Jaarplan tweede helft 2021 - 2022
Inleiding
In een eerdere rapportage spraken we over de overtuiging dat door enerzijds de groeiende
secularisatie en anderzijds de komst van niet-westerse christenen naar Nederland “onze missie
alleen maar groter wordt”. Deze overtuiging houdt ons nog steeds gaande.
We zien -in groeiende mate- dat Nederlandse kerken hulp kunnen gebruiken uit landen waar de kerk
als minderheid en bij tegenwind toch is gebleven en gegroeid. Tegelijkertijd hebben de niet-westerse
kerken in Nederland de betrokkenheid nodig van de Nederlandse kerk om zo elkaar tot zegen te
kunnen zijn in de missie van de hele kerk in Nederland.
Vanuit die overtuiging hebben we ons, als Connecting Churches, enkele doelen gesteld voor de
periode tot eind 2022, waarvan we u graag op de hoogte brengen. Daarbij dient opgemerkt dat een
projectmatige aanpak naar westerse snit niet passend is gebleken. Zo’n aanpak kenmerkt zich door
het stellen van doelen, het formuleren van stappen om die doelen te bereiken en het ‘opleggen’ aan
alle betrokkenen dat deze stappen vervolgens gezet moeten worden. Het overgrote deel van de
migranten organiseren daarentegen op een evolutionaire wijze, waarbij dingen tot stand komen
‘zoals het ontstaat’ binnen de gemeenschap. Dit jaarplan probeert aan beide vormen van
organiseren gehoor te geven.

Communicatie en netwerkactiviteiten
Communicatie
Onderzoek door ons gedaan in de afgelopen tijd heeft aangetoond dat voor niet-westerse kerken het
zoeken naar informatie op websites essentieel is, terwijl dit voor Nederlandse kerken meer een
bijproduct is. Voor jongere generaties in zijn algemeenheid worden sociale media steeds
belangrijker. Om op deze bevindingen in te spelen, is besloten:
• In 2022 zullen sociale media, om te beginnen LinkedIn en Facebook, gebruikt gaan worden
voor actuele informatievoorziening en het vormen van de “Connecting Churches groep” in
deze media, waar geïnteresseerden zich op kunnen inschrijven
• In 2022 de website te updaten naar hedendaagse standaard en de vernieuwde site zowel in
het Nederlands als Engels beschikbaar te maken. De site zal vooral voorzien in algemene
informatie met doorverwijzing naar:
o Bovengenoemde sociale media
o Een digitaal informatie adres waar geïnteresseerde met vragen terecht kan

Netwerkactiviteiten
In de periode najaar 2021 t/m eind 2022 beogen we samenwerking te bestendigen, waar mogelijk te
verdiepen en nieuwe contacten aan te gaan met onder andere:
•
•

•
•

•
•

Skin Nederland en Skin Rotterdam: de lopende samenwerking handhaven
Open Doors: Met hen willen we de samenwerking verdiepen. Er zijn onder andere plannen
voor gezamenlijke activiteiten bij hen, bijvoorbeeld gebedsbijeenkomsten, waarbij nietwesterse kerken worden uitgenodigd deel te nemen en zo deze kerken te informeren over
activiteiten en bevindingen van Open Doors in hun ‘thuislanden’ en gezamenlijk te bidden
voor de situatie van de -vaak gemarginaliseerde en verdrukte- Christenen in het thuisland.
De gedeelde ervaringen kunnen dan ook gebruikt worden in de contacten met de
Nederlandse kerk
PKN en Unie van Baptistengemeenten: We willen graag op beleidsniveau in gesprek blijven
en daarin blijven zoeken naar gelegenheden binnen het beleid van beide koepels hun
netwerken bij samenwerking met niet-westerse kerken te betrekken
HUB Den Haag: Dit is een vrij nieuw contact dat we graag verder uitbouwen. Zoals Skin
Rotterdam veel contact heeft met niet-westerse kerken in Rotterdam, geldt hetzelfde voor
HUB Den Haag in de Haagse regio. Doordat niet-westerse kerken in deze regio ons
benaderen in het zoeken naar Nederlandse kerkpartners, zien we er naar uit dit vanuit goed
Overleg met HUB Den Haag te faciliteren
Missie Nederland
Tearfund

Project Reversed Mission
In dit project faciliteren we het proces tot samenwerking tussen een niet-westerse en een
Nederlandse kerk. Hiertoe wordt per koppel een coach beschikbaar gesteld, bij voorkeur een coach
die ook -bijvoorbeeld door zendingservaring- kennis heeft van de cultuur van de niet-westerse kerk.
De huidige activiteiten worden voortgezet, onder andere door middel van:
• (Fysieke en digitale) training bijeenkomsten voor coaches:
o Op 11 september 2021 heeft er een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden in
Rotterdam
o Op 12 januari 2022 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden
o Gedurende 2022 staan er in elk geval nog 2 meer van deze bijeenkomsten gepland
• Het beschikbaar stellen van materiaal ter informatie en training voor coaches, gebruik
makend van SharePoint in de digitale Connecting Churches omgeving. We hopen in 2022
deze vorm van informatieverstrekking beter toegankelijk te maken
• Het voortzetten van al lopende coaching trajecten in:
o Zoetermeer
o Ede
o Amersfoort (voorheen Beekbergen)/ Apeldoorn
• Het voortzetten van gesprekken tussen kerken met de bedoeling een samenwerking te
starten in:
o Den Haag
o Mijdrecht
• In 2022 willen we daarnaast, mede gebruik makend van eerder genoemde sociale media,
nieuwe kerken benaderen en enthousiasmeren een samenwerking aan te gaan

Bestuur
In 2022 wil het bestuur zich uitbreiden met een of meer bestuursleden van niet-westerse
achtergrond en -hopelijk- behorend tot een jongere generatie. Het bestuur wil zo bereiken een
invulling te geven aan de reële verhoudingen in de doelgroepen waar we werkzaam mogen zijn.

