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Samenvatting onderwerp gemeenteavond Wijkgemeente 2, Noord, 27 mei 2015 

 

Samen in de naam van Jezus. 
 

De leerling-verpleegkundige leert het vak door samen te werken in de praktijk van een ervaren 

verpleegkundige, en op deze wijze wordt hij ingewijd in het vak. Dit noemen we intergenerationeel 

leren; ‘De leermeester leert de leerling en leidt hem op tot leermeester.’  

Een vergelijkbare handelswijze is te lezen in Psalm 78 de eerste acht verzen. Daar gaat het om 

geloofsoverdracht. Van generatie op generatie door geven: de roemrijke, krachtige daden van de 

HEER, en de wonderen die Hij heeft gedaan. Opdat de nieuwe generatie het zich eigen maakt en de 

daarop volgende generatie weer bij de hand neemt om het hen te vertellen. Hoe kan de kerk anno 

2015 deze opdracht uitvoeren, hoe kan het intergenerationeel leren zichtbaar worden? In dit artikel 

een handreiking. 

 

* Interesse en betrokkenheid  

Een van de grondvoorwaarden van intergenerationeel leren is interesse in/naar elkaars leefwereld 

tonen. Deze vorm van leren vraagt een grote bereidheid het blikveld te verruimen van eigen leefwereld 

naar elkaars leefwereld. De bereidheid om van ouderen te leren, van de ervaring van hun geschiedenis 

en hun opgedane vaardigheden, maar ook enthousiast zijn over de mogelijkheden en flexibiliteit en 

durf van de nieuwe generatie. Terugtrekken op het generatie-eiland is er niet meer bij. Het doorgeven, 

deze vorm van leren, kan pas echt plaats vinden als er eerst is afgestemd.  

 

* In het gezin wordt de basis gelegd 

Deze bereidheid is een belangrijke keuze die de leiding van de gemeente neemt. Ze heeft deze visie 

hoog in het vaandel staan en faciliteert zodat deze visie ook een toepassing krijgt in het dagelijks 

(gemeente)leven. 75% van de plannen mislukken omdat ze niet worden uitgevoerd, dus de nadruk 

moet komen te liggen op doen. 

Toch ligt de basis, de eerste verantwoordelijkheid, voor een succesvolle toepassing in het gezin. 

Communiceer daarom als ouders naar uw kinderen: ‘dat elke generatie in het dagelijks leven en in de 

Gemeente ertoe doet.’  

Thuis wordt de basis gelegd waarop de kerk doorbouwd. Vertel het niet alleen maar laat het ook in uw 

omgang zien. Stel kinderen/jongeren vragen over hun leven/leefwereld. Niet om grip te hebben maar 

uit interesse en betrokkenheid. Motiveer ze om aandacht te hebben voor ouderen, opa’s, oma’s, 

ouderen in de buurt, door ze op te zoeken, naar ze te informeren. Maar ook  de genoemde ouderen 

mogen geleerd worden zich uit te strekken naar de jeugd. Een wederzijdse belangstellig in de familie 

en gemeenschap maakt het doortrekken naar de gemeente een stuk gemakkelijker. 

 

* De training 

Het begint uiteraard bij visie, houding en dan komt het handelen. Ik wil een aantal voorbeelden 

voorleggen waarin jong en oud samen als gelovigen op trekken, van elkaar leren en door elkaar 

geleerd worden.  

 

- Laten voorgangers intergenerationeel de eredienst invullen. Dat betekent dat in de liturgie en 

opbouw van de preek ruimte is voor alle generaties. De kans is dan groter dat een generatie 

zich niet buitengesloten voelt omdat het niet over zijn leefwereld gaat. 

- Noem bij het oplezen van de mededelingen ook de verjaardagen. Niet alleen van de ouderen 

maar ook de jongeren. Noem de namen en vraag de jarige even te gaan staan, zodat 

omgeving op dat moment, of later de jarige kan feliciteren.  

- Organiseer (thema)diensten waarin verschillende generaties hun bijdrage leveren. Zodat 

generaties van elkaar kunnen leren. Voorbeeld: Thema 0orlog, iemand van 65+, een puber, en 
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een kind vertellen wat zij onder oorlog verstaan (geef de geschiedenis=wortels door, en vertel 

de toekomstmogelijkheden=vleugels) 

- Organiseer doordeweekse thema-avonden rondom muziek, sociale media, seksualiteit, en 

nodig daarbij ook de tieners uit. Zodat je met elkaar kunt praten ipv over elkaar.(doe het 

desnoods i.p.v. een catechisatieavond) 

- Organiseer opvoedavond(en) waarin oudere ervaren ouders jonge ouders kunnen 

bemoedigen en leren. 

- Spreek tijdens een doop/belijdenisdienst de generaties aan op de verantwoordelijkheid om 

elkaar te bemoedigen, voor elkaar te bidden. Jonge gezinnen hebben oudere gezinnen nodig 

als steun, laat dat merken. 

- Wanneer een echtpaar 40 of meer jaar is getrouwd haal ze naar voren en laat ze vertellen aan 

de nieuwe generatie echtparen wat hun geheim van trouw is. 

- Organiseer een of twee keer per jaar een generatie ontbijt/lunch => Voorbereid door ouderen 

en jongeren  

- Laat opa’s en oma’s eens meedraaien in de zondagschool, maak gebruik van hun kennis. 

- Ga als ouderen eens naar een catechisatie-/jeugdavond, zodat u kunt kan zien wat de jeugd 

bezig houdt.  

- Plan tijdens de catechisatie een bezoek aan het verzorgingstehuis, om met de ouderen te 

praten hoe zij vroeger met het geloof omgingen. 

- Spreek elkaar eens aan tijdens de koffie, als er examenperiodes zijn vraag de jongeren hoe het 

gaat. Als er tijdens de mededelingen iets wordt gezegd over een ziekenhuisopnamen van een 

ouder gemeenlid ga dan als jongere even naar de persoon in kwestie toe of als hij/zij al in het 

ziekenhuis ligt stuur hem als gezin een kaart. 

 

Maak het generatiekerk-zijn concreet zodat de verbanden worden versterkt, er barmhartigheid naar 

elkaar wordt getoond en de verdraagzaamheid groeit. Dat kan als we als generaties van elkaar 

afhankelijke willen zijn. Op deze wijze wordt Psalm 78 een werkelijkheid.  

 

 

Bert Reinds 

 

 


