2. Gemeenscliapszin. Centrale kerkeraad, wilt u bevorderen dat er komen, 6f
de gelegenheid scheppen tot, mogelijkheden, waar de mensen, naast de kerk-
dienst, de gemeenschap kunnen beleven?
Wij stellen ons v o o r. . . . . . . . . .
Wij zijn bereid medewerking aan de uitvoering te verlenen:... peI-sonen.

3. Kerk in de samen/eving. Wil de centrate kerkeraad bevorderen, dat er een
werkgroep komt, die de problematiek van vrede en ontwikkelingssamenwerking
in de gemeente aan de orde stelt?
Er zijn... personen bereid in de werkgroep zitting te nemen.

4. A/wisseling in het rooster van de kerkdiensten. Wil de centrale kerkeraad
bevorderen, dat er naast de traditionele kerkdiensten meerdere soorten kerk-
diensten komen, ook op andere tijden? Zo mogelijk in een bepaalde wijkkerk
op vaste tijden altijd een traditionele dienst. Ook voor andere soorten diensten
werken volgens een vast schema.
Wij denken aan de volgende mogelijkheden..........
Indien dat zou worden gevraagd, dan zijn... personen bereid medewerking te
verlenen.

5. De functie van de predikant. Centrale kerkeraad, wilt u bevorderen, dat de
predikanten hun persoonlijke werkprogramma kenbaar maken? Dit op basis
van een veertig-urige werkweek.

6. Oecumene. Centrale kerkeraad, wilt u bij voorgaande en volgende punten,
waar mogelijk de oecumenische samenwerking gestalte (doen) geven? En witt
u uw plannen hiertoe bekend maken?
De groep aanwezig op de gespreksavond m e e n t. . . . . . . . . . . , en daarom moet
het volgende gebeuren:... . . . . . . . . .

Er zijn... personen, die willen helpen, als er medewerking nodig is.
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7. Het huisbezoek moet doorgaan. Centrale kerkeraad, witt u bevorderen, dat
het huisbezoek ook in het komende winterseizoen voortgaat en gericht is op het
gemeente zijn? Wilt u vaststellen waarover het bij het huisbezoek zal gaan?
Gespreksonderwerpen biedt de folder.
Wij vinden het huisbezoek heel belangrijk. Er zijn . . . personen, die zich op-
nieuw voor dit werk beschikbaar willen stellen, respectievelijk voor het eerst
hieraan willen gaan meewerken.
Wij zouden kunnen gaan bezoeken:..........

8. Kerkvoogdij Centrale kerkeraad, wilt u bevorderen, dat de kerkvoogdij in
september of oktober 1972 een openbare vergadering zal houden?
Onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen z i j n: . . . . . . . . . .
(Mogelijke onderwerpen: aktie „Trouw moet blijken", predikantsplaatsen, ver-
koop van kerkgebouwen en pastorieEn.)
Er zullen zeker... personen de vergadering bijwonen.
Er zijn . . . personen, die wanneer dat gevraagd zou worden, de kerkvoogdij
bij haar werkzaamheden willen helpen.

9. Diaconie. Centrale kerkeraad, wilt u bevorderen, dat de diaconie in 1972 in
september of oktober een openbare vergadering zal houden? Het onderwerp
ter bespreking zou kunnen zijn: Hoe kan de gemeente actief diaconaat bedrij-
ven? Er zullen zeker... personen deze vergadering bijwonen.
Er zijn... personen bereid eventueel de diaconie bij haar werkzaamheden te
helpen.
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pastor 5, 152, 210, 267, 327, 345, 384.

362,403. statisch 122.

pastoraat 203. strategieontwikkeling 266,274,291.
pastorale sociologie 99. structuren 127, 129, 226.
planned change 24,32,60,423. subject 39.
plannen 14. synchronisatie 88,266,292,348,378.            
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systeem 39,389. visies 182, 184.
volk Gods 116, 120.

mak 64,290,425.
techniek 35. weerstanden 59, 69, 77, 214, 268,
toetsingsschema 81. 291, 297, 298, 299, 329, 348,
trial and error 14. 378,424.

werk(stukken) 64,290,425.
uniekheid 193, 269, 301, 330, 350, werkgroepen 204.

365.

universum 39. zelfbeeld (van de kerk) 109,136.



STELLINGEN

behorende bij het proefschrift van D. Lissenburg:
„Samen thuis- Samen uit.

Een exploratief onderzoek naar enige aspecten van de
begeleiding van geplande - veranderingsprocessen in kerken",

aan de Theologische Faculteit te Tilburg
te verdedigen op woensdag 25 juni 1975 te 16.00 uur.

1. De uitspraak van Karl Rahner, dat de theoloog de analyse van de
situatie, waarin de kerk hier nu leeft en moet leven, „vanuit
zijn eigen uitgangspunten moet voltrekken" en die „niet zonder
meer aan de profane geschiedenis- en maatschappij-wetenschappen
mag overlaten" is een waardevolle kritische kanttekening bij de
opvatting, dat de wereld de agenda van de kerk schrijft.
(Vergelijk: Karl Rahner. Structuren in verandering. De toekomst van de
Kerk. De Kerk van de toekomst. Hilversum, 1973, pag. 16).

2. De futurologie, het trekken van lijnen tussen gisteren, vandaag en
morgen, wordt gestimuleerd dn gerelativeerd door de eschatologie,
het trekken van lijnen tussen de toekomst van Christus en gisteren,
vandaag en morgen.

3. De inzet van de Heidelbergse Catechismus (1563), handelend
over het toebehoren aan Christus als de „enige troost zowel in
leven als in sterven" en het totaal beheersend, dient bewaard te
worden tegenover de weergave van een logische en chronologische
weg naar die troost, waartoe reeds het „Kort Begrip der Christe-
lijke Religie" (1608/1611) aanleiding geeft.

4. Het door Han Wezelaar vervaardigde beeld „de Barmhartige Sa-
maritaan" v66r het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam,
"voorstellende een mannenfiguur die een andere man in de armen
houdt en op een ezel legt", een „aan de Bijbel ontleend gegeven",
verkrijgt door de uitleg van Lucas 10 : 25-37 een diepte-dimensie.
(Vergelijk: G. W. J. Nieuwenhuis-Verveen. Standbeelden, monumenten en
sculpturen in Rotterdam. Rotterdam, 1972).



5. „Het zuivere goud van het beginsel der geheelonthou(ling" van
alcoholica (prof. dr. Is. van Dijk, 29 september 1897 te Groningen)
kan met verwijzing naar de principes door Paulus uiteengezet in
Romeinen 14 : 13-23 en 1 Corinthiers 8 : 8-13 en 10 : 23-33 nog
steeds als 24 karaats worden getaxeerd. (1)

6. Het is een miskenning van het karakter van de kerk als gemeente
van Christus, wanneer een groep in de kerk ruimte vraagt voor
haar prediking, maar het beginsel van de groep, die haar die
ruimte biedt, niet hoger waardeert dan „dat 'democratisch' be-
ginsel" en „een zeker liberaliteitsbeginsel" op grond waarvan men
„ieder het zijne" geeft.
(Vergelijk: De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Positie en beleid. Maassluis, 1974, pag. 9).

7. Tot de religieuze folklore behorende stereotypen belemmeren de
vernieuwing van de kerken.

8. De instelling van een wetenschappelijk en praktisch voldoende
toegerust „instituut" voor de begeleiding van veranderingsproces-
sen in kerken is voor de kerken van het hoogste belang.

9. De kerken moeten meer aandacht besteden aan hun public rela-
tions.

10. Het opbouwwerk in Nederland is een krachtige stimuleringskern
voor de inspraak en de participatie van bevolkingsgroepen in be-
stuurlijke processen van planning en beleidsbepaling.

11. Bij plannen  tot het veranderen  van een bureaucratische  in  een
professionele organisatie dienen de mate van professionalisering
van het beroep, de deskundigheid van de medewerkers, de con-
tinuiteit van hun medewerking en hun vervangbaarheid in de over-
wegingen te worden betrokken.

12. Veranderaars dienen voortdurend op hun hoede te zijn voor de
gewoonte „veranderen" in menselijke relaties te gebruiken als
overgankelijk werkwoord en te spellen als „vereenderen".

(1) Op grond van deze stelling zullen op de receptie na deze promotie geen
alcoholica worden aangeboden.
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