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Aanleiding 
In 2017 zijn we als Nieuwe Kerk Groningen aan de slag gegaan met het 
beleidsmeerjarenplan 2017–2022. Het is nu tijd voor nieuw beleid. Onze maatschappij 
is ondertussen veranderd. Dat vraagt om opfrissing.  
 
Opbouw 
Bladzijde 3 start met een korte evaluatie van het beleidsmeerjarenplan 2017-2022. 
Bladzijde 4 schetst onze sociaal-maatschappelijke context anno 2022. 
Bladzijde 7 formuleert onze de missie die reageert op de maatschappelijke context, 
visie en Bijbelse positionering.  
Op bladzijde 8 beschrijven we de continuïteit waar we voor staan binnen de 
demografische context van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG).  
Vanaf bladzijde 10 zetten we uiteen wat er nodig is om die continuïteit te faciliteren. 
  



 3 

Evaluatie beleidsmeerjarenplan 2017-2022 
Het afgelopen beleidsplan benoemt vier pijlers: (1) missionaire activiteiten, (2) 
kerkelijke vieringen, (3) educatie en (4) toerisme en evenementen.  
Het plan drukt het voornemen uit om jaarlijks de voortgang hiervan te monitoren en 
up-to-date jaarplannen te maken. Dit hebben we tot de uitbraak van de SARS-CoV-2-
pandemie consequent gedaan, met wisselend succes. (1) Missionaire activiteiten voor 
kinderen hebben een Stadsbreed bereik gekregen. (4) Qua evenementen is de 
Nieuwe Kerk gegroeid naar een van de vaste culturele podia van Stad. De toeristische 
aanloop is toegenomen sinds de Hortusbuurt met Nieuwe Kerk opgenomen is in de 
toeristische route binnen stad. (3) Het educatieve programma van Christiaan 
Schoonenberg, over vleermuizen in en om de Nieuwe Kerk, was succesvol. Maar het 
is het enige educatieve project gebleven. We kunnen deze pijler wellicht opnieuw 
uitbouwen. (2) We zijn kerkdiensten blijven vieren, tijdens de pandemie op creatieve 
wijze. 
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Maatschappelijke context anno 2022 - 
Globalisering, consumentisme, , 
onbetrouwbaarheid van informatie, 
meritocratisering en rationaliteit 

 
 
 
  We zien in onze maatschappij een aantal 

ontwikkelingen. Die lopen parallel en hangen 
samen met de mogelijkheden van de 
voortgaande digitalisering. Deze 
ontwikkelingen bieden een vrijheid en 
mogelijkheden—een ruimte die we nooit 
meer kwijt willen. Tegelijkertijd roepen ze 
zorgen op. 

 
(a) informatie van mijlenver is binnen de global village zó voorhanden. Rages 
razen binnen enkele dagen de hele wereld over. Tegelijkertijd zien we een 
neiging naar regionalisering als tegenbeweging: mensen koesteren regionale 
dialecten en regionale vlaggen. 
Juist in Stad, waar studenten uit binnen- en buitenland komen en gaan, is het 
lastig om iets terug te vinden waarin je jezelf herkent en bij thuis voelt. Meer 
dan eens komt in één-op-één-gesprekken de wens naar voren om deel uit te 
maken van een groter geheel. Maar pas als je daarover spreekt, kan dat onder 
woorden komen.  
 
(b) Gepersonaliseerd vermaak is continu op afroep direct beschikbaar. Er 
ontstaat een wereld gevuld door gratificatie met beperkte frustratie. Zo wordt 
het normaal dat er voor het onbekende of niet-perfecte geen ruimte meer is. 
Er groeien mensen op voor wie dit de realiteit is, maar die daaronder lijden. 
 
(c) Informatie uit de global village bereikt ons vaak ongefilterd. Er is er meer 
dan ooit informatie ergens over te vinden, dat maakt het lastig te overzien. 
Daarnaast wordt er vaak opzettelijk onjuiste informatie gedeeld. Voor al die 
juiste en onjuiste gedeelde informatie geldt dat je niet goed weet of het een 
doel dient en zo ja welk doel dit dient. Dit samen maakt het lastig om het 
zinnige van het onzinnige te scheiden.  
Het is vaak lastig om het eens te worden over wat er gebeurt, nog los van de 
interpretatie. En dan is het al helemaal lastig om stil te staan bij en in gesprek 
te komen over wat deze informatie allemaal voor ons betekent. 
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(d) Daarnaast denken velen dat het individu verantwoordelijk is voor het eigen 
leven. Besluiten moeten rationeel verlopen. Tegenvallers zijn het gevolg van 
eigen verkeerde keuzes. Tekortkomingen maken geen deel uit van het mens-
zijn, met alle twijfels die daarbij horen, maar moeten overwonnen worden. 
Veel mensen ontdekken pas als zij in nood verkeren en zich dan tot 
professionals wenden dat zij niet de enigen zijn met twijfel—die tot dan toe 
beschaamd onbesproken was gebleven. Deze mensen zijn nog te onbekend 
met een veelzijdig leven, waarin ruimte is om te delen in succes én 
tegenvallers, teleurstelling én hoop. Waar ze zin vinden op plekken en in 
handelingen waar je ze in alle rationaliteit nooit zou zoeken. 

 
(e) In deze rationaliteit is weinig ruimte voor onbegrijpelijke processen. Die 
worden snel belachelijk gemaakt. Maar mensen zijn bij uitstek irrationele 
wezens met onbegrijpelijke ervaringen. Zo komt de mens met zichzelf in de 
knel. 
Mensen groeien op in een wereld zonder verhalen van verbeeldingskracht: 
verhalen van processen die raken aan iets onwoordelijks. Maar de wens lééft 
om iets uit te kunnen drukken dat verder gaat dan het rationeel verwoordbare. 
Kijk maar naar succesvolle projecten als Een spoor van licht. 

 
De uitwassen van deze vijf thema’s vragen om antwoorden: een verrijking van het 
leven die al in het leven zit en met de kerk te ontdekken is.   
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Bijbelse positionering 
De verbinding tussen Nieuwe Kerk en Stad valt bijbels gezien in goede aarde. ‘God 
heeft in Christus de wereld met zich verzoend’. Zonder mitsen en maren. Wat Stad en 
Nieuwe Kerk verbindt, is tegelijk ook het onderscheidende. De kerk zoekt zichzelf 
niet. Wat haar drijft is de liefde van Christus. De kerk ziet iets in de stad, omdat God 
het in de stad ziet zitten. Wat er loos is, is geen reden om de stad af te schrijven. 
Zonder Stad geen Nieuwe Kerk. De liefde van Christus leven op het omheinde erf van 
de kerk gaat niet. Gods erf is de wereld. Daar gaat zijn liefde naar uit. Dit blijft een 
bron van verwondering. 
 

2 Korintiërs 5, 14 – 19 
14Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat 
één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn 
gestorven, 15en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer 
voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven 
en is opgewekt. 16Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de 
maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die 
maatstaven beoordeelden. 17Daarom ook is iemand die één met Christus is, 
een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18Dit alles 
is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de 
taak gegeven dat bekend te maken. 19Inderdaad, God heeft in Christus de 
wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet 
aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening 
toevertrouwd. 

 
Visie anno 2022 – Verbinding in en door verwondering 
De gemeenschap in de Nieuwe Kerk, is een brede en open geloofsgemeenschap in 
de binnenstad van Stad. Ze is thuis in een iconisch kerkgebouw. Ze zoekt naar 
eigentijdse ontwikkelingen. Ze put uit een rijke traditie. Ze deelt de verwondering. 

Iedereen is bij ons welkom en heeft de ruimte 
om op eigen manier het geloof te beleven. We 
hebben vragen waarmee we in dit 
kerkgebouw iets aan kunnen: een mysterie dat 
onze gemeenschap bezighoudt en zich 
manifesteert in Stad. Het zijn vragen die 
voortkomen uit de botsing tussen het 
evangelie en onze ontmoetingen en 
ervaringen. Die ervaringen betreffen wat er in 
ons zelf omgaat op verschillende momenten: 
in ontmoeting met de ander, in ontmoeting 
met God, in het leven in deze stad en in het 
leven in een kwetsbare wereld die ons 
tegelijkertijd verzorgt. 
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Missie anno 2022 – Vernieuwde verbinding huisvesten 
De Nieuwe Kerk vormt een Christus-gemeenschap van en voor alle mensen uit Stad, 
waar ze een gezamenlijk thuis kunnen hebben waar alles gedeeld kan worden: het 
mooie, het nare, het breekbare en het stevige. Het huis is dagelijks open en biedt 
dagelijks tekenen van geloof, hoop en liefde. Dit gebeurt door middel van kerkelijke 
vieringen, stil gebed, lezingen, cursussen en muziek. 
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Context Wijkgemeente Nieuwe Kerk & PGG: Behouden en voortgaan 
Het fundament van onze gemeente rust op het ritme van de wekelijkse vieringen. 
Veel van die kerkgangers nemen deel aan kringen, groepen en clubs. Zo raken 
vriendschappen en kennissenkringen verbonden aan de Nieuwe Kerk, zijn ze daar 
thuis en verstevigen daarmee het fundament. 
 
We willen dit voor allen verwelkomende thuis laten voortbestaan. We willen dat 
kerkdiensten, kringen, groepen en clubs doorgaan, we nieuwe leden verwelkomen en 
dat nieuwe ontmoetingen opnieuw kunnen uitgroeien. De gemeente blijft actief in 
Stad op maatschappelijke thema’s, blijft zorgzaam en blijft missionair. Dat is wat we 
deden, wat we willen doen en wat we ook moeten blijven doen. 
 
Dit willen we terwijl de Nieuwe Kerk in ledental krimpt. De PKN-wijkgemeenten De 
Bron, De Fontein en Groningen-Zuid zullen door het afnemende ledental binnen 5 tot 
10 jaar niet meer zelfstandig te organiseren zijn. In de Nieuwe Kerk dempt en 
maskeert een beperkte aanwas momenteel de krimp. Die komt ten eerste uit alle 
windrichtingen van Stad, waarbij jongere leden van De Bron en De Fontein zich 
geregeld aansluiten bij de Nieuwe Kerk. Daarnaast heeft de Nieuwe Kerk enige 
aanwas van mensen uit andere denominaties en vinden mensen geregeld voor het 
eerst kerk in hun leven. Samen met alle leden, hoe lang of kort zij ook aan de 
gemeente verbonden zijn, is het zaak om ons fundament te onderhouden, voor 
onszelf én voor Stad. Onze huidige situatie biedt kansen om dat te doen. 
 
Onze beperkte krimp geeft ons daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid, die we 
samen met de Martinikerk hebben: we moeten ons voorbereiden op wat Stad van de 
PGG nodig zal hebben. Tegelijkertijd trekken we met alle wijkgemeenten samen op. 
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Een voorbeeld: de ontwikkeling van het ouderenpastoraat voor komende oudere 
generaties kan een specialisatie worden van een andere PGG-gemeente ten gunste 
van allen. In dit proces wordt het gezamenlijke belangrijker dan het eigene van de 
wijkgemeente. Hierbij voorzien wij dat alle vijf de gemeenten zich ontwikkelen van 
wijkgemeenten naar een stadsgemeente met elk eigen specialisaties die voor heel de 
PGG beschikbaar zijn, waarbij de Nieuwe Kerk zich richt op gezins-, jongeren- en 
jeugdwerk. De Nieuwe Kerk wil daarover binnen de PGG de discussie op gang 
brengen. 
 
We moeten dus twee dingen doen: ons fundament onderhouden en het bewerken 
voor komende generaties. Dat is kiezen voor meer gaan doen: voortzetten wat 
bestaat, maar ook opzetten wat nodig is of gaat worden. Dat gebeurt in PGG-
verband waar dat kan, zo nodig ondersteund of uitgevoerd door (nieuwe) 
professionals. 
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Pijlers 2022-2026 
Om de gemeente te kunnen behouden, moet deze passen binnen de vormen van 
2022, vindbaar zijn en over genoeg menskracht beschikken. In die uitdaging zoeken 
we kansen. De pijlers van 2017-2022 worden daarom bijgesteld. Ten eerste blijven we 
zoeken naar de kerkelijke vieringen die passen bij de behoeftes van nu. Ten tweede 
bouwen we de pijler toerisme uit naar een Open Kerk die zich nog verder voorbereid 
om nog meer een ruimte te zijn voor alle Stadjers. Ten derde willen we investeren in 
ontwikkeling en richten we de pijler educatie ook weer naar binnen in de kerk: de 
Nieuwe Kerk als opleidingsinstituut. Als vierde verkennen we vormen van samenleven 
rondom de kerk die de gemeente inspireren en voor helpende handen zorgen 
kunnen. Zo hopen we een herkenbare gemeenschap levend te houden midden in 
Stad. 
 
Pijler 1 Vieringen voor allen 
De Nieuwe Kerk is een plek voor alle generaties. We organiseren diensten (vieringen), 
momenten van ontmoetingen en andere bijeenkomsten voor inspiratie en bezinning. 
Deze kaderen de informatiestroom die op ons afkomt in en biedt interpretatie. Er zijn 
wekelijks diensten binnen de liturgische traditie. Die vormen het ritme van onze 
gemeente en spreken diegenen aan die zich al thuis voelen in het bestaande karakter 
van de Nieuwe Kerk. We blijven ook diensten houden met een sterk muzikale 
component in de Cantatediensten en Evensongs. Daarnaast onderzoeken we nieuwe 
vormen: voor gezinnen - de eerste stappen al zijn gezet - en in de komende jaren 
ook met en voor studenten en jong-volwassenen, vanuit onze visie en samen met 
hen ontwikkeld. Zo is de Nieuwe Kerk een voorbeeld van één kerk met vele uitingen. 

 
Wij willen onderzoeken hoe we deze diensten het beste ontwikkelen. Te 
denken valt aan afstemming op het vlak van Evensongs binnen Stad, het 
promoten van Schoonheid met een Ziel en verdere manieren om deze 
]diensten en hun kerkgangers een duidelijke plek te geven binnen de PGG en 
de Nieuwe Kerk. 
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Pijler 2 Open Kerk 
De Nieuwe Kerk is een gebouw van en voor alle Stadjers. We beheren voor Stad een 
tempel geplaatst in een tempelplein, het Nieuwe Kerkhof. Daar is ruimte voor 
verwondering, overdenking, aandacht voor Liefde, de ervaring dat je gekend bent en 
verbinding gevoeld kan worden. Essentiele ingrediënten van het leven die zo node 
gemist worden. Die ruimte, die de tempel en tempelplein herbergen, willen we verder 
of opnieuw ontsluiten voor Stad en de Stadjers. Het gebouw is voor sommigen een 
baken van rust, maar oogt voor anderen als een gesloten bastion. De potentie van de 
kerk zit in de verbinding met Stad en in engere zin de bezoekers van het Nieuwe 
Kerkhof. 
 De Nieuwe Kerk heeft zich daarnaast ontwikkeld tot een professionele 
ontvangstruimte. Het gebouw van de Nieuwe Kerk heeft de afgelopen jaren van 
binnen een verandering doorgemaakt. Professionele geluids- en lichtinstallaties zijn 
aangebracht en de keukens zijn recent geprofessionaliseerd. Maar nu lopen we tegen 
nieuwe beperkingen aan. 
 

We willen onderzoeken hoe we zowel die mysterieuze verbinding tussen Stad 
en Nieuwe Kerk kunnen vormgeven als de exploitatie kunnen versterken. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan een (deels) glazen ontvangstruimte op 
het Nieuwe Kerkhof, al dan niet in directe verbinding met het gebouw. Dit kan 
activiteiten in de kerk ondersteunen en de kerk verlengen richting ons 
tempelplein, het Nieuwe Kerkhof, en zo een brug met Stad vormen. Je kijkt de 
kerk in, maar vanuit de kerk kijken we ook de groene wereld in: een blik op de 
noodzaak van verduurzaming en vergroening. 
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Zo’n plan zou daarmee bijvoorbeeld ook ruimte voor een permanent 
diaconaal project kunnen bieden. De exploitatie kan bijvoorbeeld gedaan 
worden door deelnemers van een beschutte werkplek. Ook kan, door de 
continue aanwezigheid van deze mensen, er dagelijks voor gezorgd worden 
dat de Kerkzaal toegankelijk is. 

 
 

 
 
Door de kerk te openen, treden Stadjers de kerk in. We verwachten 

hieruit een inspirerende wisselwerking te halen. We kunnen bijvoorbeeld een 
breed palet van toegankelijke ervaringen gaan bieden, zoals openbare 
repetities van de koren, ruimte voor stil gebed, openbare orgelrepetities, 
lezingen, naast professionele en/of “besloten” voorstellingen en concerten. 
Tegelijk verwachten we dat Stadjers inspirerende activiteiten komen brengen. 
Hiervoor moeten we gaan onderzoeken hoe we onze planning van activiteiten 
in de kerkzaal willen blijven vormgeven, waarbij de kerkelijke vieringen centraal 
staan. 
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Pijler 3 Educatie 
De Nieuwe Kerk wil de samenleving naar binnen halen en haar verrijken. We hebben 
eeuwenoude inzichten in huis in zingeving, troost en vernieuwende liefde. Die delen 
we met de mensen om ons heen en daarin vormen we nieuwe generaties.   
 

De Nieuwe Kerk blijft een gemeenschap huisvesten die stages biedt voor 
predikanten, organisten en/of kerkmusici. De inzet van stagiaires kan schuren: 
zaken worden bevraagd, input vanuit de wereld komt als vanzelf naar binnen. 
Maar onze visie gaat ook weer met mensen mee de wereld in. 
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Pijler 4 Gemeenschap 
De leden van de Nieuwe Kerk leven in een wereld waarin op diverse terreinen tegelijk 
actief geparticipeerd moet worden: in de familie- en vriendenkring, rond de 
werkzaamheden en besteding van alledag en in andere omgevingen. Ondertussen is 
er een zucht naar levensbeschouwelijke verdieping, zingeving, rust en 
gezamenlijkheid, zonder haast en stapeling van activiteiten. We willen voor onszelf en 
de Stadjers op zoek naar voorbeelden van hoe zo’n leven in te richten en de daarvoor 
nodige ruimte blijven scheppen. 
 

Er is binnen de individualiserende samenleving bij velen een wens om zich juist 
wel te verbinden, niet specifiek of alleen aan een gezin, maar ook aan een 
groep, zoals een leefgemeenschap. Zo’n gemeenschap heeft monastieke 
eigenschappen, veelal levend met een kloosterregel. Er zijn inmiddels ruim 
zeventig van dergelijke gemeenschappen ontstaan in Nederland. Wij willen 
onderzoeken in welke mate hieraan behoefte is in Stad en of een dergelijke 
gemeenschap vanuit verbinding aan de Nieuwe Kerk zich wil formeren en in 
wisselwerking inspiratie kan bieden aan de gemeente. Een neveneffect kan zijn 
dat zo’n leefgemeenschap een bron kan zijn van vaste krachten voor 
onderhoud en beheer van de Nieuwe Kerk. Het onderzoek zal daarbij aandacht 
hebben voor de al bloeiende gemeente en de vraag hoe een leefgemeenschap 
zich tot haar kan verhouden. 

 
 

 


