
Impressie van een inspirerende kerkenraadsdag. 

SaGe (Samenwerkende Gemeenten) is  het 
project waarin Hilvarenbeek, Oisterwijk en 
Tilburg samenwerking zoeken.  SaGe is vorig 
jaar gestart met een gezamenlijke 
kerkenraadsdag. Dat was zeker voor herhaling 
vatbaar!  Op zaterdag 11 oktober, vond in het 
klooster van de gemeenschap ‘Chemin Neuf’ in 
Oosterhout de tweede kerkenraadsdag van de 
Samenwerkende Gemeenten Hilvarenbeek, 
Oisterwijk en Tilburg (H.O.T) plaats. De dag 
begon met een korte viering in de kapel. Het 
thema van de dag was kort samengevat:       

Hoe zijn we kerk in een seculiere wereld; hoe zijn we daarin een gezonde kerk? 

 Ds. Marian Boogaard hield daarover een inleiding. Er 
heeft  een verandering van een samenleving  waarin 
het abnormaal was om niet tegeloven  naar een 
samenleving  waarin het abnormaal is om wel te 
geloven plaatsgevonden ( Charles Taylor, Een seculiere 
Tijd ) Wat is een gezonde kerk?( Robert Warren, De 
gezonde kerk)  Is dat een kerk die groeit in leden? Is 
dat een kerk met een duidelijke signatuur? Wat voor 
kerk willen wij zijn? Welke keuzes moeten daarvoor 
gemaakt worden?  Een stapel vragen waar niet 
onmiddellijk een antwoord op te geven is, maar waar 
we wel over na kunnen denken. De zeven kenmerken van de gezonde gemeente kunnen ons daarbij 
helpen . 

In het boek openbaringen staan brieven van Johannes  
gericht aan "de Engel van de gemeente". Daarmee wordt 
bedoeld de gemeente als persoon, met zijn eigen karakter. 
Wij  kregen als kerkenraadsleden de gelegenheid om de 
engel van onze gemeente te schilderen . Het gaat om de 
persoonlijkheid, de identiteit, dat waar de gemeente voor 
staat, de bezieling, het heilig vuur. In een klein half uur 
zagen we kleine “”visieplaatjes”” te voorschijn komen. Deze  
"engelen "kunt u in december zelf bewonderen in een 
expositie in uw kerk!   Nadat iedereen   de engel van zijn 

gemeente had geschilderd)   hebben we de dag afgesloten 
met een korte viering die we besloten met het  lied 416: Ga 
met God en Hij zal met u zijn.  . Het was een drukke, maar erg 
inspirerende, koude( de verwarming was nog niet aan!), 
maar hartverwarmende dag . Een dag waarop we 
aangemoedigd zijn toch vooral te blijven zoeken naar wat ons 
bindt, niet bang zijn voor veranderingen, niet angstig 
vasthouden aan ‘het is altijd al zo geweest’, maar open 
blijven staan voor misschien wel heel mooie manieren om 
samen het geloof opnieuw te ontdekken!       
 Digna Cusell, Diaken,  Hilvarenbeek 



Voorbij de Vanzelfsprekendheid   

De inleiding van ds Marianne Boogaard droeg als titel:    
Voorbij de Vanzelfsprekendheid .    Gebruikte literatuur: 
Charles Taylor, Een seculiere Tijd. Hierin beschrijft  Charles 
Taylor hoe de vanzelfsprekendheid van wel-geloven en wel-
tot-een-kerk-behoren is overgegaan naar  “”behoor jij tot 
een kerk”” en “”geloof jij?””.In de publieke ruimte is God 
niet meer aanwezig, Religie is een privézaak geworden.       
En dan: Robert Warren: Handboek gezonde Gemeente Hoe 
nu verder? Hoe kunnen we een gezonde gemeente 
worden/zijn? Warren heeft handreikingen ontwikkeld om 
zich”t op onszelf te krijgen. Gezonden gemeenten hebben 

zeven kenmerken gemeen, die in een scorelijst zijn opgenomen. Wij hebben die als drie kerkenraden 
ingevuld en elkaar laten zien.   Het boek verdient aanbeveling om door een ieder gelezen te worden. 

     Ineke van Loon, Ouderling voor het pastoraat Hilvarenbeek 

 

Zeven kenmerken van een gezonde gemeente 

Bezield zijn door geloof 
en niet alleen maar alles draaiende willen houden en proberen te 
overleven 

Een naar buiten gerichte blik 
meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het 
‘kerkelijk leven’ 

Op zoek naar wat God wil 
een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van 
ons? Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen 
naar de zin maken. 

De kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven  
opbrengen 
in plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor 
mislukking 

Leven als een echte gemeenschap 
en niet zozeer als een vereniging of religieuze organisatie 

Ruimte (scheppen) voor iedereen 
inclusief in plaats van exclusief 

Zich beperken tot een paar taken en die goed doen 
eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig 

 


