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De kerk  
is er voor  
iedereen

“Vijf broden en twee vissen om zo veel mensen te eten te geven? Dat lukt nooit!”  

In de Bijbel staat het verhaal dat we kennen onder de titel: De wonderbaarlijke 

spijziging. Als Andreas, een leerling van Jezus, een enorme groep hongerige 

mensen voor zich ziet en dan naar de voorraad kijkt, is dat zijn conclusie.  

Jezus dankt echter voor het kleine beetje brood en vis dat er wel is, deelt het  

en dan... blijkt er meer dan voldoende te zijn voor iedereen. Het is één van de  

vele Bijbelse verhalen waarin een reële schaarste verandert in een wonderlijke 

overvloed. Gelovend vanuit die verhalen gaan we als Protestantse Kerk Amsterdam  

de toekomst hoopvol en met vertrouwen tegemoet. 

We zijn op circa 30 kerkplekken verspreid over de stad aanwezig in allerlei vormen: wijkkerken, 

pioniersplekken, leefgemeenschappen, missionaire wijkgemeenten en huisgemeenten. Met input en 

feedback van heel veel mensen die bij ons betrokken zijn, is nagedacht over de komende jaren. Wat zijn 

onze gezamenlijke vragen en uitdagingen als kerk in deze stad? Zes thema’s vragen in het bijzonder 

onze aandacht om kerk te zijn nu en in de toekomst. De thema’s ‘bezieling, zichtbaar, inclusief en 

voor alle generaties’ zijn gericht op ons kerk-zijn in de stad. De thema’s ‘lichter, ondernemend en 

duurzaam’ zijn op de organisatie gericht.

Samenwerken in een mozaïek
We realiseren ons goed dat we in het benoemen van de zes thema’s grote verwachtingen hebben 

terwijl kerk-zijn anno nu lang niet altijd eenvoudig is in deze stad. We hebben elkaar dus hard nodig. 

Niet om in fusies te belanden, maar door samen te werken in een netwerk, een beweging. Het is van 

groot belang elkaar te kennen, te ontmoeten, van elkaar te leren, slimme manieren van samenwerking 

te bedenken en een ieders kracht op de juiste plekken in te zetten. Eén mozaïek van kerkplekken:  

elk onderdeel is uniek en samen maken we iets zichtbaar van Gods liefde. 

We zoeken daarnaast als kerk nog meer de samenwerking met partners in de stad. We leven in een tijd 

van allianties en netwerken. Pilots die we doen met politie, de Gemeente en sociaal-maatschappelijke 

organisaties laten zien hoe prettig en inspirerend dit kan werken. Het draagt ook bij aan een zelfbewuste 

identiteit: ook partners willen weten waar de kerk voor staat en respecteren dat.

De vraag is niet hoe groot of hoe klein we zijn.  

De vraag is of we geloven dat de kerk nodig is. Wij geloven van wel.  

Misschien nu meer dan ooit. 

Gods liefde gestalte geven in Amsterdam, dat is onze missie. 

Hoe we dat hopen te doen de komende jaren? We vatten het voor je samen!



1

2

3

Veel Amsterdammers zijn bezig met wat we ‘zielsgeluk’ 

noemen: waarom ben ik er, wat is mijn opdracht in het 

leven, wat mag ik hopen? Als kerk hebben we de stad 

iets te bieden als het om levensvragen gaat. We geloven 

in de ontmoeting met elkaar en met God. Niet alleen 

op onze kerkplekken. Ook in het publieke domein 

willen we laten zien dat God, Jezus en het christelijk 

geloof relevant zijn voor actuele vragen en thema’s.  

We zetten in op:

•  Het geloofsgesprek: dit gaan we op al onze kerkplekken 

stimuleren. Wat is onze roeping en hoe geven we daar woorden 

aan? Het voeren van het geloofsgesprek met alle generaties in 

de kerk vraagt om een open en luisterende houding, maar ook 

om oefening, hulpmiddelen, training en ondersteuning. 

•  Het ontwikkelen van vormen van geloven die ook aansluiten  

bij kleine groepen die samen bidden, vieren, dienen, leren en 

missionair en diaconaal present zijn. 

•  Het publieke domein: met hulp van onze predikanten, pioniers en 

pastores willen we nog beter laten zien hoe relevant het christelijk 

geloof en de rol van kerken en geloofsgemeenschappen zijn in 

onze maatschappij.

We willen graag zichtbaar zijn voor 

Amsterdammers op zoek naar 

zingeving. Er is op dat gebied veel 

concurrentie, maar we willen ons 

daardoor, ook al zijn we verhoudings-

gewijs klein, niet laten ontmoedigen. 

Want we zien ook we dat we als kerk 

heel welkom zijn als we onszelf zijn, 

ons verbinden met anderen en 

daarbij heel concreet aangeven  

wie we zijn en wat we doen. 

We zetten in op: 

•  Visieontwikkeling: hoe moet het mozaïek van kerkplekken er 

over vijf jaar uitzien? Hoe kunnen we present zijn in wijken en 

stadsvernieuwingsgebieden waar we nu nog niet aanwezig 

zijn? Doel is om de komende jaren minstens tien nieuwe 

kerkplekken te ontwikkelen, in welke vorm dan ook.  

De verbinding met andere kerken is daarbij van belang.

•  Onze gebouwen en hoe we die nog beter kunnen inzetten als 

plekken waar iedereen welkom is, in de buurt en in de stad.  

•  Onze communicatie: we willen nog zichtbaarder aanwezig 

zijn, online én offline, voor de vele zinzoekers buiten de kerk. 

•  Onszelf: ook Intern willen we actief uitdragen dat we geloven 

in waar we voor staan.

We zetten in op:

•  Een kerk die er is voor alle generaties, want we geloven dat de generaties elkaar veel  

te bieden hebben. Aandacht voor gezinnen is belangrijk.

•  Praktische support, onder andere via het student-traineeprogramma, van kerkplekken  

voor het thema kinderen, tieners, jongeren en studenten. 

•  Onze blinde vlekken ten aanzien van diversiteit. Door open te staan voor ons slavernij- 

verleden en dit te laten onderzoeken, en praktisch door te ontdekken hoe we  

daadwerkelijk inclusiever worden. 

•  Onze relatie met migrantenkerken: we willen het contact met deze kerken intensiveren, 

onder meer in samenwerking met SKIN Amsterdam. 

•  De thematiek van de LHBTQI+-community: op de kerkplekken en met de inzet van  

een missionair predikant. 

•  Het terugdringen van economische en sociale ongelijkheid in de stad. Samen met de 

Protestantse Diaconie bieden we plekken aan waar iedereen elkaar kan ontmoeten. 

Als er in Amsterdam iets in het oog springt is het wel de 

diversiteit van al die Amsterdammers. Maar die veel gekoesterde 

diversiteit staat al langere tijd onder druk. Dat uit zich in groeiend 

onbegrip tussen diverse groepen, generaties, tweedeling in 

economisch en sociaal opzicht, gentrificatie van bepaalde 

wijken, discriminatie en uitsluiting. Als kerk weerspiegelen we 

deze diversiteit beperkt. We geloven dat de kerk er is voor alle 

generaties, en dat die generaties elkaar iets te bieden hebben. 

We willen dat de kerk voor de kinderen, tieners en jongeren die 

er komen een veilige, actuele en relevante plek is. We zijn er 

niet alleen voor wie al actief betrokken zijn bij de kerkplekken, 

maar ook voor degenen die wel staan ingeschreven maar niet 

betrokken zijn of helemaal geen lid zijn. 

We bevinden ons in een uitdagende situatie.  

Het aantal betalende leden loopt terug en daar- 

mee de opbrengsten van donaties en collecten. 

Anderzijds is het hard nodig om te investeren  

in toekomstgericht kerk-zijn. Dat vraagt  

om ondernemerschap. 

We zetten in op:

•  Het vereenvoudigen van de bestuursstructuur. Wat is nodig om het beleid uit te voeren 

en wat zijn de verantwoordelijkheden en taken van de raden/teams per kerkplek?

•  Het slimmer inrichten van de bestuursstructuur, door binnen de stedelijke besturen 

meer te delegeren en te mandateren, bestuurders van buiten te betrekken en frisse 

inzichten op te halen. 

•  Een lichtvoetige manier van overleg, die vreugde biedt en inhoudelijk motiveert.

•  Toerusting en vorming voor het ontwikkelen en stimuleren van leiderschap in de kerk.

We zetten in op:

•  Het ontwikkelen van nieuwe vormen van betrokkenheid,  

naast het bestaande lidmaatschap. 

•    Het stimuleren van ondernemerschap op de kerkplekken.  

Een betere kostenbeheersing en ondernemerschap voor onze 

gebouwen. Praktisch door te zorgen voor een gezamenlijke  

inkoop van o.a. energie, goederen en diensten. 

•   Creatiever kijken naar de mogelijkheden van onze kerkgebouwen, 

waarbij de inhoudelijke doelstellingen van ons kerk-zijn leidend zijn. 

Samenwerking met de Diaconie en met externe deskundigen  

(investeerders, vastgoed) is daarbij van groot belang. 

•   De verkenning, samen met de Diaconie, hoe we het vastgoed  

nog meer missionair kunnen inzetten. 

•  Het starten van een of twee nieuwe leefgemeenschap(pen)  

wordt in deze beleidsperiode verkend.

We zetten in op:

•  Duurzaamheidsdenken: dit willen we in de hele organisatie 

stimuleren en verankeren. 

•  Het treffen van duurzaamheidsmaatregelen op de kerkplekken 

stimuleren en ondersteunen. 

•  Duurzame keuzes maken bij de inkoop van producten  

en diensten. 

•  Alle (kerk)gebouwen vrij van gasverbruik en CO
2
-neutraal maken. 

•  Een 10-jarig duurzaamheidsprogramma ontwikkelen met het 

streven naar het label ‘Groene Kerk’ voor iedere kerkplek. 

CENTRUM

De stedelijke bestuursvorm en de manier 

waarop het besturen op de kerkplekken is 

geregeld, passen niet meer goed bij jonge 

generaties, bij deze tijd en de uitdagingen 

waar we voor staan. Steeds minder mensen 

willen zich voor langere tijd aan een 

bestuurstaak verbinden. We willen 

besturen lichter en leuker maken.

We dragen verantwoordelijkheid voor de 

toekomst van de aarde en al wat er leeft.  

We willen dat handen en voeten geven op 

onze kerkplekken. We realiseren ons dat  

zorg dragen voor al het leven onlosmakelijk 

verbonden is met de (diaconale) zorg voor 

onze naaste, in het bijzonder met wie in 

armoede leven. De andere naasten die de 

rekening betaald krijgen, zijn de jongeren.  

We zien het als onze opdracht om nu  

duurzame keuzes te maken met het oog op 

een heilzame toekomst voor hen, in deze stad. 
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De Protestantse Kerk Amsterdam wordt gevormd 

door zo’n dertig kerkplekken: wijkkerken, pioniers- 

plekken, missionaire gemeenten, huisgemeenten 

en leefgemeenschappen. Samen vormen zij een 

mozaïek van kerken, verspreid over de stad.  

 

Kijk voor een overzicht van onze kerkplekken, 

de activiteiten en vieringen en meer informatie 

op: www.protestantsamsterdam.nl 

Gods liefde  
gestalte geven  
in Amsterdam



Wil je de uitgebreide versie van deze beleidsvisie 

lezen, dan vind je die op:

www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader

CONTACTINFORMATIE 

Protestantse Kerk Amsterdam

Kerkelijk Bureau

Nieuwe Herengracht 18

1018 DP Amsterdam

T (020) 53 53 700

M info@protestantsamsterdam.nl

www.protestantsamsterdam.nl 

Ontwerp en concept: Studio Nijenhuis


