PLATFORMALITEITEN
Den Bosch, 3 april 1982
Een veertigtal personen vult de grote konferentiezaal van het plechtstatige Mariënburgcomplex. Op een zonnige lentezaterdag zijn ze uit alle windstreken van het land
toegestroomd. 'Ze': een aantal vertegenwoordigers van landelijke deels) kerkelijke
organisaties. Doel: tot een meer gezamenlijk overleg en betere samenwerking te komen. Een
korte voorgeschiedenis ging aan dit gebeuren vooraf.
Eerste aanzetten
In mei 1980 kwam het tot de oprichting van een zg. platform en een voorlopige stuurgroep, die
de opdracht kreeg in het najaar 1980 een studiedag te organiseren. Bedoeling van deze dag
zou zijn, aan de hand van een analyse van de situatie in de RK Kerkprovincie tot een beter
onderbouwd beleid en hechtere organisatie te komen. De stuurgroep begon met zo’n analyse
door middel van een zestal interviews met 'anonieme kerkelijke kopstukken'. Een eerste
analyse van wat er na de biezondere synode zo allemaal aan de hand is, was het konkrete
resultaat.
Ongeveer terzelfder tijd kwam de werkgroep publiciteit van Open Kerk met haar
knelpuntennota. Samen met de gebeurtenissen in de kerkprovincie, die deden vermoeden dat
de lijn Gijsen steeds meer veld zou winnen, was dit aanleiding om met elkaar kontakt te
zoeken.
Naar een efficiënte solidariteit
Dit leidde in 1981 tot een strategienota, en een studiedag in april '82 waar aan de hand van
een konkreet terrein - de katechese - werd aangetoond welke drempels overwonnen moeten
worden om gekozen opties waar te kunnen maken. Bovendien werd een enthousiast pleidooi
gehouden hoe te komen tot een efficiënte solidariteit. Er werd een gezamenlijk adres gekreerd
en een stuurgroep in het leven geroepen.
De stuurgroep ging met grote voortvarendheid aan het werk, hetgeen op 5 juni jl. een tweede
studiedag tot gevolg had.
Het Mariënburg-complex was weliswaar ingewisseld voor een iets soberder onderkomen bij de
minderderbroeders Capucijnen. Maar nog wel in de Bossche bisschopsstad, waar diezelfde
dag de Diocesane Pastorale Raad voltallig vergaderde in de schaduwen van de St.Janskathedraal. Twee kerkvergaderingen op één dag, beide op geheel eigen wijze
geïnspireerd door de Geest.
En opnieuw luisterden het missionaire en oekumenische veld naar de katecheten: het HKI als
oefenplaats in solidariseren. Opnieuw bogen een dertigtal deelnemers zich over de vraag, hoe
men vanuit zijn eigen specifieke veld elkaar zou kunnen ondersteunen.
Op zoek naar een infrastruktuur
In de maanden die daarop volgden heeft de stuurgroep zich bezonnen op de uitgangspunten
van het platform en zich beziggehouden met verduidelijking van de doelstellingen. Tevens
werd gewerkt aan een bescheiden, maar efficiënte infrastruktuur.
Doel platform
Algemeen geformuleerd: aan de verschillende pastorale werkvelden en kerkvernieuwende
bewegingen de mogelijkheid bieden om elkaar te steunen in het bevorderen van die
ontwikkelingen in de kerk van Nederland, die - in de lijn van Vaticanum 11 en het Nederlands
Pastoraal Concilie - het evangelie nieuwe kansen bieden.
Meer konkreet betekent dat:
• het inrichten van een ontmoetingsplaats voor vertegenwoordigers van pastorale
werkvelden en kerkvernieuwende bewegingen, zodat de onderlinge kommunikatie beter
plaats vindt;

•

•

het samen zoeken en werken aan de opbouw van een kerkgemeenschap, die open staat
voor zichzelf (waar een kerk van onderop kansen krijgt), voor oekumenische beweging
binnen de kerken en voor de samenleving;
het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze en strategie, waarin de verschillende
werkvelden en bewegingen elkaar kunnen ondersteunen bij moeilijkheden die ieder
ondervindt. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat we zelf tot de kerk behoren, niet op
polarisatie uit zijn en bereid zijn tot dialoog en verantwoorde kompromissen. Maar we
willen onze doelstelling blijven nastreven en haar verdedigen tegen bedreigingen.

Werkrelaties
Het platform beoogt niet het werk van de verschillende werkvelden en bewegingen over te
nemen. Integendeel, het direkte werk dient binnen het eigen werkveld of beweging te
gebeuren en hiervoor zal ieder zijn bondgenoten en medestanders dienen te zoeken. Het
breed platform beoogt slechts een brug te slaan tussen de verschillende velden en
bewegingen, waardoor bv. het werkveld 'katechese' ondersteuning kan krijgen van de
Pastorale Centra, de VPW, het missionaire veld enz.
Middelen
Om het doel niet voorbij te schieten door 'veel te willen' hanteert het breed platform voorlopig
slechts de volgende middelen:
• de instelling van een stuurgroep. Deze groep is samengesteld uit personen, die aktief in
een beweging of werkveld betrokken zijn bij de ontwikkelingen. De groep komt
maandelijks bijeen. Haar taak is: het signaleren en doorgeven van ontwikkelingen, het
voorbereiden van gezamenlijke aktiviteiten en het uitvoeren van gezamenlijke besluiten.
Uit haar midden zal een vertegenwoordiger naar buiten worden gekozen. De groep
bestaat momenteel uit de volgende personen:
- Nico Bulter (katechese)
- Els Hissink (oekumene)
- Johan Kuin (Open Kerk)
- Piet Nelen (religieuzen)
- Theo de Valk (DPDC Utrecht)
- Karel Weerkamp (missionaire beweging)
• het verzorgen van een schriftelijk kontaktorgaan dat bedoeld is als een soort ‘persdienst’
en een signaalfunktie heeft. Het sekretariaat berust bij Nico Bulter, Duivenkamp 251, 3607
AM MAARSSEN, tel. 03465 - 65270. Het kontaktorgaan zal verschijnen onder de naam '12-3' (zes tot acht maal per jaar) en staat onder redaktie van Nico Bulter en Jan Simons.
• het opzetten van minimaal twee werkdagen per jaar voor de aangesloten leden.
• een goed funktioncrcnd administratie-adres, waartoe men zich snel kan wenden en dat
dient als zakelijk koördinatiepunt. Dit adres is: Breed Platform Open Kerk, p/a
Berkenbosch Blokstraat 9, 2586 HD DEN HAAG, tel. 070501112.

