VOORJAARSCONFERENTIE
21 APRIL 2017
13.30 – 16.30 uur
UTRECHT

STADSDOMINEE: REDDENDE ENGEL OF LOSLOPENDE HOND?
Een studiemiddag rond de ‘stadsdominee’, over de herkenbaarheid en hoorbaarheid van de kerk in
de grotere steden.
Kerken worden kleiner, predikanten en
andere beroepskrachten hebben hun handen
vol aan de pastorale, diaconale en
missionaire taken, die te groot zijn voor de
krimpende formatie. Toch zoeken kerken in
de steden naar manieren om aanspreekbaar,
herkenbaar en hoorbaar te zijn. In diverse
steden zijn stadsdominees aangesteld:
predikanten met de opdracht buiten het
gemeentewerk kerkelijke presentie vorm te
geven. Maar wat is een stadspredikant? Hoe
vult die haar taak in? Wat brengt de kerken
ertoe de kosten voor een dergelijke functie
op te brengen? Welke motieven en welke
verwachtingen spelen daarin mee?
Stadsdominees uit vier steden vertellen over
hun praktijk: Evert Jan Veldman en Pieter
Versloot uit Groningen, Jasja Nottelman uit
Utrecht, Mariska van Beusichem uit Zwolle
en Bert Altena uit Assen.
De synode werkt ondertussen aan een herziening van de kerkorde, onder het motto: Back to Basics.
Overlegstructuren moeten eenvoudiger, vergaderdruk moet naar beneden, er moet meer tijd en
energie vrijkomen “voor waar het werkelijk om gaat in de kerk”. Inzet is versterking van de
plaatselijke gemeente.
Hoe interfereren deze twee ontwikkelingen? Raken zij elkaar, versterken zij elkaar? Deze vragen
zullen meeklinken in het gesprek over de praktijk en inbedding van de stadsdominee.
Het belooft een inspirerende ontmoeting te worden rond actuele ontwikkelingen en praktijkverhalen
die de kerk in de stad raken. Kom, deel en leer!

Derk Stegeman
(voorzitter)

Programma
13.30

Opening

Derk Stegeman

13.40

Stadsdominee in de praktijk
Groningen : Evert Jan Veldman en Pieter Versloot
Zwolle: Mariska van Beusichem
Utrecht: Jasja Nottelman
Assen: Bert Altena

14.30

Balans
Overeenkomsten, haken en ogen, signalen van elders

14.45

Thee

15.00

Forum
Open gesprek tussen de stadsdominees en de zaal, over
tendensen, verschillen, overeenkomsten, en bestuurlijke inbedding

16.00

Afsluiting in de kapel

16.20

Borrel

Wanneer: vrijdag 21 april 2017
Waar:

Protestantse Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Aanmelden:

info@beraadgrotesteden.nl
www.beraadgrotesteden.nl/conferenties

Toegang: gratis

