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INLEIDING

Dit boek is geen stappenplan voor het starten of vorm-
geven van een nieuwe kerk, en evenmin een handleiding 
voor succes. Het is een reisgids voor een avontuur. 
Missionair gemeentestichten is namelĳk niet een bouw-
pakket, maar een dynamisch en onvoorspelbaar avon-
tuur. Vergelĳk het met de eerste verkenningstocht in 
een nieuwe bruisende stad. Elke stadsdeel en elke wĳk 
heeft een eigen leven en een eigen sfeer en de dynamiek 
kan razendsnel veranderen. Denk aan een drukbezocht 
winkelcentrum dat er van de ene op de andere dag bĳ 
kan liggen als een verlaten gebied. Aan cafés, restau-
rants en winkels die geregeld van eigenaar wisselen. Aan 
kunstgalerĳen die constant nieuwe exposities hebben. 
Missionair gemeentestichten is onvoorspelbaar, omdat 
de mensen en omstandigheden doorlopend veranderen.

Deze reisgids is een hulpmiddel dat jouw ontdek-
kingstocht ondersteunt. Als je een historische stad 
bezoekt is het slim om vooraf een reisgids te lezen, 
zodat je voldoende achtergrondinformatie hebt en 
weet wat je kunt verwachten. Ook is het nuttig om de 
gids mee te nemen, zodat je die onderweg kunt raad-
plegen om te weten waar je bent en welke functie de 
gebouwen om je heen hebben.

Met een goede reisgids op zak krĳg je meer begrip en 
waardering voor wat je ziet. Zo’n gids geeft niet alleen 
aan wat de bezienswaardigheden zĳn, maar laat ook 

zien hoe je er kunt komen. Hĳ vertelt niet alleen waar 
goede restaurants zĳn, maar ook wat de lokale eetge-
woonten en specialiteiten zĳn. Hĳ wĳst je niet alleen 
de weg naar de juiste bushalte, maar geeft je ook een 
plattegrond van de stad zodat je je kunt oriënteren.

Dat is ook de bedoeling van dit boek. Als je het 
avontuur van missionair gemeentestichten aangaat, 
sta je aan het begin van een avontuur op onbekend 
terrein. Wĳ bieden je handvatten om er een geslaagd 
avontuur van te maken. Onze hoop is dat dit boek je 
helpt te ontdekken hoe een kerk voor mensen in jouw 
regio eruit kan zien. Maak je deel uit van een team dat 
al enige tĳd op reis is, dan hopen we dat dit boek je 
helpt om de onderlinge relaties en de contacten met 
mensen in je omgeving te verdiepen, zodat je Gods 
Koninkrĳk nog beter zichtbaar kunt maken in je stad.

Om het meeste uit dit avontuur te halen, adviseren 
we je dit boek op een specifieke manier te gebruiken. 
In het inleidende gedeelte hieronder leggen we uit 
hoe. Lees er niet vluchtig overheen maar neem de tĳd 
om echt te vatten wat we bedoelen. Wanneer je een 
onbekende stad gaat verkennen, is je ervaring vaak 
rĳker als je er vooraf boeken, websites en filmpjes over 
bestudeert. Dit geldt ook voor gemeentestichten. 
Gezamenlĳk de principes doornemen die we hieronder 
beschrĳven, geeft jou en je team een vliegende start.
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Hoe je het meeste uit dit boek haalt

1. Gebruik deze reisgids met je hele team. Dit boek 
is specifiek gericht op gezamenlĳke verwerking 
van de inhoud, uitwisseling en teambuilding. 
Daarom raden we je sterk aan deze reisgids met 
elkaar door te nemen, ongeacht de aard van je 
team; of het nu een losse groep dromers is die 
impact wil hebben op de stad, een kleine club 
pioniers die een gemeente wil stichten of het 
leiderschapsteam van een bestaande kerk. 

2. Profiteer optimaal van de oefeningen. Deze 
reisgids geeft je waardevolle nieuwe informatie, 
die je aan je eigen ervaring kunt koppelen en 
vervolgens in de praktĳk kunt brengen. Door het 
hele boek heen vind je allerlei oefeningen. Ze zĳn 
zo ontworpen dat ze je uitdagen in je denken, 
je overtuigingen, je voelen en je doen. Daarmee 
zorgen ze voor een diepe leerervaring die tot 
wezenlĳke verandering leidt. 
 
De oefeningen zĳn onderverdeeld in individueel 
werk, werken met een mentor, met een partner, 
in een kleine groep en uiteindelĳk met je hele 
team. We beginnen meestal met een persoonlĳke 
oefening of een oefening in een kleine groep om 
later over te gaan op oefeningen met het hele 
team.  
 

Symbolen voor de leeroefeningen: 
 
    Persoonlĳke oefening

  Mentor oefening

  Partner oefening

  Oefening voor een kleine groep

    Oefening voor het hele team 
 
 
 
Onderzoek toont aan dat groepsgrootte en 
onderlinge uitwisseling belangrĳk zĳn voor het 
leren in groepsverband; in groepen die uit twee 
tot vier mensen bestaan, doet iedereen actief 
mee. Als jouw team uit vier mensen of minder 
bestaat, raden we je aan de leeroefeningen voor 
kleine groepen gezamenlĳk te doen. Bestaat je 
team uit meer dan vier mensen, doe de oefenin-
gen voor kleine groepen dan in groepjes van vier 
of minder. Ga daarbĳ in een cirkel zitten, zodat 
iedereen een gelĳkwaardige positie heeft ten 
opzichte van elkaar.

Aan het begin van elke oefening vind je een lĳstje 
met benodigdheden en een ruwe schatting van 
de tĳdsduur. Hoe lang je er in werkelĳkheid over 
doet hangt af van verschillende factoren, zoals 
de groepsgrootte en de betrokkenheid van de 
deelnemers. 
 
Voor elke groepsoefening heb je een gespreksleider 
nodig. Deze persoon is verantwoordelĳk voor een 
sfeer die helpt om de leerdoelen te bereiken door:
• ervoor te zorgen dat iedereen ‘gehoord’ en 

gerespecteerd wordt door de groep;
• erop toe te zien dat iedereen deelneemt aan 

het gesprek;
• te bevestigen wat er gezegd is en te 

bewaken dat er een open leerhouding is 
waarbĳ antwoorden niet als ‘goed’ of ‘fout’ 
worden bestempeld.
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De belangrĳkste taak van de gespreksleider 
is niet onderwĳzen maar het gesprek tussen 
de deelnemers stimuleren. De gespreksleider 
beheert de materialen, legt de oefening uit, 
bewaakt de tĳd, geeft aan wanneer het volgende 
punt besproken moet worden en vat op het eind 
samen wat de groep heeft geleerd. De gespreks-
leider hoeft niet per se de teamleider te zĳn. Het 
kan iedereen in je team zĳn die de rol aankan en 
op zich wil nemen. Omdat dit een belangrĳke 
leiderschapsoefening is, is het wellicht een goed 
idee om alle leden van je team per toerbeurt deze 
rol te geven

3. Begin met je eigen unieke situatie. Bepaal, nadat 
je de korte introductie in het volgende hoofdstuk 
hebt gelezen, waar jouw groep, team of kerk het 
meest aan moet werken. Ga dan naar dat speci-
fieke hoofdstuk en verdiep je daarin met je team. 
Neem vervolgens ruim de tĳd om de bĳbeho-
rende oefeningen te doen. 
 
Let wel: omdat alle informatie in dit boek een rol 
speelt bĳ het avontuur van gemeentestichten, 
moet je ook tĳd nemen om de andere hoofdstuk-
ken door te nemen. Kies telkens de oefeningen 
die voor jouw groep van belang zĳn. 
 

4. Maak een missionair actieplan (MAP). Elk hoofd-
stuk eindigt met een speciale slotoefening, het 
MAP (Missionair Actie Plan), waarin je team het 

geleerde omzet in een concreet actieplan. Zo’n 
MAP is bedoeld als een flexibel hulpmiddel voor 
jou en je team. We beseffen dat elk team in een 
andere ontwikkelingsfase zit. Daarom zal de ont-
dekkingsreis die het beste omschrĳft waar jĳ en je 
team nu staan de meeste actiepunten opleveren. 
Maar het kan ook zĳn dat je huidige situatie vraagt 
om een concreet actiepunt bĳ elke ontdekkings-
reis. Omschrĳf alle actiepunten zo concreet 
mogelĳk, inclusief deadline en wie waarvoor 
verantwoordelĳk is. Volg de instructies aan het 
eind van dit boek op om het MAP voor jouw team 
te ontwikkelen.

5. Maak aantekeningen. Elk hoofdstuk eindigt met 
een aantal lege pagina’s die je kunt gebruiken voor 
persoonlĳke aantekeningen over wat je in dat 
hoofdstuk heb geleerd. Noteer hier wat belangrĳk 
voor je is: belangrĳke concepten, ideeën voor 
verder onderzoek, acties die je wilt ondernemen, 
et cetera. 

6. Zoek een coach/mentor. Op de reis die je nu gaat 
maken met je team is een ervaren coach van 
onschatbare waarde. Communitas biedt coa-
ching aan al haar projectgroepen. Zoek uit welke 
hulp beschikbaar is in jouw netwerk of denomi-
natie. Of neem contact op met Communitas – we 
praten graag met je en hebben in de meeste 
gevallen ervaren coaches en mentoren voor je 
beschikbaar.

 


