
Gastvrije kerk?! 

 

Een gastvrije kerk is een kerk waar buitenstaanders zich welkom voelen. Uiteraard is 

het enorm belangrijk dat de mensen in de kerk zich dan ook gastvrij opstellen. Dat 

spreekt bijna vanzelf (?). Maar er zijn ook andere dingen belangrijk. Deputaten 

Evangelisatie hebben in het afgelopen jaar een brochure uitgebracht, met de titel De 

gemeente present. Deze brochure, geschreven door de evangelisatieconsulent dr. 

Stefan Paas, geeft aan kerken allerlei tips om zich beter en gastvrijer te presenteren 

in de samenleving. Hoe maak je gebruik van de pers? Wat doe je met een website? 

Hoe verschaf je goede en laagdrempelige informatie? Hoe maak je een folder en wat 

moet erin staan? Dergelijke vragen hebben alles te maken met het verlangen om 

mensen te bereiken op de plaats waar zij zijn. Steeds weer blijkt dat gasten in onze 

kerken op zichzelf best bereid zijn door heel veel vormen ‘heen te kijken’, als ze die 

niet meteen begrijpen. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat ze uitleg krijgen over de 

gang van zaken in de kerk, hoe een eredienst verloopt, wat het christelijk geloof 

inhoudt en meer van dat soort vragen. Veel kerken presenteren zich nauwelijks op 

die manier aan buitenstaanders.  

 

Een goed voorbeeld is het bord dat bij veel kerken staat. Vaak ziet dat er ongeveer 

zo uit:  

 

 Chr. Geref. Kerk 
Diensten:  
v.m. 9.30u; n.m. 18.30u 
 

 

 

 

 

Wie zouden dit bord eigenlijk lezen? De kerkleden? Maar zij weten toch allang dat dit 

een Christelijke Gereformeerde Kerk is (en zij begrijpen die afkorting ook). Hopelijk 

weten zij ook allang hoe laat de diensten beginnen (en wat ‘diensten’ zijn…). In feite 

is zo’n bord bedoeld voor gasten: voorbijgangers en buitenstaanders. Maar als dat zo 

is, behoort zo’n bord er eigenlijk anders uit te zien. Dan zou er meer informatie en 

uitleg op moeten. In de brochure staan voorbeelden hoe dat zou kunnen. 



 

Het probleem is dat de manier waarop kerken zich vaak presenteren in de 

samenleving van hun dorp of stad, vaak de uitstraling heeft van een ‘besloten club’. 

Het gebouw, de bordjes die erop hangen, de parkeerplaats, de informatie die wordt 

aangeboden, bijna alles heeft de uitstraling: ‘Alleen voor leden’. Dat is jammer, want 

zo bedoelen we het toch niet? We zouden graag zien dat mensen die geen lid zijn 

van onze kerk en die misschien niet zo vertrouwd zijn met de gang van zaken in een 

kerk, er eens een kijkje zouden nemen. Maar dan moeten we ook op hen ingesteld 

zijn. We zouden daarom vaker de vraag moeten stellen: Hoe zou een buitenstaander 

aankijken tegen ons gebouw, de kerkzaal, de brochures en folders die er liggen? Is 

er iets voor hem of haar bij en kan hij of zij het gemakkelijk vinden? Hoe kunnen we 

gasten en vreemdelingen het gevoel geven dat ze welkom zijn, dat we blij zijn met 

hen? Uiteraard is dit in de eerste plaats een vraag die te maken heeft met onze hele 

gezindheid ten aanzien van buitenstaanders. Maar als we op zoek zijn naar concrete 

vormen, kan de brochure een hulpmiddel zijn. 

 

De brochure De gemeente present is voor fl. 10,- te bestellen bij het Bureau 

Evangelisatie, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, 0318-582364, evangelisatie@cgk.nl 
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