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Rapport 8 van commissie 1 inzake het rapport van de commissie landelijke
kerkendag (9.29)
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Uw commissie is dankbaar dat de commissie landelijke kerkendag ook dit jaar weer een
dag heeft georganiseerd waar de leden van onze kerken elkaar konden ontmoeten en zich
konden bezinnen. De kerkendag is een goed georganiseerde dag en dat vraagt veel
voorbereiding. Daarvoor zijn de we de commissie kerkendag erkentelijk.
Op p. 2 r. 13 wordt melding gemaakt van een tegenvallende opkomst van de jeugd in 2017.
In 2019 hebben de jeugdwerkorganisaties meegedacht bij de voorbereiding. Hoe dat heeft
uitgepakt kon nog niet in het verslag worden vermeld. De commissie liet echter weten dat
het in 2019 helaas niet gelukt is om veel jeugd naar de kerkendag te krijgen. Redenen die
- ook volgens de jeugdwerkorganisaties - meespelen, zijn:
- veel jongeren zijn met Hemelvaartsdag en de dagen erna op kamp;
- jongeren voelen zich minder betrokken bij een landelijke dag van het kerkverband;
- jongeren werken of vullen hun vrije dag zelf in.
Er is nog geprobeerd om jongeren te betrekken bij de voorbereiding, maar ook dat is lastig.
De laatste kerkendag (2019) werd gehouden in Veenendaal. Dit omdat de GS 2016
adviseerde een andere locatie te zoeken. Dat maakte eigenlijk een programma met
workshops min of meer onmogelijk. Ook het thema gaf reden om te kiezen voor één
bijeenkomst voor een brede leeftijdsgroep. Wel is geprobeerd het programma deels
interactief te maken. De kerkendag 2019 trok minder bezoekers. De commissie kerkendag
ziet het ontbreken van workshops echter niet direct als de oorzaak van het lagere
bezoekersaantal.
De commissie kerkendag stelt voor het primaat van de deputaatschappen los te laten. Zij
heeft dit voorstel aan uw commissie toegelicht. De allereerste opdracht van de synode voor
een kerkendag was om een dag te organiseren voor alle leden van de CGK vanuit de CGK.
Eén van de doelen was om de mensen meer bekend te maken met de breedte van de kerken
en het werk dat in en door de kerken gebeurt. Daarom werden toen expliciet de
deputaatschappen genoemd. Ook zouden deze deputaatschappen een deel van de
inhoudelijke voorbereiding op zich kunnen nemen. De commissie kerkendag heeft na
enkele keren geconstateerd dat voor sommige deputaatschappen steeds lastiger wordt om
een aantrekkelijk inhoudelijk programmaonderdeel te organiseren; denk bijvoorbeeld aan
een deputaatschap emeritikas of studiefonds. Daarom is aan de vorige synode de vraag
gesteld of het goed is om deze opdracht wat anders in te vullen. Hierbij wil de commissie
wel steeds de oorspronkelijke bedoeling van de dag in het oog houden. Aangezien de GS
2016 al in deze lijn besloten heeft nemen we dit voorstel niet over. We gaan er namelijk
vanuit dat wanneer we de handelingen van de commissie goedkeuren we ook goedkeuren
dat zij op de ingeslagen weg verder gaat. Uw commissie wil van harte onderstrepen: laat er
steeds weer een dag georganiseerd mogen worden voor heel de breedte van de kerken om
elkaar te ontmoeten.
Hetzelfde geldt voor het in het rapport genoemde voorstel 4. Ook dat is besloten tijdens de
GS van 2016. Door onze instemming te betuigen met de werkzaamheden van de
commissie gaan we ervan uit dat ook deze manier van werken mag worden voortgezet. De
manier waarop de commissie de kerkendag organiseert is naar het oordeel van uw
commissie mooi en opbouwend. Het aantal bezoekers viel de laatste keer tegen maar dat is
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voor ons op dit moment geen reden om de opzet of de doelstelling van de kerkendag te
wijzigen.
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Voorstel tot besluit:
- de synode besluit de werkzaamheden van de commissie landelijke kerkendag goed te
keuren en de commissie te verzoeken hun werkzaamheden voort te zetten;
- opnieuw leden van de commissie te benoemen.
D.J.T. Hoogenboom, rapporteur

