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Preprint 

Gerard Dekker & Herman Noordegraaf (red.), Van meerderheid naar minderheid; Kerk-zijn 
in een post-christelijk tijdperk, Kampen, Kok, 1995; 136 pp., ƒ 24,90, ISBN 9024222109. 

Het rapport Secularisatie in Nederland van het Sociaal een Cultureel Planbureau heeft eens 
te meer duidelijk gemaakt, dat de kerken van een meerderheid een minderheid zijn 
geworden. Naar aanleiding van dit rapport wordt in deze bundel gevraagd wat de zich 
voortzettende secularisatie betekent voor het kerk-zijn in de samenleving. Hierbij is 
gekozen voor twee invalshoeken: wat betekent de afnemende kerkelijkheid voor het kerk-
zijn in de samenleving, en wat voor kerk en christendom willen wij in deze nieuwe situatie? 
De bundel bevat o.m. een interessante bijdrage van G. Heitink, die pleit voor een 
`dubbelstrategie' van netwerkchristendom (grote openheid naar de samenleving) enerzijds 
en minderheidskerk (`een bezielende gemeenschap van mensen die betrokken zijn op het 
hart van de zaak') anderzijds (30-31). De uitgave kwam tot stand in samenwerking met 
het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS). Het feit dat de noten aan 
het eind van elke bijdrage afgedrukt zijn, heb ik als onpraktisch ervaren. 

Marcel Sarot 
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