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EVALUATIE BELEIDSPLAN 2013 PLUS – WAAR STAAN WE NU  

 

Hieronder volgen de (ingekorte) aanbevelingen uit het beleidsplan waarmee de AV in 2014 

heeft ingestemd. Onder elke aanbeveling staat aangegeven wat er is gebeurd in de 

afgelopen periode. Daarnaast wordt een eerste richting aangegeven voor een vervolg.  

 

Aanbeveling 1  

Remonstranten richten zich op de door Motivaction omschreven doelgroep. Samen met 

professionele partners gaan ze een leden/vriendenwerfcampagne voeren, voor een periode van 

tenminste drie jaar. 
 

 

1.1. Reclamecampagne 

In marketingtermen maakt een reclamecampagne deel uit van de zogenaamde ‘sales-funnel’: een 

denkbeeldige trechter, waar de ‘adverteerder’ bovenin met allerlei middelen werkt aan bekendheid, 

bewustwording en overweging en waarbij iemand via ‘evaluatie en proberen’ mogelijk komt tot 

aankoop, in ons geval: vriend worden. Zie bijlage 1, blz. 9. 

In de zomer van 2014 is met het reclamebureau Publicis de campagne ‘Remonstranten. Geloof begint 

bij jou’ ontwikkeld. De doelgroep kenmerkte zich als volgt: 45+, hoger opgeleid, interesse in zingeving 

en verdieping en met een kerkelijke biografie. Een prominente plaats in de campagne namen de 

posters op NS-stations in en radiocommercials op landelijke publieke zenders. De ‘call to action’ was 

en is: kijk op de website remonstranten.nl en word vriend. De campagnevoorstellen zijn toegelicht in 

en akkoord bevonden door de AV van juni 2014 en later diverse malen afgestemd met CoZa, Convent 

en CVO. Eind oktober 2014 organiseerden we drie bijeenkomsten voor alle betrokkenen, waarin de 

campagne werd toegelicht en besproken. Daarnaast communiceerden we via info en afzonderlijke 

correspondentie met de plaatselijke gemeenten. 

Bewust kozen we voor buitenreclame en radio (en bij de start: advertenties). Welke media je 

inschakelt voor een campagne hangt af van je doelstellingen (en budget). In bijlage 2 (blz. 10) hebben 

we een diagram opgenomen, waaruit blijkt dat de door ons gekozen media vooral geschikt zijn om 

kennis en actie te bevorderen, de buitenreclame voegt emotie toe. Heel logisch ook dat we na de 

start van de campagne ons richtten op de volledige vernieuwing van de website en inzet van sociale 

media. Zie verderop in deze evaluatie. Vooral internet is goed om informatie te verschaffen en biedt 

de optie om op een laagdrempelige manier vriend te worden (kennis en actie). 

De posters waren gebaseerd op ‘Mijn God….’. Iedere uiting representeerde de individuele mening 

van de afgebeelde Remonstranten, niet toevallig geen modellen, maar echte remonstrantse vrienden 

en leden. In de gezamenlijkheid (totaal zijn er twaalf uitingen ontwikkeld) vertegenwoordigen ze de 

uitgangspunten van het Remonstrantisme. In september 2014 is een pretest van de 

posterafbeeldingen uitgevoerd door Motivaction. Kort samengevat: de campagne is een typisch 

voorbeeld van ‘you love it or you hate it’. Mensen die weinig of niets met geloof hebben en mensen 

met een orthodox christelijke overtuiging keren zich er van af. Mensen uit de doelgroep daarentegen 

vonden de uitingen prikkelend en oproepend tot discussie. Bijna de helft van de ondervraagde 

protestantse respondenten vond de campagne aansprekend, terwijl van de ‘niet gelovigen’ en de 

mensen met een RK achtergrond maar 19 respectievelijk 29% dat vond. Vooral de uitingen met een 
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directe relatie tussen ‘God en mij’ scoorden hoog: ‘Mijn God kijkt niet op me neer’, ‘Mijn God laat me 

zelf denken’ en ‘Mijn God dwingt me tot niets’. 

Zoals genoegzaam bekend weigerde de NS in eerste instantie om de posters toe te laten op de 

stations. Dit heeft sterk bijgedragen aan de vrije publiciteit die we vanaf dat moment rijkelijk kregen. 

Zie het kader hieronder. 

De reclamecampagne startte in november 2014 en heeft sindsdien twee grote ‘bursts’ gekend: 

november 2014 - mei 2015 en januari - april 2016. In onderstaand schema zijn de diverse ingezette 

media in de tijd verdeeld: 

Medium/maanden 2014 
-2016 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Abri’s x x             x     

Radiocommercials x x  x x  x        x x x x x 

Mobile advertising x x                  

Radiocommercials kerst  x            x      

Advertenties * x x                  

Reclamemast Pasen      x              

Online Pasen      x              

Vernieuwde website        x x x x x x x x x x x x 

Facebook/TwitterGoogle x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Free publicity x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

                    

*Advertenties in NCVR-gids, VPRO-gids, Psychologie Magazine, Trouw en Volkskrant 

Toelichting: van november 2014 tot en met mei 2015 is op ruime schaal campagne gevoerd: zie 

bovenstaand schema. Omdat we budgettair niet in de pas liepen is de campagne op radio en posters 

in feite in het tweede halfjaar van 2015 stilgelegd om vervolgens in januari 2016 (‘Preek van de 

week’) weer voluit te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Online (website en sociale media) 

In een communicatie- en wervingsstrategie is in deze tijd de inzet van online media onmisbaar. 

Onmiddellijk na de start van de campagne in november 2014 zijn we daarom begonnen om de 

bestaande website volledig te vernieuwen en geschikt te maken voor onze doelstellingen: niet alleen 

de bestaande groep Remonstranten informeren over het wel en wee van hun kerk, maar vooral ook 

het creëren van een uithangbord, een etalage voor mensen die op een of andere manier 

geïnteresseerd in ons zijn geraakt. Samen met online adviesbureau Johnny Wonder in Amsterdam 

Free publicity. In de afgelopen jaren zijn goede relaties opgebouwd met de 

omroepen op levensbeschouwelijk gebied (KRO, NCRV, EO, IKON): zowel 

predikanten als functionarissen van het LB zijn voortdurend te vinden in 

media: opiniebijdragen in Trouw, artikelen in diverse dagbladen en optredens 

op radio en televisie, zoals momenteel Tafel van Tijs (EO), De Nieuwe Wereld 

(EO/IKON), Jacobine op Zondag (KRO/NCRV) en Zin in Weekend (radio 5 

KRO/NCRV) en Vermoeden-vieringen (radio5, EO/IKON). Daarnaast lukte het 

met de campagne om ook seculiere media te bereiken: de Volkskrant, NRC, 

RTL, VARA/BNN, Omroep Max. 
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formuleerden we uitgangspunten en die werden tot een concrete website uitgewerkt met 

internetbureau Max in Apeldoorn. Uiteraard maakten we niet alleen een landelijke website 

(remonstranten.nl), maar boden we alle gemeenten een vergelijkbare, op lokale eisen toegesneden 

site. We lanceerden de nieuwe website tijdens de AV van juni 2015 en inmiddels doen ruim twintig 

gemeenten mee in het nieuwe format. Vanuit het landelijk bureau begeleiden we de gemeenten via 

workshops, maar ook individueel, bijvoorbeeld bij het overzetten van ‘content’ en het formuleren 

van een internetstrategie. Aan samenwerkingsgemeenten bieden we een afgeleid format met een 

eigen ‘look & feel’.  

De vernieuwde website trekt vanaf het begin een sterk groeiend aantal bezoekers: 

Periode Gemiddeld aantal bezoeken website per maand 

Maart 2014 – maart 2015 (oude site)   4.800   

Augustus/september 2015 (nieuwe site)   7.000 

November/december 2015 12.000 

Januari/februari 2016 20.000 
 

 

De groei kwam tot stand dankzij actuele en verdiepende blogs, sterke beelden en scherpe teksten. 

Zie overzicht2015. Vanaf begin januari 2016 zetten we wekelijks de ‘preek van de week’ online, dit 

zorgde voor duizenden bezoekers van de website. Daarnaast doet de reclamecampagne doorlopend 

de oproep om voor meer informatie naar de site te gaan. Een belangrijke rol spelen ook de sociale 

media Facebook en Twitter. Nieuwe blogs en agenda-items belichten we voortdurend via berichten 

op deze media. Inmiddels hebben we op Facebook 6.500 ‘likes’ en zijn daarmee de grootste kerk op 

internet. Op Twitter volgen 1.700 mensen ons. Verder stimuleren we het websitebezoek (en 

daarmee de kennis over Remonstranten) via specifieke instrumenten: we schrijven teksten specifiek 

gericht op de zoekmachines (Google), waardoor internetters ons gemakkelijker vinden. En we maken 

gebruik van Google Grants: tegen relatief lage kosten adverteren we met zogenaamde AdWords; 

alleen al in januari en februari leverde dat 740.000 advertentievertoningen op. Tenslotte versturen 

we regelmatig digitale nieuwsbrieven. Doorlopend monitoren we de prestaties met ons 

internetbureau Max.  

 
 

1.3 Samenwerking met remonstrantse gemeenten 

Met de gemeenten is intensief contact over de campagne. Uiteraard individueel, maar ook via 

bijeenkomsten. Eind 2014 overlegden we met vertegenwoordigers van gemeenten over de 

aanstaande campagne en via mail en persoonlijk contact communiceerden we over komende zaken. 

In mei 2015 organiseerden we een dag met workshops over ‘lokaal spiritueel ondernemen’ en in het 

najaar en in 2016 vonden diverse bijeenkomsten en workshops plaats over de vernieuwde website 

en sociale media. Resultaten en voortgang van het beleidsplan presenteerden wij tijdens de AV en bij 

het CVO. In de laatste maanden van 2015 en de eerste maanden van 2016 hadden we intensief 

contact met de gemeenten over hun werkplannen. Hierin zijn de activiteiten en promotie gericht op 

vriendenwerving en –behoud opgenomen. De gebundelde werkplannen zijn inmiddels toegestuurd 

aan de gemeenten. 34 gemeenten stuurden goedgekeurde plannen in. Graag volgen we de komende 

tijd de ervaringen en resultaten. Eind 2016 gaan we formeel evalueren, ook omdat de gemeenten die 

met een goedgekeurd werkplan aan de slag gaan hun quotum kwijtgescholden krijgen. 

 

 

https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/jaaroverzicht-2015/
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1.4 AdRem 

Sinds jaar en dag is het remonstrants magazine AdRem een welkome maandelijkse gast bij de 

abonnees. Het eind vorig jaar gehouden onderzoek wees uit dat de lezers behoorlijk tevreden zijn: zij 

waarderen het blad gemiddeld met een 7,5. Dit leidt uiteraard niet tot achterover leunen: de 

redactie komt in 2016 met een plan om het blad inhoudelijk en qua vorm verder te versterken. Sinds 

kort publiceren we AdRem ook online: nieuwe afleveringen zijn te vinden op de website 

remonstranten.nl/adrem en de komende tijd plaatsen we ook oudere edities, om een optimale 

archieffunctie te creëren. AdRem besteedt maandelijks aandacht aan de reclamecampagne en 

portretteert (nieuwe) vrienden en leden. 

 

1.5. Resultaten 

1.5.1 Bereikcijfers campagne 

De radiocommercials rond de Preek van de Week zonden we van januari tot maart 2016 iedere 

vrijdag en zaterdag uit op NPO Radio 1, 2 en 4 (drie keer per zender per dag). Daarmee bereikten we 

in de campagneperiode 2.3 miljoen mensen in de categorie 40+ AB1 (hoger opgeleid en welstandig). 

Gemiddeld hoort men vijf keer een ‘spotje’. In week 1 van 2016 bereikte de postercampagne 2.1 

miljoen mensen van 13-75. In de leeftijdscategorie 45-64 bereikten we 581.000 mensen die 

gemiddeld ruim twee keer een poster zagen. Artikelen in Trouw, ND en Friesch Dagblad bereikten 

500.000 lezers. Vergelijkbare cijfers kunnen we projecteren op de reclameactiviteiten vanaf 

november 2014. 

Het effect van reclame is een combinatie van bereik, contactfrequentie en impact. Uit onderzoek 

weten we dat Remonstranten vooral luisteren naar NPO Radio 1 en 4 en de dagbladen Trouw en NRC 

lezen. Vooral Trouw besteedt regelmatig aandacht aan de Remonstranten. Het bereik van posters is 

weliswaar minder specifiek, maar de impact is groot: een landelijk uitgezette campagne moet 

landelijke media gebruiken en daarbinnen zo selectief mogelijk zijn. Maar juist de prikkelende 

posters roepen heel veel reacties en bekendheid op, die verder gaat dan alleen de mensen die de 

posters daadwerkelijk gezien hebben.  

1.5.2. Naamsbekendheid 

Het vergroten van de naamsbekendheid van de Remonstranten is een van de belangrijkste 

aanbevelingen in het beleidsplan. Voordat iemand zal overwegen vriend te worden, zal hij/zij toch 

eerst moeten weten dat we bestaan. De reclamecampagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’ en 

uiteraard alle andere, hiervoor genoemde activiteiten hebben geleid tot een groeiende 

naamsbekendheid onder Nederlanders, zo blijkt uit metingen door Motivaction in 2013, 2015 en 

2016. Het percentage dat aangeeft goed bekend te zijn met de Remonstranten is klein, maar is in 

drie meetmomenten geklommen van 1 naar 3%. Kijken we naar de groep die zegt wel eens van 

Remonstranten gehoord te hebben, dan nam die toe van 29 tot 34%. In totaal is de 

naamsbekendheid nu 37% en dat was vóór de campagne 31%. Een relatieve groei van 20%. 

Het werken aan naamsbekendheid is een kwestie van lange adem en volhouden.  

1.5.3. Nieuwe vrienden/ontwikkeling ledental 

Sinds het begin van de campagne, in november 2014 konden we 375 (?) nieuwe vrienden begroeten. 

Daarmee is de jaarlijkse teruggang in leden tot staan gebracht: 

https://www.remonstranten.nl/adrem/
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Vooral na de start van de campagne was de instroom opvallend hoog. Inmiddels gaat het iets 

geleidelijker, maar nog steeds meldt zich bijna dagelijks een nieuwe vriend. 2/3 deel wordt vriend 

van een gemeente – daar is ons beleid ook op gericht – en 1/3 wil landelijk vriend zijn. In 2015 wisten 

achttien remonstrantse gemeenten hun leden/vriendental te vergroten, in 2014 waren dat er nog 

vijf.  

Nieuwe vrienden melden zich hoofdzakelijk aan via de website. Ze krijgen vervolgens een 

welkomstpakket, bestaande uit een brief, de ‘Goddeeltjes’, AdRem en de glossy Arminius. Na een of 

twee weken bellen we ze op voor een ‘intakegesprek’. Waar mogelijk proberen we nieuwe vrienden 

in contact te brengen met een gemeente. Contact onderhouden we daarna via het abonnement op 

AdRem en via regelmatige nieuwsbrieven. Uiteraard nodigen we ze uit voor de beraadsdag en andere 

evenementen, zoals de cursus ‘dwarsgeloven’.  

 

1.5.4. Enkele meningen 

Als bijlage 3 voegen we twee stukken bij: 

1. Afscheidsinterview met Tom Mikkers in het Nederlands Dagblad – blz. 11 

2. Terugblik van Peter Nissen op de afgelopen jaren, naar aanleiding van aanstaand vertrek  

    Tom  Mikkers – blz. 13 
 

 
 

Aanbeveling 2 

Het landelijk bureau werkt aan een centrale plek van toerusting, bezinning en ontmoeting. Via een 

helder format voor activiteiten worden gemeenten ontlast op het gebied van toerusting en PR en 

inhoudelijke training van kader. 

In de afgelopen twee jaar is concreet gewerkt aan de uitvoering van deze aanbeveling, vooral op het 

gebied van p.r. en communicatie. In juni 2015 werd de nieuwe website van de Remonstranten 

gelanceerd. Tot die tijd was de communicatie, ook bij gemeenten nogal intern, op eigen mensen 

georiënteerd. De nieuwe website is zeker bedoeld om de eigen kring te informeren en te inspireren, 

maar vooral ook bedoeld als uithangbord, etalage voor mensen die op een of andere manier in ons 

geïnteresseerd zijn geraakt. Het landelijk bureau faciliteert en ondersteunt de op- en uitbouw van 

gemeentelijke websites en helpt bij het ontwikkelen van een plaatselijke online strategie. Die 
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ondersteuning is er ook bij het maken en uitvoeren van de lokale werkplannen vriendenwerving en –

behoud. We adviseren niet alleen bij het maken van het plan, maar ook bij de uitvoering, zijn op 

afroep beschikbaar. Zie ook uitwerking aanbeveling 1. 

 

Aanbeveling 3 

Remonstranten voeren een intensief gesprek over de kerkdienst. Ze gaan, naast de waardevolle 

bestaande vormen, op zoek naar andere manieren. Dit gesprek vindt plaats met gemeenten, 

predikanten en het seminarium. 

De inrichting van de kerkdienst is allereerst een zaak voor de predikanten. Zij worden geacht hier een 

visie op te ontwikkelen. De CoZa koos er dan ook voor om aan het convent te vragen tijdens de 

conventsretraite dit thema te bespreken. De landelijke liturgiecommissie nam het initiatief tot een 

onderzoek dat tijdens de retraite werd uitgezet onder predikanten. Hier gaat het om een eerste 

inventarisatie van ervaringen met liturgievernieuwing.  Ook het Remonstrants Seminarium /   

Arminiusinstituut  hield zich bezig met de vragen rond vorm en inhoud van de kerkdienst.  In het 

voorjaar van 2016 was er voor predikanten een studiedag hierover.  De afgelopen twee jaar zouden 

gezien kunnen worden als een eerste bezinning op dit onderwerp. Dit levert een divers en soms ook 

gecompliceerd beeld op. Gemeenten zijn autonoom, predikanten denken verschillend over de 

inrichting van de kerkdienst, ervaringen met vernieuwing zijn niet overal gelijk en er zijn ook 

gemeenten waar klassieke vormen een bestaande groep mensen aanspreekt.  Is het wel aannemelijk 

dat je nieuwe mensen aanspreekt als je kiest voor nieuwe vormen? De CoZa hecht eraan om ook in 

het komende jaar dit gesprek voort te zetten over de inrichting van de kerkdienst. Hier ligt een 

belangrijke taak voor predikanten. Het gaat hier dan vooral over de vraag of we eraan slagen met ons 

verhaal ook daadwerkelijk aan te spreken. Daarnaast blijf de waarneming uit het marktonderzoek 

van Motivaction uitgangspunt: de vooruitstrevende geloofsboodschap die de Remonstranten uit 

willen dragen wordt door kerkgangers niet gehoord omdat de kerkdienst ouderwets en conservatief 

van vorm is.  Concreet zal de CoZa het gesprek aangaan met taakgroep liturgie/convent/seminarium-

Arminiusinstituut over de vraag op wat voor wijze dit gesprek ondersteund kan worden en of/hoe er 

concrete uitwerking van dit onderwerp haalbaar is.   

 

Aanbeveling 4 

Vriendschap biedt de beste mogelijkheden om nieuwe mensen aan te trekken. Communicatie zet 

hier op in. We formaliseren dit in de kerkorde. Ontwerp een route hoe nieuwe vrienden worden 

opgevangen en begeleid.  

Wat betreft de route: zie aanbeveling 1: voor nieuwe vrienden die zich via de landelijke website 

melden, bestaat een stappenplan. Ook plaatselijk worden nieuwe vrienden opgevangen en welkom 

geheten, zo is onze sterke indruk. Nieuwe vrienden worden niet altijd meteen actief, zo blijkt. Dat is 

niet erg. Het is belangrijk om het contact te onderhouden en na te gaan waar hun competenties en 

wensen liggen. Op die manier is een soepele integratie mogelijk en kun je ze wellicht vragen om op 

projectbasis een bijdrage te leveren.  

In het CvO van april 2016 gaven afgevaardigden aan dat ze eerst nog een evaluatie wensten over de 

nieuwe werkwijze alvorens zaken in de kerkorde te formaliseren.  De CoZa zal het initiatief nemen 

voor deze evaluatie.  
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Aanbeveling 5 

Indien nodig maken we (tijdelijk) middelen vrij om medewerker(s) aan te trekken voor de 

ledenwerfcampagne. 

Dit is gerealiseerd. Tom Harkema, Jaap Marinus en Japke van Malde verleenden op parttime basis 

hun diensten bij het werven en opvangen van nieuwe vrienden. 

 

Aanbeveling 6 

Samenwerkingsgemeenten geven aan op welke wijze zij de band van leden/vrienden met de 

Remonstranten willen vormgeven. 

Om dit gesprek richting te geven had de CoZa een voorstel geformuleerd tot wijziging van de 

kerkorde. Dit wijzigingsvoorstel had als insteek om vijfjaarlijks met samenwerkingsgemeenten de 

gang van zaken te bespreken en vast te leggen wat voor type samenwerking de gemeente voor ogen 

staat: associatie of samenwerking. Daarnaast voorzag de kerkorde wijziging in een lossere binding 

met de Remonstranten indien er geen leden/vrienden zijn te identificeren in een gemeente. In het 

CvO van april 2016 gaven afgevaardigden aan dat men over dit voorstel nader gesprek wenste. Dit zal 

de CoZa faciliteren. In juni 2017 kunnen de voorstellen dan opnieuw in deze of gewijzigde vorm 

worden aangeboden aan de Algemene Vergadering.   

Het gesprek over deze materie is ook gevoerd in het functionarissenoverleg en in het voorzitters-

overleg van vrijzinnige kerkgemeenschappen.  De uitkomsten van deze gesprekken laten zien dat het 

weerbarstige thematiek is. Regelingen van kerken verschillen, wat voor de één een zorg is, is voor de 

ander een zegen en urgentie van thematiek is niet gelijk bij de verschillende groepen. Het blijft 

belangrijk dat we over de kerkelijke inbedding van samenwerkingsgemeenten in gesprek blijven op 

landelijk niveau. Dit gesprek zal worden voortgezet.  

 

Aanbeveling 7 

De wijze van inspraak in diverse geledingen moet vereenvoudigd worden. En kan de plaatselijke 

autonomie altijd standhouden? De CoZa gaat in gesprek met gemeenten over de landelijke 

ondersteuning. 

Een kerkordevoorstel waarin de opzet van de AV (aantal afgevaardigden) zou worden gewijzigd is 

besproken in CVO van april 2016. CVO gaf aan meer gesprek hierover te wensen. Het gesprek over 

landelijke ondersteuning kwam in het tweede jaar van deze beleidsperiode op gang door de instelling 

van werkplannen. Het quotum kon ingezet worden ter financiering van deze plannen. Daarnaast is in 

de begroting van 2016 1 miljoen euro gereserveerd om gemeenten bij te staan die in tijdelijke nood 

verkeren. De evaluatie van de werkplannen en de criteria op grond waarvan ondersteuning wordt 

verleend aan gemeenten is inzet van bespreking in de komende periode.  De plaatselijke autonomie 

is vooralsnog uitgangspunt maar versterking van gemeenten door landelijke bijstand op gebied van 

pr, activiteiten of geldelijke ondersteuning is wel een belangrijke pijler geworden in het functioneren 

van de Remonstrantse Broederschap.  

 

Aanbeveling 8 

Samen met het seminarie en het convent ontwikkelen Remonstranten een visie op het 

predikantschap die recht doet aan de veranderingen in de samenleving. Op macro-/meso-/ 

microniveau. 
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Het Seminarium heeft de afgelopen twee jaar zaken opgebouwd zoals het Arminius Instituut en een 

goede inbedding in de VU. Daarmee zijn nu belangrijke voorwaarden gerealiseerd om het hierboven 

geformuleerde beleidsvoornemen te realiseren.  In deze AV ligt een plan ter bespreking dat een 

uitwerking bevat van deze afspraak.  Dit zal vervolgens in verschillende verbanden besproken 

moeten worden.  

 

Aanbeveling 9 

We gaan naast tekstuele uitingen multimediale uitingen produceren. 

De nieuwe website blinkt uit in beeld (en heeft daarnaast ook tekst natuurlijk). De beelden op de 

homepage wisselen elkaar wekelijks af. Posters en radiocommercials zijn voorbeelden van 

andersoortige uitingen en dat geldt ook voor de ‘Geven-Ontvangen-Delen’- filmpjes op YouTube. Een 

dezer weken starten we met de productie van korte filmpjes waarin we Remonstranten vragen te 

reflecteren op de ‘Mijn God…’uitingen. Sinds kort zijn we aanwezig op Instagram, een social medium 

dat vrijwel uitsluitend op beeld gericht is.  

 

 

Hoe nu verder? Het komende half jaar staat in het teken van evaluatie van de afgelopen periode. 

Om de in gang gezette beweging, kennis en ervaring met het werven van nieuwe mensen  niet 

geheel stop te zetten stelt de CoZa het volgende voor in het najaar van 2016  

 

Plan van aanpak tweede helft 2016 

1. Vervolg campagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’ 

Vanaf oktober starten we een nieuwe serie ‘Preek van de week’, nu op basis van het jaarthema 

‘Pleidooi voor vrijheid’. Gedurende zes weken vragen we zes predikanten hun preek hierop te 

baseren. Via radiocommercials kondigen we de preek aan en we zetten hem ook vooraf online. Met 

kerst zorgen we opnieuw voor commercials, in samenwerking met gemeenten. Uiteraard gaan we 

door met de ontwikkeling van website en sociale media. 

2. Evaluatie uitvoering beleidsplan 2013+ in de remonstrantse gemeenschap 

Op vijf verschillende manieren peilen we komend najaar hoe men de uitvoering van het beleidsplan 

tot nu toe waardeert: 
 

- enquête onder leden/vrienden 

- bespreking in convent van predikanten 

- bespreking met emeritus predikanten 
- bespreking in de CoZa en Taakgroep Communicatie en Werving 

- brainstorm via de Decision Making Room: hier kan een panel van betrokkenen anoniem reageren 

   op stellingen en keuzes; door de anonimiteit telt de stem van iedere deelnemer even zwaar,  

   waardoor de uitslag representatief is 

3. Follow up 

We nemen aan dat eind 2016 een nieuwe algemeen secretaris benoemd wordt. Hij/zij kan met alle 

resultaten en onderzoeksgegevens aan de slag om vernieuwde beleidsvoornemens te ontwikkelen. 
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Bijlage 1. Sales-funnel 
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Bijlage 2. Mediadoelstellingen 
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Interview met Tom Mikkers, Nederlands Dagblad april 2016 

 

Mikkers, architect van een religieus wegennet, vertrekt 
 

Theoloog Tom Mikkers, uitgegroeid tot het enthousiaste gezicht van de remonstranten, vertrekt.  
‘Mensen hebben negatieve gevoelens bij de kerk en geen voorkennis. Dat zijn twee enorme hobbels.’ 

Algemeen secretaris Tom Mikkers (46) groeide afgelopen jaren met zijn enthousiasme uit tot het 

gezicht van de Remonstrantse Broederschap. Hij lanceerde een gewaagde reclamecampagne en 

schreef een boek over religiestress, stress die in een seculiere maatschappij ontstaat bij religieuze 

zaken. Deze zomer vertrekt hij. 

 

Waarom vertrekt u? 

‘Ik heb van 2001 tot 2007 in het landelijk bestuur gezeten, vanaf 2008 ben ik algemeen secretaris. 

Vijftien jaar bestuurswerk, dat is best lang. Tot nu toe heb ik het gevoel gehad dat ik met nieuwe 

dingen bezig was. Als ik nu blijf, moeten dingen herhaald worden. Bovendien: het beleidsplan, waar 

de reclamecampagne uit voortkwam, loopt in juni af. Het lijkt me voor de kerk zinvol dat in alle 

vrijheid te evalueren, zonder mijn stem die meteen roept welke kant het op moet.’ 

 

Wat heeft acht jaar leidinggeven de remonstranten opgeleverd? 

‘Een nieuwe methodiek om mensen aan zich te verbinden. Onze krimp was enorm: in 1970 waren er 

20.000 remonstranten, nu is 5000 voor ons een magisch getal. Ik heb jarenlang getobd over de vraag: 

hoe kan een kerkgenootschap dat zo dicht bij het moderne levensgevoel staat, mensen niet aan zich 

binden? Die code hebben we gekraakt. We werkten vanuit de aanname dat de kinderen van 

remonstranten ook remonstrant werden. Maar de samenleving is ontzettend veranderd: zelf kiezen 

is heel belangrijk geworden. Kinderen kiezen niet meer automatisch de kerk van hun ouders. Als 

remonstranten kregen we daar extra mee te maken, omdat juist wij zeiden dat je bij ons zelf mag 

kiezen. Met de campagne en een goede online presentie hebben we het gevoel nu een soort 

wegennet te hebben mensen opnieuw aan ons te verbinden. We zitten rond de 5050 leden, dat 

aantal is voor het tweede jaar stabiel. Zonder de campagne hadden we onder de 4500 gezeten.’ 

 

Dus de Remonstrantse Broederschap heeft toekomst? 

‘Er is ruimte voor een progressieve kerk in het Nederlandse landschap. Als dit niet zou lukken onder 

de vlag van de remonstranten, zouden we niet lang daarna weer uitgevonden worden. Maar ik wil 

niet alleen triomfantelijk zijn: achttien van de veertig gemeenten groeien weer, heel voorzichtig is er 

iets aan het veranderen, maar ik heb ook te maken met gemeenten waarmee het niet goed gaat.’ 

 

Hoe vat je het remonstrantse geloof samen? 

‘We zijn geworteld in het evangelie van Jezus Christus, we willen God eren en dienen, in vrijheid en 

verdraagzaamheid. De theologische fijnproever zal er een zekere openheid in herkennen. Dat 

“geworteld in” biedt ruimte om af te wijken van kerkelijke taal, maar een buitenstaander hoort er 

wel meteen een kerk in.’ 

 

Bijlage 3.1 

Interview Nederlands Dagblad 
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Remonstranten staan niet bekend als Bijbelvast, tegelijk streed u met orthodoxe christenen 

tegen ‘religiestress’ en al te makkelijke kritiek op religie. Herkent u deze positie? 

‘Volgens mij ligt het net anders: het heeft te maken met de veranderende positie van geloven in 

Nederland. We moeten dat op een nieuwe manier presenteren, dat is in een cultuur met religiestress 

heel belangrijk. Als ik gelijk over het evangelie en over Jezus vertel, gaan de luiken bij veel mensen 

meteen dicht. Ik leef vanuit het Paasmotto “ga de anderen vertellen dat je Mij gezien hebt”. Maar als 

je dat verhaal niet goed vertelt, komt het niet aan. Je moet je verplaatsen in je hoorder, zoals Paulus 

op de Areopagus deed, en dan het evangelie ter sprake brengen. Mensen hebben negatieve 

gevoelens bij de kerk, en geen voorkennis. Dat zijn twee enorme hobbels.’ 

 

U vertelt dus wel over Jezus – wie is Hij dan voor u? 

‘Ik ben niet zo’n type die dan zegt: Hij is voor onze zonden gestorven aan het kruis. Dat zijn mooie 

zinnen uit het verleden. Toen Jezus leefde, hadden mensen bij Hem het gevoel dat ze heel dicht bij 

God waren. Dat herken ik: ik heb het gevoel dat Hij me dichter bij God brengt, dichter bij de essentie 

van waar het leven over gaat. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Het evangelie gaat over loslaten en 

vernieuwen, over God je niet toeëigenen. Die voorzichtigheid heb ik wel, het is remonstrants niet 

alles vast te leggen.’ 

 

Toch klonk als kritiek op jullie campagne, met slogans over ‘mijn God is ...’, dat jullie God toe-

eigenden. 

‘Dat is interessant. Marketing heeft zijn eigen taalveld. Je hebt bij reclame maar een paar seconden 

om mensen te prikkelen. Als we met brave statements waren gekomen over “mijn God houdt van 

vrede”, hadden we niets teweeggebracht. De buitenstaander, in dit geval de marketingdeskundige, 

nodigde ons uit te prikkelen. En er was een groep die daar een uitnodiging in zag. Als je als opdracht 

hebt “anderen te vertellen dat je Mij gezien hebt”, dan mag dat best op een eigentijdse manier. Voor 

een kerk was dit nieuw en spannend, maar het gebeurt constant dat we reclameboodschappen over 

ons uitgestort krijgen. We eigenden ons God niet toe, we willen in gesprek.’ < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bijlage II / Agendapunt 6 

 13 

HET TOMLOZE TIJDPERK 

Niemand is onmisbaar, zo luidt de volkswijsheid. ‘Tenzij je een dag vrij wil op je werk’, zo voegde een 

grapjas op een spreukentegel eraan toe. Niemand is onmisbaar. Maar dat betekent niet dat je 

mensen niet toch heel erg kunt gaan missen wanneer ze afscheid nemen van hun werk, hun 

zangkoor, hun vereniging, hun kerkgemeenschap of wat dan ook.  

 

In de Remonstrantse Broederschap zullen we Tom Mikkers vreselijk gaan missen. Half april maakte 

Tom bekend dat hij in de komende zomer afscheid neemt als algemeen secretaris van de remon-

stranten. Hij heeft die functie dan acht jaar bekleed, terwijl hij bij zijn aantrede had aangekondigd het 

vijf jaar te zullen doen. Die acht jaar zijn voor ons kleine, vrijzinnige kerkgenootschap van groot be-

lang geweest. Tom gaf de remonstranten een gezicht in de media. Hij zorgde ervoor dat er over 

remonstranten gesproken werd, en niet langer op een meewarige toon (‘och, bestaan die ook nog’), 

maar met bewondering en respect, en soms zelfs met een zekere jaloezie. Ik merkte het toen onze 

campagne besproken werd in de Raad van Kerken. Daar was een hoop kritiek op de posters en 

spotjes met de ‘mijn God’-uitspraken. Maar er was minstens evenveel bewondering voor een 

kerkgenootschap dat zo zelfverzekerd in het publieke domein over geloof en over God durft te 

spreken. En ook nogal wat verholen jaloezie: dat kleine kerkgenootschap speelt klaar wat ons, grote 

kerken, niet lukt, namelijk positief in het nieuws komen. 

 

Tom Mikkers heeft mensen attent gemaakt op de ruimte van de vrijzinnigheid die bij de remonstran-

ten te vinden is. Ik ben een van die mensen. Ik werd voor de eerste keer serieus nieuwsgierig naar de 

remonstranten door een uitzending van het televisieprogramma ‘Het Vermoeden’ in januari 2009 

waarin Tom te gast was. Ik heb hem toen gemaild, en van het een kwam het ander. Ik werd vriend 

van de remonstranten, vervolgens lid en ten slotte predikant. Ik weet dat er meer mensen zijn die 

een soortgelijke ervaring kunnen melden. 

 

Tom heeft de remonstranten weer zelfvertrouwen gegeven. Dat is mijn ervaring in onze eigen ge-

meente, maar ook in de vele gemeenten waar ik de afgelopen jaren als gastpredikant kwam. Dat al-

leen al is een goede vrucht die de campagne de moeite waard maakt: ze heeft het defaitisme door-

broken waarin nogal wat remonstranten verzeild waren geraakt (‘wil de laatste remonstrant het licht 

uitdoen’). Dat defaitisme maakte plaats voor een zelfbewustzijn: wij doen er toe, wij hebben een 

eigen geluid en dat mag gehoord worden. De campagne heeft nog meer vruchten voortgebracht: de 

naamsbekendheid van de remonstranten is enorm gegroeid, de krimp van het ledental is voor het 

eerst sinds 1970 gestopt en hier en daar vertonen gemeenten groei en nieuw elan. Onze eigen ge-

meente is daar een voorbeeld van: van de ongeveer 140 leden en vrienden van onze gemeente zijn 

er 23 toegetreden sinds de start van de campagne. Maar het herwonnen zelfvertrouwen is misschien 

toch wel de belangrijkste vrucht. 

 

Nu gaan we het Tomloze tijdperk tegemoet. Het voelt een beetje als de leerlingen na Pasen. Maar 

net als die leerlingen moeten we beseffen: het is aan ons om het werk voort te zetten. Laten we op-

staan en doorgaan. Laten we met bescheiden zelfvertrouwen getuigenis afleggen van de ruimte en 

de vrijheid van het evangelie. Laten we geloven in de toekomst van de vrijzinnigheid. We kunnen het! 

Ook zonder Tom. Al zullen we hem missen. 

Ds. Peter Nissen 

Bijlage 3.2  

Ds. P. Nissen in gemeente blad Oosterbeek 

  


