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1 Beschrijving van het forum 
 

Oorsprong 

Het "Forum voor de Christelijke Gemeenschap" (hierna te noemen "Forum") is een gratis, 

supraregionaal ledeninitiatief1. Het werd geïnitieerd via de "Mitteilungen aus der 

Christengemeinschaft" in het Johanni nummer 20192. Via een e-maildistributielijst werd 

contact gelegd met belangstellenden en werden vergaderingen belegd. Sindsdien is het forum 

voortdurend in ontwikkeling geweest. 

Het Forum is een niet-lokale ontmoetingsplaats waar mensen met en zonder priesterschap 

samenkomen en vrijelijk van gedachten wisselen over vragen van de christelijke gemeenschap. 

De aandacht gaat vooral uit naar buiten-culturele zaken: de sociale en structurele aspecten 

van onze congregaties en de beweging als geheel - kortom: onze saamhorigheid. 

De reden voor deze uitwisseling is dat mensen in onze gemeenten verlangen naar vernieuwing 

van velerlei aard en daarover een dialoog zoeken. Dit is op verschillende plaatsen herhaaldelijk 

tot uitdrukking gebracht, bijvoorbeeld in de "Mitteilungen aus der Christengemeinschaft "3 , de 

enquête "Offen gesagt "4 en ook buiten de congregatiecontexten5. 

 

Structuur en organisatie 

Het Forum is een initiatief van de leden en zij zijn er verantwoordelijk voor. Een 

organisatorische groep (momenteel Bärbel Thielemann, Michael Jenitschonok, Karl-Heinz 

Sauer en Wolfgang Jaschinski) coördineert de werkzaamheden. Een e-mail- en postverzendlijst 

informeert alle belangstellenden over de activiteiten van het Forum aan het begin van elke 

maand (of korter indien nodig). 

Naar buiten toe brengt het Forum verslag uit over zijn werkzaamheden op zijn eigen 

homepage (www.forum- cg.de) en waar mogelijk in de "Mitteilungen aus der 

Christengemeinschaft". Het Forum streeft intern en extern naar een zo groot mogelijke 

transparantie over zijn eigen werkzaamheden en organisatie. 

Het Forum beschouwt zichzelf als een onderdeel van de Christelijke Gemeenschap; het heeft 

geen eigen rechtsvorm en streeft er momenteel ook niet naar. Het moet zo vrij mogelijk 

worden georganiseerd en worden gesteund door het initiatief van de belanghebbende partijen. 

Het Forum is onafhankelijk van de bestaande organen van de Christelijke Gemeenschap. 

 

 

1 Verduidelijking van termen: In het navolgende wordt de term "leden" gebruikt voor leken. 

Hieronder vallen ook de zogenaamde "Vrienden van de Christengemeenschap", d.w.z. mensen 

die geen geregistreerd lid zijn, maar zich wel verbonden voelen met de Christengemeenschap. 

2 Zie hierover: "Beweging voor religieuze vernieuwing - nu vernieuwen en weer in beweging 

komen!" van Michael Jenitschonok, Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Johanni 2019, 

pp. 15-17; ook hierover: Ontwerpartikel voor hetzelfde nummer van de Mitteilungen (niet 

gepubliceerd) van Bärbel Thielemann: "Zijn wij een christelijke gemeenschap?" (beide in 

hoofdstuk 2) 

3 Voorbeelden hiervan: Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Kerstmis 2018, p. 1/2: "In 

Erwartung des Neuen" van Jochen Butenholz, of ook Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, 

Johanni 2017, p. 16-19: "Ein Nachruf und Weckruf; Zur Auflösung der Christengemeinschaft 

Mainz" van Martin Rieker (beide in hoofdstuk 2). 

4 "Eerlijk gezegd - Enquête uit de gemeenten - Voor de gemeenten", gepubliceerd Pasen 2012 

door "Stichting de Christelijke Gemeenschap" (internationaal); citaten hieruit in hoofdstuk 2 

5 Andreas Laudert (voormalig priester van de Christengemeenschap) in "die Drei"; citaat in hoofdstuk 

2 
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Wijze van functioneren 

Het forum organiseert bijeenkomsten van de belanghebbende partijen in de wisselende 

gemeenschappen, soms ook buiten de gemeenschappen. (Tot dusver is er - indien mogelijk - 

ongeveer om de 3 maanden een vergadering geweest.) Daarnaast vinden er 

videovergaderingen plaats. Alles kan gezegd worden op de vergaderingen. De deelnemers 

zorgen ervoor dat ze elkaar met respect behandelen - zowel in hun interactie als thematisch. 

De respectieve onderwerpen en de aanpak worden grotendeels bepaald door de aanwezigen. 

De ervaringen van het individu vanuit een gemeenschapscontext zijn een essentieel onderwerp 

van discussie. 

Gesprekken vormen het centrale element van de bijeenkomsten. In de wijze waarop zij door 

de deelnemende leden en priesters worden georganiseerd, gestructureerd en opgepakt, zijn zij 

een verkenning en een beproeving van een nieuwe saamhorigheid - een toekomstige 

werkplaats van de christelijke gemeenschap, een soort "modelgemeenschap", zogezegd. 

Het forum heeft dus twee essentiële ervaringsgebieden: enerzijds de discussie, anderzijds de 

praktische vormgeving van het samenzijn - in zekere zin het uittesten van nieuwe vormen van 

samenzijn. 

Het midden van de bijeenkomsten wordt gevormd door de menselijke toewijdingsdaad. Indien 

mogelijk, eindigt de dag met een rituele afsluiting. 

Indien mogelijk worden ervaringen en bevindingen schriftelijk vastgelegd. De geproduceerde 

documentatie wordt via de distributielijst van het forum ter correctie en verdere verwerking 

aan alle betrokken partijen voorgelegd. Om ervoor te zorgen dat mensen vrijuit kunnen 

spreken en zich zonder aarzeling kunnen openstellen, wordt het forum beschouwd als een 

"beschermde ruimte". Verslagen van de bijeenkomsten geven dus geen beeld van het 

persoonlijke. 

 

Doelstelling 

Ter gelegenheid van het bijna 100-jarig bestaan van de Christengemeenschap, lijkt het gepast 

om eens te kijken naar wat een grondige herziening is geworden. Voor een duidelijk beeld is 

een zekere afstand nodig tot datgene waarin men vaak al vele jaren staat. Daarom nodigt het 

Forum u uit om de vertrouwde congregationele ruimten te verlaten en onze congregationele 

contexten vanuit een nieuw perspectief te bekijken op veranderende plaatsen waar zich 

voortdurend nieuwe mensen bij ons voegen. 

De ontmoetingen verplaatsen zich geleidelijk door de verschillende gemeenschappen en 

bevorderen de supraregionale uitwisseling en verbinding. Het Forum blijft dus in vele opzichten in 

beweging. 

De uitwisseling is alleen effectief als mensen openlijk kunnen praten. Ook hier moet enerzijds 

de verandering van plaats helpen, maar anderzijds ook de "setting": het initiatief komt van de 

leden die uitnodigen voor de bijeenkomsten en de gesprekken modereren. Dit opent een 

ruimte voor discussie die tot nu toe grotendeels onbekend was in onze gemeenten. Ook 

priesters kunnen zich wellicht vrijer bewegen in het gesprek, omdat zij niet meer blootgesteld 

zijn aan de verwachtingen van een gemeente en dus ontheven zijn van de centrale 

verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt. Op die manier wil het forum een diepere 

uitwisseling tussen leden en priesters vergemakkelijken en zo een resonantieruimte worden 

voor de saamhorigheid van de christelijke gemeenschap. Op die manier kunnen impulsen 

worden opgedaan voor het opnieuw vormgeven van ons gemeenteleven. 

 

Het Forum wil geen "ledenvereniging" zijn, maar de initiatiefkracht van de leden wakker 

schudden en versterken en hun uiteenlopende competenties aanboren voor de verdere 

ontwikkeling van de christelijke gemeenschap. Velen in het Forum zien in dit grotendeels nog 

sluimerende potentieel het fundament (en de "behoefte-draaiende" levenskrachten) voor een 
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hedendaags gemeenteleven in de ontluikende tweede eeuw van het leven van onze 

Christelijke Gemeenschap. 
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3 Inzicht in de werkzaamheden van het forum: het werkboek 

 

Karakter en doel van dit werkdocument 

Dit werkdocument is tot stand gekomen na een reeks regio-overschrijdende discussiegroepen 

van ongeveer twee dozijn mensen die hun ervaringen in het sociale leven van de 

Christengemeenschap deelden. 

Wij benadrukken uitdrukkelijk dat dit werkdocument een momentopname is, wij zijn het 

voortdurend aan het ontwikkelen. De inhoud is dus niet volledig, maar kan worden uitgebreid 

en gewijzigd. Andere belangstellenden zijn welkom om mee te doen en hun indrukken en 

ervaringen in te brengen. 

De structuur van de tekst die vandaag, in november 2021, beschikbaar is, is zeker ook niet 

goed afgerond en perfect geslaagd. Het is het resultaat van een gemodereerd schrijfproces 

van een achttal mensen die hun individuele aspecten hebben bijgedragen en de stand van 

zaken tegen 5.12.2021 wilden presenteren. Lees dit dus als een soort potpourri die een eerste 

indruk wil geven van de levendige gedachten op het forum. 

Met dit document wil het Forum geïnteresseerde gemeenten ondersteunen om sociale 

processen te begrijpen en zo de saamhorigheid in de gemeente te reorganiseren en vorm te 

geven. Elke gemeenschap zal dergelijke processen echter zelf moeten ontwikkelen. Het Forum 

heeft niet de pretentie richtlijnen te geven over hoe een gemeente dit zou moeten doen. Met 

behulp van het werkboek kunnen gemeenten echter beseffen dat zij niet alleen staan in een 

mogelijk moeilijke sociale situatie en dat zij gebruik kunnen maken van eerdere ervaringen van 

andere gemeenten. In het beste geval kan dit document mensen helpen elkaar te ontmoeten 

en het sociale leven samen en constructief vorm te geven overeenkomstig hun doelstellingen. 

Het forum wil zich niet mengen in conflicten van afzonderlijke gemeenten. Zij wil veeleer 

helpen bij het identificeren van dergelijke probleemgebieden en conflictsituaties die zich op 

verschillende plaatsen en herhaaldelijk voordoen en het gemeenschapsleven bemoeilijken. 

Een van de doelstellingen van het forum zou zijn om eerst inzicht te krijgen in dergelijke 

mogelijk systemische mechanismen en vervolgens bij te dragen tot de oplossing ervan, indien 

mogelijk, op een supraregionaal, structureel niveau. 

De werkzaamheden van het Forum hebben derhalve een ontwikkelings- en proceskarakter. Dit 

werkdocument is een uitgangspunt waarmee het Forum verder kan gaan in een open 

uitwisseling. 

Gedeeltelijk wordt sociale drieslag behandeld. Of en hoe dit kan helpen in gemeenschappen is 

tot dusver meer een hoopvolle vraag dan een concreet antwoord. 

 

Sociale processen in de christelijke gemeenschap: de interactie tussen leden en 

voorgangers 

Wanneer leden een forum initiëren en het aanvankelijk ook een "ledenforum" noemen, dan 

ligt de veronderstelling voor de hand dat het forum gaat over een polariteit tussen leden en 

voorgangers. Deze polariteit en de daaruit voortvloeiende conflicten zijn inderdaad het 

uitgangspunt geweest van menige discussie op het forum, en ook hier moeten een aantal 

punten worden behandeld en verduidelijkt. Het Forum ziet zichzelf echter niet als 

vertegenwoordiger van de belangen van zijn leden ten opzichte van de predikanten. Het forum 

zoekt naar wegen voor uitwisseling, wederzijds begrip en verdere ontwikkeling van de sociale 

omstandigheden. 

Men is het er in het forum over eens dat de uitvoering van de cultus en de sacramenten van 

nature in handen en verantwoordelijkheid is van het priesterschap. Dit is niet het onderwerp 

van discussie in het forum; het forum richt zich veeleer op situaties van sociale processen, 

verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden, communicatiekanalen. 

Predikanten hebben de synode als een bovenregionale ontmoetingsplaats voor uitwisseling en 

zijn gestructureerd door hun hiërarchie. Er is niets vergelijkbaars voor de leden. Op regionale 

bijeenkomsten komen de vertegenwoordigers van de gemeenten bijeen; dit leidt er echter 

niet toe dat de leden van de verschillende gemeenten elkaar kennen en zich met elkaar 

verbonden voelen. 



14 Forum Impuls Advent 2021  

3 
 

Men zou de bijeenkomst in Kassel kunnen begrijpen als een bijeenkomst van geëngageerde 

leden, maar ook daar werden de belangrijkste lezingen en werkgroepen gehouden en geleid 

door predikanten. Het forum zou een plaats kunnen worden (en dat is het al voor degenen die 

er zijn) waar de leden de initiatiefnemers, de uitnodigers, de moderatoren en altijd welkome 

voorgangers zijn, zodat de gewenste uitwisseling op ooghoogte kan plaatsvinden. 

Wanneer we kijken naar de sociale processen van de christelijke gemeenschap, kunnen we ook 

veel leren van andere religieuze gemeenschappen die met soortgelijke problemen te kampen 

hebben. Hier heeft het Forum concrete mogelijkheden om de juiste contacten met andere 

kerken te leggen. Het aartsbisdom Keulen stuurt bijvoorbeeld bemiddelaars/supervisors naar 

parochies wanneer mensen problemen hebben om samen te werken. Wij kunnen ook gebruik 

maken van de diverse concepten van communicatie en organisatiepsychologie. 

 

Voorbeelden: 

 

Armen Tougou6 stelt een groepsdiscussie voor waarbij 7 deelnemers letten op 7 aspecten 

(protocol, begrijpelijke taal, processen beëindigen, iedereen krijgt de kans te spreken, tijd, het 

proces spiegelen, besluit). 

 

Scott Peck7 beschrijft een concept van hoe een ideale gemeenschap zich ontwikkelt tot een 

echte gemeenschap, via deze fasen: 

 

• het pseudo-team 

• de chaosfase 

• de fase van leegte 

• het werkbare team 

 

In het forum horen we van goede ervaringen in een gemeente waar een groep de door Scott Peck 

gesuggereerde leidraad voor goede communicatie nuttig vond. Of in de woorden van de 

Christengemeenschap: Voor Pasen is er altijd Goede Vrijdag. Als een gemeenschap dit nulpunt 

kan doorstaan, dan kan er iets nieuws ontstaan. Het symbool is de U op de casula: na de 

neerwaartse is er een opwaartse na het nulpunt. 

 

We komen te spreken over de rol van scheidsgerechten in de Christelijke Gemeenschap. In het 

forum wordt voorgesteld de statuten van de congregaties en organen te wijzigen: Vóór elke 

arbitrage moet er eerst een bemiddelingsproces zijn. Deze vraag en de organisatiestructuur 

zouden ook in het forum kunnen worden besproken. 

Men moet echter niet de illusie koesteren gerechtigheid te bereiken in arbitragehoven. 

Procederen duurt erg lang, ook omdat een "echte rechter" de zaak voorzit; dit leidt tot 

knelpunten en vertragingen in de planning. Een beroep doen op arbitrage zou de ultieme, 

laatste stap moeten zijn wanneer andere pogingen om gerechtigheid te verkrijgen, geen succes 

hebben gehad. 

Terwijl de gemeenten vroeger vrij waren, zijn zij vandaag meestal geïntegreerd in een 

overheidsbedrijf dat alles zelf regelt en een staat in de staat is: Predikanten zijn functionarissen 

van de christelijke gemeenschap; er zijn scheidsgerechten voor geschillen. In tegenstelling tot 

gerechtelijke procedures wordt bij bemiddelingsprocedures gezocht naar onafhankelijke 

manieren om tot oplossingen te komen. 

Leven in vrijheid vereist ook het aanleren van vaardigheden om op een zinvolle manier met 

vrijheid om te gaan, of om te leren hoe dat moet. Het forum kan daarvoor een ruimte zijn. 

In sommige gemeenten worden de regels in de gemeentelijke verordeningen als onduidelijk 

ervaren: de mensen daar willen duidelijke manieren om in de gemeente tot afspraken en 

besluiten te komen. Dit gebrek aan duidelijkheid komt overeen met de juridische situatie dat 

gemeenten vaak geen rechtsvorm hebben (maar soms wel), maar alleen het overkoepelende 

orgaan, 

 

 

6 Arme Tougu, Het Parlement van de Planeet, 2021, ISBN 978-3-9820012 -2-7 
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7 https://www.sein-und-wirken.ch/node/5, https://de.wikipedia.org/wiki/M._Scott_Peck 

http://www.sein-und-wirken.ch/node/5
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waartoe de gemeente behoort. Vroeger bestonden de corporaties nog niet en hadden de 

gemeenten de rechtsvorm van een vereniging. 

Er zijn ook zeer duidelijke woorden, namelijk dat het gezag van de voorganger, dat zijn volle 

rechtvaardiging vindt in het cultische, wordt overgedragen op andere gebieden, namelijk b.v. 

praktische, financiële, sociale vraagstukken. Het is echter aan te nemen dat delen van 

gemeenten een uitgebreide en volledige bevoegdheid en beslissingsbevoegdheid van de 

predikant wensen. 

In het goede geval is de voorganger dus de leidende, sturende, in evenwicht brengende kracht 

in alle opzichten, wanneer die rol nodig is en gevraagd wordt. Maar als de parochianen hun 

gebied goed bewerken, dan is de pastoor meer op de achtergrond betrokken. Welnu, de 

ervaring leert ook dat sommige parochianen wel degelijk een zeer sturende pastoor willen en 

hem graag volgen, ook in niet-aanbiddelijke zaken. 

Daarom is een gedifferentieerde leiderschapsstijl van de pastores nodig, met een flexibel 

leiderschapsgedrag naar gelang van het betrokken werkterrein en de betrokken parochianen: een 

bijna onmogelijke opgave, wil iedereen "gelukkig zijn" in een parochie. 

Helaas maken we ook mee dat pastoors die het in de ene parochie niet met elkaar kunnen 

vinden, naar een andere parochie worden gestuurd (overgeplaatst). Zolang de nieuwe gemeente 

niet op de hoogte is van de problemen van deze voorganger, verstrijkt er enige tijd. 

Men zou kunnen denken dat het leiden van een organisatie/parochie geleerd kan worden. Dit zou 

deel moeten uitmaken van de opleiding van predikanten. De organisatiewetenschap kent 

beproefde procedures voor de opleiding en invoering van leiderschapsstrategieën in 

organisaties. De ervaring leert echter ook dat goed leiderschapsgedrag niet eenvoudigweg uit 

een leerboek kan worden afgeleerd. De persoonlijkheid, het temperament van de leider speelt 

een grote rol. En in de christelijke gemeenschap is de vraag eigenlijk nog groter. Bij zelfbestuur 

in de zin van sociaal tripartisme is het de bedoeling dat de rol van een traditionele leider in het 

geheel niet bestaat. In het ideale geval streeft een gemeenschap van mensen een doel na uit 

gemeenschappelijke overtuiging, ontwikkelt daartoe coöperatieve werkmethoden, spreekt deze 

expliciet af, herziet ze steeds opnieuw en verbetert ze. 

Wij weten niet echt welk beeld er bij de pastoors bestaat van een parochiële organisatie. Het 

zal zeker niet uniform zijn, maar verschillen naar gelang van de persoonlijkheid van de pastoor; 

het zal - misschien - ook veranderen over de generaties heen, zoals van de kant van de 

parochianen. Maar er zou - hopelijk - een soort concept, ideaalbeeld, kunnen zijn, waar 

predikanten zo mogelijk naar streven. Dit zou in de pastorale opleiding kunnen worden 

onderwezen. Daar weten we niets van. Maar eigenlijk zouden we hier iets van moeten 

weten als het gaat om gezamenlijke gemeenteopbouw. Of wordt dit individueel en flexibel 

overgelaten aan de respectievelijke voorganger? 

Bij dit alles kan het zeker nuttig zijn om een zekere aanvaarding van mislukking te oefenen. We 

overbelasten elkaar als we altijd overal perfectie verwachten. 

Veel leden klagen over de dominantie van de voorgangers in hun gemeente; tegelijkertijd 

betreuren verschillende voorgangers in het forum dat leden te weinig initiatief tonen in hun 

gemeente. Hoe kunnen de twee het met elkaar eens zijn? 

 
Sociale conflicten en cultische ervaring 

Sociale druk maakt deel uit van het leven, of het nu tussen leden onderling, tussen 

voorgangers of tussen leden en voorgangers is. Theoretisch en principieel zou het dan 

wenselijk zijn om als parochiaan een onderscheid te kunnen maken tussen de rol van de 

pastoor als geestelijken en de rol van de pastoor als teamlid, zodat sociale conflicten het 

religieuze leven niet beïnvloeden. In het praktische leven kan dit echter moeilijk blijken en zo 

de geestelijke samenhang van de gemeente bemoeilijken. Om een dergelijk dilemma zoveel 

mogelijk te vermijden, kunnen parochianen een houding aannemen van afzwakking of het 

vermijden van een gepaste conversatie met de pastoor. Een dergelijke motivatie kan ertoe 

leiden dat parochianen geneigd zijn de pastoor een onaantastbare rol toe te kennen, zelfs in 

niet-spirituele aangelegenheden. 
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Wij zien vaak situaties waarin leden klagen over hun voorgangers, onvervulde verwachtingen 

hebben, ontevreden zijn. Maar wij zijn ons er ook van bewust dat de relatie tussen predikant 

en gemeente niet alleen door predikanten wordt bepaald. Het is ook de gemeente die de 

relatie mee vorm geeft door haar verwachtingen, projecties, gedragingen. En men kan de 

opmerking maken dat gemeenten onbeweeglijker kunnen zijn dan predikanten. De verhouding 

tussen pastor en lid wordt dus bepaald door wederzijds begrip voor elkaar. 

Voor ons in het forum is het echter ook duidelijk dat onze percepties en beoordelingen van de 

sociale situatie niet door alle leden worden gedeeld. In de eerste plaats heeft dit zeker te 

maken met het feit dat mensen verschillen in wat zij in gemeenten zoeken en in welke mate zij 

bij het gemeenteleven betrokken zijn. Het ligt in de aard der zaak dat de innerlijke sociale 

structuur duidelijker kan worden waargenomen door degenen die in comités werken, taken en 

verantwoordelijkheden op zich hebben genomen, en betrokken zijn bij communicatie en 

besluitvormingsprocessen. Leden uit deze binnenste werkkring van een congregatie hebben 

een andere kijk op de sociale structuur dan leden die niet tot deze binnenste kring behoren. 

Daarom hebben spanningen en conflicten de neiging plaats te vinden in interne werkkringen. 

Wanneer conflicten in de gemeente de mensen innerlijk niet vrijmaken voor de eredienst, wordt 

vaak gezegd dat het dagelijks leven gescheiden moet worden van de eredienst. Dit advies is zeker 

juist, maar in menselijke termen kan dit een bijna onmogelijke taak zijn. Dit wordt hier niet als 

een theoretische mogelijkheid genoemd. Het is een ervaring van een aantal parochianen uit 

verschillende parochies die dit op een soortgelijke manier hebben beschreven. Of dit probleem 

ook aan de kant van de predikanten zou kunnen bestaan, dat kan hier slechts een gissing zijn. Wij 

weten dat parochiepriesters zich op een speciale manier voorbereiden op de eredienst en dat 

de ambtsgewaden ons erop wijzen dat het niet een privé-persoon is die voor het altaar staat. 

Maar men kan geen bovenmenselijke kracht eisen van een priester. Een hoge mate van stress, 

zelfs overspannenheid van predikanten kan hier en daar zeker worden waargenomen. 

Wanneer sociale onenigheden en conflicten in de gemeenten verder gaan dan de gebruikelijke 

wrijvingen tussen mensen, wanneer zij aanhouden en aanzienlijke proporties aannemen, dan kan 

men vrezen dat de juiste uitoefening van het cultische gebeuren erdoor kan worden aangetast. 

Iedereen draagt bij tot de juiste praktijk: de congregatie, de misdienaars en de priester. Als deze 

angsten een reële basis hebben, moet aan oplossingen worden gewerkt. Dan moeten sociale 

conflicten in cultische religieuze gemeenschappen niet worden opgevat als een gewoon, 

verwaarloosbaar neveneffect, in de hoop dat de conflicten niet zo erg zijn, dat ze al voorbij zullen 

zijn, dat ze los kunnen worden gezien van de praktijk van de cultus. 

Wat kan een gemeente doen als zij een conflict met de voorganger niet zelf kan oplossen? Dan 

schijnt het gebruikelijk te zijn zich "privé" tot de leider te wenden in de hoop dat hij tot een 

oplossing zal bijdragen. Maar of en hoe dit wordt ontvangen en aangepakt, wordt nog steeds 

niet publiekelijk gedaan, maar ontgaat de vraagsteller. Kunnen we eerlijke, open manieren 

ontwikkelen? 

 

Communicatie binnen de Christelijke Gemeenschap 

Terwijl er in de openbare sfeer een stroom van informatie, nieuws, maar ook indiscreties en 

schandaaljournalistiek is, is de communicatie in de christelijke gemeenschap eerder het 

tegenovergestelde: het tijdschrift "Die Christengemeinschaft" concentreert zich op religieuze 

kwesties. Dit is belangrijk en juist, maar het geeft niet weer wat er in de gemeenten gebeurt. De 

"Mitteilungen aus der Christengemeinschaft" bevatten soms artikelen over sociale situaties, 

maar niet actueel, nauwelijks concreet. Men kan aannemen dat deze spaarzame communicatie 

over sociale contexten bedoeld is om conflicten zoveel mogelijk te temperen. Lukt dit? Helpt het 

om elkaar beter te begrijpen in de Christelijke Gemeenschap? Men kan twijfels hebben. Door deze 

spaarzame communicatie weten wij als gemeenteleden weinig over de bovenregionale sociale 

situatie van de christelijke gemeenschap. Wanneer een gemeente een intern conflict ervaart, 

kan zij gemakkelijk de indruk krijgen dat het conflict geworteld is in de specifieke, zelfs 

persoonlijke situaties van diezelfde gemeente. Maar het kan wel, 
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dat soortgelijke problemen bestaan in andere, mogelijk zelfs naburige gemeenten, alleen heeft 

men er niet van gehoord. Conflicten worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld door de 

leiding en de voorgangers. Dit is zeker juist om de persoonlijkheid van de betrokkenen te 

beschermen; er mogen immers geen persoonlijke indiscreties zijn. Maar als het een kwestie is 

van structurele crises die op veel plaatsen terugkeren, dan moeten deze publiekelijk worden 

benoemd en moet er werk van worden gemaakt om ze te overwinnen. Dit is uiteraard een 

moeilijke evenwichtsoefening die niet gemakkelijk te verwezenlijken is. 

 

Onze ervaring met de samenwerking tussen leden en voorgangers in het 

Forum 

De afgelopen twee jaar heeft het Forum verschillende vormen van dialoog met (tot nu toe 

weinig) predikanten uitgeprobeerd. De bijeenkomsten werden aanvankelijk zo georganiseerd 

dat de leden de eerste helft van de bijeenkomsten onder elkaar waren, zodat zij vrijuit konden 

spreken en verschijnen. Dit was om de remming weg te nemen die de aanwezigheid van een 

dominee bij sommige mensen veroorzaakt. Het vrij spreken werkte eigenlijk heel goed. 

Een nadeel van deze conferentiestructuur was echter dat de leden alles wat zij op de eerste 

dag onderling hadden besproken, de volgende dag aan de voorgangers moesten voorleggen 

om hen bij het gesprek te kunnen betrekken. Natuurlijk is dit slechts in delen mogelijk. De 

gesprekken die op deze manier met de predikanten werden gevoerd, waren meestal nogal log. 

Het rolverschil tussen voorganger en lid werd niet echt opgeheven; men zou eerder de indruk 

kunnen krijgen dat het daardoor eenvoudigweg werd omgekeerd: de leden konden meer een 

"top" ervaren, en dienovereenkomstig de voorganger een afhankelijkheid ervan. 

In oktober 2021 werd een nieuwe proef genomen met het uitnodigen van predikanten voor 

het Forum vanaf het begin van de bijeenkomst gedurende de hele bijeenkomst. Dit had het 

grote voordeel dat de bijeenkomst meer cultureel doordrongen was, daar de handeling van de 

menselijke inwijding nu op beide dagen kon worden gehouden. Bovendien was er voor het 

eerst 's avonds een sluiting bij het altaar. 

In gesprek en samenzijn werd ervaren dat het bijna niet meer uitmaakte of de persoon pastor 

of lid was, alleen wanneer er specifieke vragen waren die betrekking hadden op de 

respectievelijke ervaringsruimte van pastor of lid. Een van de twee aanwezige predikanten zei 

dat het een zeer aangename en opluchtende ervaring was om geen predikant meer te hoeven 

zijn. 

om een "centrale gebeurtenis" te zijn. In de afsluitende ronde waren de deelnemers allen 

positief over de saamhorigheid die zij tijdens deze bijeenkomst hadden ervaren. 

Het Forum zal daarom voorlopig in deze richting blijven zoeken en de vergaderingen 

dienovereenkomstig oriënteren. 
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Over de oprichting van het forum (voetnoot 2) 

Beweging voor religieuze vernieuwing - vernieuw nu en kom weer in beweging! 8 

(Michael Jenitschonok, Berlijn) 

 

Beste leden van de Christengemeenschap, 

Als kind was ik soms verbaasd over een fenomeen: ik zit in een trein die stopt op het station. Ik 

kijk uit het raam waar er nog een trein is. Plotselinge beweging. Daar gaan we. We gaan 

verhuizen - oh nee! De andere trein is vertrokken... Maar even is er de illusie dat we zelf in 

beweging zijn. - Op welke van deze twee treinen zitten wij met onze christelijke gemeenschap? 

Bewegen we echt, of lijkt dat alleen maar zo omdat anderen om ons heen bewegen? 

In de 'Mittteilungen' wordt een diep verlangen naar vernieuwing in de christelijke 

gemeenschap gecondenseerd in verschillende bijdragen - bijvoorbeeld van Martin Riker, 

Jochen Butenholz en Anna von Druska (Johanni 2017, Kerstmis 2018, Pasen 2019). Onze 

hartelijke dank gaat naar hen uit! Het wordt duidelijk dat dit proces door ons leden op gang 

moet worden gebracht. WIJ moeten zelf de verandering zijn die we eisen! 

En meer nog: alleen als het gevoel in ons leeft: WIJ ZIJN DE KERK! - we worden ons bewust van 

onze verantwoordelijkheid en projecteren die niet langer op anderen - b.v. de voorganger of de 

leiding. Tegelijkertijd geeft dit besef ons een nieuw zelfbeeld: wij zijn niet langer smekelingen, 

maar scheppers en vormgevers! Beide - verantwoordelijkheid enerzijds en vrijheid in de 

vormgeving anderzijds - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is belangrijk te 

onthouden dat zelfs als ik me niet bewust ben van deze verantwoordelijkheid, ik die toch moet 

dragen. Als ik weet dat ik verbonden ben met het "lichaam van de gemeente", ben ik er 

verantwoordelijk voor, eenvoudig omdat ik er deel van uitmaak. En die verantwoordelijkheid 

begint niet bij de drempel van de kerk, maar - omdat wij onszelf meenemen in de kerk - al veel 

eerder! 

De christelijke gemeenschap is dus ook een spiegel van wat wij zelf zijn en hoe wij in de wereld 

staan. Haar organisme wordt voortdurend gevormd door de vele individuele relaties die 

concrete mensen onderhouden met het diepste wezen van de christelijke gemeenschap. Zo 

wordt in zekere zin een grote kring van alle leden gevormd rond een levend centrum dat is 

afgeleid van het cultische. De priesters staan met ons in deze (zelfde) kring - met één 

uitzondering: de sacramentele viering. Hier stappen ze uit de rol van hun eigen persoon en in 

dit centrum. Dubbelzinnigheid en vaagheid van de leden en de priesters in deze 

aangelegenheden leiden noodzakelijkerwijs tot onevenwichtigheden in de saamhorigheid. 

Bij het zoeken naar vernieuwing moet dit organisme altijd in het centrum van alle 

overwegingen staan, en daarmee ook vragen als: Welke voorwaarden zijn er nodig om deze 

individuele relaties te koesteren?  Welke structuren moeten worden gevormd, zodat de 

"relatieverzorgers" deze voorwaarden in de gemeenschappen zelf kunnen scheppen? Welke 

Wat is de rol van de pastoor in deze? 

Wat de kwaliteit van het zoeken betreft, roept de Sint-Jan op tot een verandering van geest, 

tot beweging en vernieuwing in het leven van de zintuigen. We zijn gewend om heel erg met 

ons hoofd te werken. Totdat ons verstand iets begrepen heeft, houden we er niet van om ons 

ermee te bemoeien. Waar zouden we terechtkomen? In het tijdperk van de bewustzijnsziel! Wij 

houden erg veel van onze lezingen - het hoofd, het groeit, het hart blijft leeg.... 

Wat de christelijke gemeenschap nodig heeft, zullen we nooit in ons hoofd vinden! Wij hebben 

geen oplossingen te ontwikkelen en antwoorden te geven! In plaats daarvan moeten we op 

zoek naar de juiste vragen! Met deze vragen moeten wij "de wereld in gaan" en ons daar laten 

vinden door het antwoord - in de werkelijkheid. Dat is een echte ontmoeting! Als wij er ook 

buiten de cultus in slagen de grote kring te vormen door samen actief te zijn, kunnen wij 

misschien van het levende centrum krijgen wat wij zoeken. 

 

 

8 Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Johanni 2019, p. 15 e.v.; zie ook Kerstmis 

2019, p. 17 e.v.: "Gemeente herdenken, gemeente nieuw leven inblazen! - Forum voor nieuwe leden 

in de CG." 
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Geen priester of wie dan ook mag denken dat hij de leden kan of moet geven wat zij nodig 

hebben, of zelfs zelf het middelpunt zijn. Christus komt niet tot leven in het individu (zelfs niet 

in de priester) - maar alleen in de ontmoeting. 

Om het in het begin beschreven verlangen om te zetten in aardse actie, is het mijns inziens 

noodzakelijk dat leden die in dit proces geïnteresseerd zijn, supraregionaal netwerken en een 

forum oprichten waarin dergelijke vragen worden ontwikkeld en met "nieuwe zintuigen" naar 

nieuwe wegen wordt gezocht. Om afspraken te kunnen maken voor dit forum, stel ik voor een 

e-mail distributielijst op te zetten. Om dit te doen, schrijf naar: balanceakt@web.de, 

onderwerp: "New Christian Community Forum". 

De mailinglijst zelf mag en kan nooit een forum zijn in de bovengenoemde zin. Mocht een 

dergelijk forum daadwerkelijk worden opgericht, dan zal hierover informatie worden verstrekt in 

de "Mitteilungen". 

Het fundament van de christelijke gemeenschap houdt nooit op - het moet elke dag opnieuw 

worden opgericht! Een tussenstop is heel gewoon op lange reizen en is ook steeds weer nodig. 

Niemand hoeft zich daar zorgen over te maken. Maar nu gaat het misschien weer verder. Iedereen 

aan boord alstublieft - blijf niet achter! 

 

Zijn wij een christelijke gemeenschap? 9 

(Bärbel Thielemann, Benefeld) 

 

Zijn wij een religieuze beweging? Dragen we bij aan vernieuwing? Deze vragen ontroeren ons 

vooral wanneer wij ons soms onbegrepen en in de steek gelaten voelen, zelfs binnen het CG. 

Dergelijke situaties doen zich vaker voor dan in onze publieke opinie wordt waargenomen of 

zelfs in de "mededelingen" tot uitdrukking komt. 

Helaas ontbreekt het naar mijn mening aan een cultuur van uitwisseling (over de 

gemeentegrenzen heen), en daarmee aan de mogelijkheid om in vertrouwen en zonder angst 

gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, zonder de problemen te verdoezelen of ze onder het 

tapijt te vegen. 

Als gevolg van dit gebrek ontstaan er irritaties en verlies van vertrouwen van individuen, soms ook 

onenigheid en verdeeldheid in de gemeenten. 

Hoe kunnen wij leren onze onbevooroordeelde aandacht te geven aan de ander (d.w.z. degene 

die anders denkt, degene die zich anders voelt, degene die iets anders wil) zonder onze eigen 

zienswijze (onszelf!) erdoor in gevaar te zien komen? Elk "gezichtspunt" is op een bepaalde 

manier beperkt. Kunnen wij misschien een manier vinden om zekerder en vrijer in onze ervaring 

te staan, juist door de erkenning van deze "barrières"? 

In uiterst moeilijke situaties wordt vaak pijnlijk duidelijk dat de tot dusver gebruikelijke 

gesprekscultuur in een noodsituatie niet langer stand houdt. Is het alleen geschikt voor mooi 

weer? 

De individuen, de gemeenten, de bestuursorganen van de christelijke gemeenschap, zij allen 

lopen het gevaar zich te verliezen in illusies en eigengerechtigheid in dit opzicht, geketend 

door de 

"Spinseldraden van eigenliefde" (R. Steiner), als we niet op alle niveaus initiatiefrijk en 

onbevreesd op zoek gaan naar de misschien ongemakkelijke tegenhanger die ons schokt, die ons 

bevraagt en ontroert. 

Met het oog hierop zou ik een eerste stap willen zetten en daarom alle vrienden die 

geïnteresseerd zijn in een open forum willen vragen contact op te nemen. 

 

9 Ongepubliceerd ontwerp. Bärbel Thielemann had dit artikel geschreven rond dezelfde tijd als 

het hierboven geciteerde artikel van Michael Jenitschonok en diende het in bij de redactie van 

"Mitteilungen aus der Christengemeinschaft". Omwille van de ruimte kon het niet meer 

worden opgenomen in het nummer van Johanni 2019. (Het artikel van Michael Jenitschonok 

was iets eerder beschikbaar, en kwam dus voor publicatie). 

mailto:balanceakt@web.de
mailto:balanceakt@web.de
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Beide auteurs kenden elkaar toen nog niet. Zij leerden elkaar echter kennen op de eerste 

bijeenkomst van het Forum Michali 2019 in de gemeente Berlijn-Prenzlauer Berg. 
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Verlangen naar debat en vernieuwing (voetnoot 3-5) 

In afwachting van de nieuwe10 

(Jochen Butenholz, Pastoor, Hannover) 

De betekenis van de afzonderlijke jaarfeesten kan van persoon tot persoon verschillend 

worden opgevat. Men zou Pasen het belangrijkste kunnen noemen, want zonder verrijzenis 

zou het hele christendom inhoudsloos zijn. Men zou ook kunnen zeggen dat in het 

"Michaëltijdperk" Michaël het hoogtepunt van het jaar is. Dat is zeker waar. 

En Kerstmis? Hier zijn de oude tradities en gebruiken vaak nog zo levendig, dat men uit een 

verlangen naar vernieuwing zou willen denken dat het hele kerstfeest iets ouderwets is. Dan 

weer kan de wil tot vernieuwing zich verbazen over het feit dat het belangrijkste moment in de 

geschiedenis van de Antroposofische Vereniging een Kerstbijeenkomst was en niet een Paas- 

of Michaëlbijeenkomst, en dat de eerste gemeenten van de Christengemeenschap in 1922 

werden gesticht tijdens Advent en Kerstmis. Is Kerstmis dan toch zo belangrijk? 

Er zij op gewezen dat Kerstmis het feest is van de geboorte, van het proces waardoor het 

geheel nieuwe, het geheel andere in de wereld komt: eerst lichamelijk, gevierd ter herdenking van 

de geboorte van het kind Jezus in Bethlehem - vervolgens ook geestelijk, overal waar een 

nieuwe impuls in het bewustzijn opkomt en op aarde werkelijkheid wil worden. 

Natuurlijk worden kinderen tegenwoordig op alle tijdstippen van het jaar geboren (misschien 

was dat niet altijd zo?), en ook intuïties kunnen in principe op elk moment worden opgedaan. En 

misschien zijn er niettemin externe omstandigheden die innerlijke processen gemakkelijker 

maken dan andere. 

En met dit motief van de "geboorte van het nieuwe" zijn we misschien aangekomen bij de 

existentiële kernvraag van de christelijke gemeenschap van vandaag. We hebben 96 jaar 

geschiedenis achter ons. In veel gemeenten (althans in Duitsland) is de euforie van het begin 

in de afgelopen decennia verdampt. Er zijn vormen van saamhorigheid ontstaan die 

overeenkomen met de oudere generatie die ze ooit heeft ontwikkeld. De middengeneratie wil 

geheel andere vormen - en waar geen mogelijkheid tot verdere ontwikkeling wordt ervaren, 

blijven zij uiteindelijk berustend weg. En de 20 tot 40-jarigen - ?? 

Rudolf Steiner, zonder wiens vroedvrouwenhulp er vandaag waarschijnlijk nog geen christelijke 

gemeenschap zou zijn (hebt u zich dat ooit serieus voorgesteld?!), wijst erop dat een geestelijke 

impuls die in het aardse is ingeplant, 100 jaar draagt. Dan moet het fundamenteel vernieuwd 

worden. 

Dat lijkt mij de achtergrond van onze situatie in de gemeenten vandaag. Er moet iets 

veranderen - hoewel ik er nog steeds van overtuigd ben dat dit niet geldt voor de 

formulering van de akte van menselijke consecratie. Maar het is wel van toepassing op alles 

wat wij mensen eromheen doen, vooral het zogenaamde "gemeenteleven". Hebben we de 

ernst van deze situatie genoeg ingezien? Waar zijn de kringen van mensen die de nieuwe 

wegen zoeken? Dergelijke veranderingen kunnen waarschijnlijk niet van de voorgangers 

komen, maar van de leden. De vraag is echter of de respectieve predikanten er ruimte voor 

geven. Ik noem hier slechts twee gebieden waarvan ik vermoed dat ze een rol spelen: de relatie 

voorganger - gemeente (buiten de eredienst) en de balans tussen zwaarte en lichtheid in wat 

samen wordt gedaan. Heb moed! 

Natuurlijk zijn we tegenwoordig grotendeels onafhankelijk van externe omstandigheden en 

gaan we niet meer met de kippen naar bed. En toch is alles misschien op een of andere manier 

anders met Kerstmis. Als wij allen tezamen ons verlangen naar vernieuwing samenvatten in een 

soort "dwangarbeid", dan moet deze Kerstmis en ook de volgende, de hemel zeker antwoorden. 

Want zoals het kind aan het eind van de embryonale periode zelf eindelijk ter wereld wil 

komen, zo wil ook de "religieuze vernieuwing" zich blijven vernieuwen. Laten we er met 

vreugde op wachten. En laten we de pijn en moeite die bij elke geboorte horen, niet uit de weg 

gaan. 
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10 Mededelingen van de Christengemeenschap, Kerstmis 2018, p. 1/2 
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"Een overlijdensbericht en een wake-up call" - "Over de ontbinding van de 

Christengemeenschap Mainz "11
 

(Martin Rieker, Mainz) 

 
Ik schrijf deze regels niet uit sentimentaliteit, maar om andere gemeenten de ervaringen en 

beproevingen te besparen die de gemeente Mainz heeft moeten doormaken, en ook om 

impulsen te geven voor de toekomst van de totale beweging De Christengemeenschap. 

Iets meer dan een jaar geleden, op 6 maart 2016, werd in de congregatie van Mainz voor het 

laatst een handeling van menselijke inwijding gehouden, en op 27 augustus werd de kapel 

ontwijd. De congregatie van Mainz is dus opgeheven en bestaat niet meer. 

In het kort over de geschiedenis van de congregatie: In 1908 hield Rudolf Steiner zijn eerste 

lezing in Mainz. De congregatie werd opgericht op 10 mei 1933, verboden in 1941 en 

onmiddellijk na de oorlog, op 12 juni 1945, opnieuw opgericht. Reeds in 1949 nam de 

congregatie van Mainz de kapel van de oud-katholieken over en werd de ruimte gewijd. Na 

een verbouwing in 1960 en een renovatie in 2000 werden de zalen herhaaldelijk aangepast 

aan de behoeften van de tijd. Nu staat het te koop. 

De gemeente Mainz telde onlangs 44 leden en ongeveer 68 betalende huishoudens, was 

economisch gezond en had de afgelopen jaren een sluitende begroting. Naast het salaris van de 

pastoor zou dus jaarlijks € 21.600 naar de algemene beweging kunnen worden overgeheveld. De 

activa bedroegen ongeveer 84.000 euro, waarvan ongeveer 50.000 euro giften waren voor de 

bouw van een geplande kapel. 

In de afgelopen 83 jaar zijn er vele pastoors actief geweest in de parochie. Soms werd de parochie 

bediend door de "buren" in Wiesbaden. In tijden dat er geen predikant was, organiseerde de 

gemeente zichzelf en hield zij haar gemeenteleven in stand: Zondagse diensten, gemeente- en 

werkgroepen werden voortgezet. Als er een pastoor was, dan natuurlijk in overleg met hem. 

De wijding van de mens werd altijd goed bezocht op zondag. Decennialang werd samen met de 

gemeente Wiesbaden in Mainz een gezamenlijk programma, "Der Brückenschlag", 

geproduceerd. Er waren activiteiten aan de overkant van de Rijn, waaronder gezamenlijke 

bevestigingen. Helaas werden deze projecten niet meer gesteund door de laatste voorgangers. 

De gemeenschap van Mainz was dus een zeer actieve en onafhankelijke gemeenschap. Hoe 

kon het dan tot de ontbinding van de gemeenschap komen? Veel oud-leden stellen zich deze 

vraag vandaag de dag nog steeds. 

 

Na het vertrek van de laatste predikant werd de gemeente tot de ontbinding verzorgd door de 

predikanten van Frankfurt. De pastoor legde uit dat het niet mogelijk zou zijn om binnen 

afzienbare tijd een nieuwe pastoor te sturen. Er waren veel discussies over hoe de toekomst 

van de gemeente eruit zou kunnen zien zonder een voorganger. 

In november 2015 werd de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst op 14 december met als 

onderwerp "Avond over de toekomst van de gemeente Mainz"; de gemeente had vooraf al 

een ontmoeting met de leider. Maar pas op deze gemeentevergadering deelde de leider van 

de gemeente mee dat het op den duur niet mogelijk zou zijn een priester naar Mainz te sturen. 

De stuurgroep zag voor de congregatie in Mainz maar één weg voorwaarts: citaat: "Het 

opheffen van de congregationele band en de daarmee verbonden impuls. De individuele leden 

moeten zich tot de naburige gemeenten wenden, zich met de gemeenten in vrije beslissing 

verbinden en er actief aan deelnemen". Als reden voor dit besluit werd het te verwachten 

tekort aan priesters voor de toekomst opgegeven, als gevolg van het geringe aantal te wijden 

priesters. Er werd gezegd dat parochies met 60 leden in de toekomst niet langer houdbaar 

zouden zijn! 

Na dit besluit was de gemeente verlamd, sprakeloos en verbijsterd, en voordat er enig verzet 

kon ontstaan, werd de gemeente kort na Kerstmis meegedeeld dat de laatste zondag en de 

menselijke wijdingsplechtigheid op 6 maart zouden plaatsvinden. 

 

 

11 Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Johanni 2017, blz. 16-19 
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Dit is wat er gebeurd is, maar het was niet gebaseerd op een vrije beslissing van de gemeente. 

Achteraf bleek dat slechts drie bestuurders betrokken waren bij zo'n ernstige beslissing. 

 

Als gevolg daarvan hebben veel mensen die van kindsbeen af verbonden waren met de 

christelijke gemeenschap in Mainz, zich teruggetrokken. Vooral de oudere leden van de 

gemeente zijn verbitterd, zij missen de kracht en ook de mogelijkheid om weer aansluiting te 

vinden. Ze voelen zich in de steek gelaten, dakloos als ontheemden. De katholieke linkeroever 

van de Rijn, door de Rijn en de Rijnsloot gescheiden van de andere protestantse Rijn-Main-

gemeenten, ligt nu braak. De vraag hoe het godsdienstonderwijs in de vrijeschool of de zorg 

voor deze kant van de Rijn, met inbegrip van de Demeter-boerderijen, kan worden 

gewaarborgd, is niet beantwoord. In een straal van ongeveer 100 km op de linkeroever van de 

Rijn is geen altaar meer te vinden. 

Vele geoormerkte schenkingen voor gebouwen moesten worden terugbetaald en zijn nu 

verloren voor de christelijke gemeenschap. De inbreng van Mainz zal ook in het lichaam erg 

gemist worden. 

Veel ernstiger is echter het verlies van vertrouwen in de leiding van de christelijke 

gemeenschap. De ervaringen van de laatste jaren in Mainz tonen aan dat het aan een 

vooruitziende blik ontbrak en dat de leiding zich onvoldoende bewust was van de gevolgen 

van haar besluiten. De sociale processen die niet in goede banen zijn geleid, schaden de 

beweging als geheel en zijn een 

"ChristenGemeinschaft" niet waardig. 

 

Een blik in de toekomst 

 

De parochianen waren duidelijk over de moeilijke situatie en waren al sinds 2015 constructief 

betrokken bij de gesprekken in Frankfurt met ideeën en suggesties over hoe de christelijke 

gemeenschap duurzaam te maken tegen de achtergrond van het priestertekort. Deze 

suggesties werden niet besproken of opgevolgd. 

Als we willen dat het offer van de Mainzers niet tevergeefs is geweest, moeten de 

ontwikkelingen nu in gang worden gezet. Wij moeten ons losmaken van vertrouwde ideeën, 

anders zullen andere gemeenschappen in soortgelijke situaties terechtkomen. Er moeten 

nieuwe ideeën worden ontwikkeld over hoe gemeenschappen zich samen kunnen versterken. 

Er moet bij de parochianen een bewustzijn zijn voor de omliggende parochies. 

De taken van de pastoors binnen de parochie moeten in vraag worden gesteld. Moet de 

pastoor, tegen de achtergrond van het tekort aan priesters, bijvoorbeeld zorgen voor de 

financiën of het gebouw in de parochie, als de handeling van de menselijke wijding niet elders 

kan worden verricht? Wat is zijn oorspronkelijke opdracht? Er moeten vraagtekens worden 

gezet bij het zenden van priesters naar slechts één parochie tegelijk. 

De parochies moeten veel meer verantwoordelijkheid op zich nemen, zij moeten onafhankelijk van 

het priesterschap kunnen optreden, en daarvoor moeten structuren worden ontwikkeld en 

gecreëerd. Structuren die dergelijke processen professioneel begeleiden op parochieel niveau, 

maar ook op regionaal en supraregionaal niveau. Zodat zich vrije onafhankelijke 

gemeenschappen van mensen kunnen vormen, die zich organiseren in zelfbestuur in de zin van de 

drievoudige gedachte en waarin de priesters een deel van de gemeenschap zijn. 
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Uit de enquête "Frankly Speaking "12
 

Naarmate de initiatiefgroep kon uitgroeien tot een orgaan van waaruit besluiten werden 

genomen over het gemeenschapsleven (programma, organisatie van festiviteiten, coördinatie 

van het werk dat in de gemeenschap moest worden verricht), groeide ook het 

verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van de deelnemers. Hieruit bleek dat de 

wijze van besluitvorming van groot belang is. Als het gevoel een medeschepper te zijn in het 

sociale organisme van de gemeenschap werkelijk in het individu kan ontstaan, zal ook de 

bereidheid toenemen om vanuit de competentie van de eigen mogelijkheden actief te worden 

voor de gemeenschap en zich op een individuele manier met haar taak te verbinden. Dit kan 

echter alleen slagen als de voorganger zichzelf ziet als lid van de gemeente in termen van 

sociale vormingsprocessen, weliswaar met een bepaalde functie, maar niet in de eerste plaats 

qua ambt, maar qua vermogen. De voorganger is dus niet van meet af aan voorbestemd om 

het "woord van de macht" te spreken, maar is net als alle andere leden onderworpen aan het 

op consensus gerichte besluitvormingsproces. 

(Würzburg, Beieren; p. 26) 

 

Er is geen duidelijk forum waar je problemen op een objectieve manier kunt bespreken. Als u 

kwesties hebt die u belangrijk vindt en die u aan de orde zou willen stellen, is het niet altijd 

gemakkelijk te zien hoe u dat zou kunnen doen. Wij zouden het gevoel kunnen krijgen dat 

onze ideeën en opvattingen niet welkom zijn, en zo zouden onze inzichten verloren gaan ten 

nadele van de gemeenschap als geheel. 

(Kings Langley, Groot-Brittannië-Ierland; blz. 

31) 

 

Het grootste obstakel in de congregatie en de christelijke gemeenschap is de centralisatie van 

de priesters in alle werkzaamheden en in alle functies. Dit principe lijkt door het hele 

organisme te lopen. Er is weinig dat ideeën, denkwerk of initiatief van het individu of een echt 

gesprek met de gemeente impliceert of verwacht. Het ontbreekt de congregaties aan 

onafhankelijkheid en partnerschap tussen priesters en congregaties. Dit betekent dat moderne 

mensen, creatieve en actieve mensen, geen ruimte voor zichzelf vinden in de gemeente buiten 

de sacramenten om. Er wordt geen rekening gehouden met hun behoeften en talenten. In 

plaats daarvan, plannen de priesters, denken, spreken en handelen. De gemeente luistert 

passief, helpt door als misdienaar te dienen, en betaalt uiteindelijk gewoon de rekeningen. In 

persoonlijke gesprekken geeft de gemeenschap er vaak de voorkeur aan om een "priesterlijke 

gemeenschap" genoemd te worden in plaats van een 

genaamd "Christelijke Gemeenschap". 

Een paar suggesties: 

 

- Kunt u, leden van de Siebenerkreis, niet in uw kantoor in Berlijn beschikbaar zijn, misschien 

een spreekuur inplannen? 

- Zou het mogelijk zijn om een manier te creëren voor gemeenten om met elkaar te praten 

over dingen die hen bezighouden? Organisatie, economie, lidmaatschap, enz.? 

(Helsinki, Finland, Noordse landen; blz. 31/33) 

 

 

 

 

 
 

12 "Eerlijk gezegd - Enquête uit de gemeenten - Voor de gemeenten", gepubliceerd Pasen 2012 

door "Stichting de Christelijke Gemeenschap" (internationaal) 
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Verrassend genoeg moet men ervaren dat binnen de christelijke gemeenschap het samenzijn 

verlamd lijkt te zijn in een soort traditionele omgangsvormen, waarin de meest kwetsende 

omgangsvormen van deze ellebogenmaatschappij te vinden zijn. 

Door de normen van de moderne volwasseneneducatie toe te voegen, kan de christelijke 

gemeenschap weer interessant worden voor moderne tijdgenoten, en kunnen de hier 

gecultiveerde inzichten mogelijk worden gemaakt voor moderne mensen. 

(Duitsland; p.60) 

 

Bovendien lijkt het zeer raadzaam zich zonder angst en zorgen midden in de stroom van het 

levendige, globale en helaas ook vrij kortstondige (media)leven te begeven: Probeer mensen te 

bereiken via een aansprekende, actuele homepage, discussieforums en zelfs pastorale zorg via 

chat?! 

(Göteborg, Zweden, Noordse landen; blz. 64) 

 

Wij werken eraan om een "zeester" gemeenschap te worden in plaats van een "spin in het 

web" gemeenschap. (Spin = organisatie die een web spint en dit vanuit een 

centrale/leidinggevende positie bestuurt, b.v. door priesters gedomineerd. Starfish = een 

gedecentraliseerd principe). Delen van de zeester kunnen worden afgesneden en zich 

ontwikkelen tot nieuwe zeesterren. Dit betekent dat het individu initiatief, 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich neemt voor HET IDEE. De zeester blijft de 

zeester; hij wordt niet iets anders. 

(Johannesburg, Zuid-Afrika, Zuidelijk Afrika; p. 71) 

 
 

Andreas Laudert, voormalig priester van de Christengemeenschap in "die Drei":13
 

In dit opzicht bestaat de tragedie van de christelijke gemeenschap ook in het onvermogen, 

deels de onwil, maar vooral de angst, om zichzelf van een afstand te zien. Het wordt op een 

afgemeten en zorgvuldige manier geprobeerd, maar nooit existentieel - het eigen 

voortbestaan staat op de voorgrond. Het is tragisch voor iedereen dat de 

Christengemeenschap niet moediger en eerlijker naar buiten brengt dat zij, hoewel zij zich 

voordoet als een van de vele vrije kerken, in haar aard en haar hele structuur het nodige in 

zich heeft om de grote religieuze bemiddelingsbeweging te zijn die Rudolf Steiner hoopte dat 

zij zou worden - vanwege de vele syntheses die zij biedt: van het priesterschap van de vrouw 

tot de verenigbaarheid van leerstellige vrijheid en cultus. In plaats daarvan wordt het 

inherente potentieel van de congregatie om uit te stralen naar de volheid van het leven in 

plaats van slechts een milieu te vormen, overstemd door de typische samenloop van het 

concept van de congregatie - haar "eigen wereld". Toegegeven, het zou beginnen met de eigen 

terminologie, met het loslaten van sommige folklore. De christelijke gemeenschap is bang voor 

de dood en heeft daarom geen opstandingskracht. Maar al te vaak plaatst het de belijdenis 

van de gekoesterde vorm, van zichzelf, boven de belijdenis van de mens. 
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6 In plaats van een epiloog... 

 

Woorden van onze Aarts-Hoge Leider 

 
 

João Torunsky 

 
Voor de komende 100 jaar: 

 

Ik wens dat de christelijke gemeenschap een 

bron wordt, een geestelijke bron [...] en dat er 

voldoende mensen zijn om voor deze bron te 

zorgen. Het hoeven er niet veel te zijn, maar 

genoeg dat de bron mooi is en schoon en goed 

verzorgd, en dat de bron ontwikkeld is, en dat 

dan vele dwalenden die voorbij komen uit deze 

bron mogen drinken. 

 

En ik wens dat de christelijke gemeenschap 

beantwoordt aan de idealen, verlangens en 

dadenimpulsen die de jongere generaties met 

zich meebrengen, zodat zij er een mogelijkheid 

vinden om hun eigen vers gebrachte impulsen 

uit de geestelijke wereld te verwezenlijken. 

 

Het gaat er niet om de impulsen van, laten we 

zeggen, mijn generatie of een nog oudere 

generatie te realiseren, maar om een ruimte te 

faciliteren waar de jongere mensen zeggen: dit 

is precies waar ik mijn eigen impulsen kan 

inbrengen, en niet alleen maar kan   

 voldoen aan 

 verwachtingen - van anderen 

uit het verleden   ;dat wil 

zeggen, dat de  christelijke gemeenschap een 

plaats is waar iets uit de toekomst kan 

voortkomen - en dat zijn de jongere mensen - 

dat zijn jullie! 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14https://soundcloud.com/user-895241549/3-2021-04-22-joao-torunsky (24 nov. 2021), 

LOGOS- Podcast #3-2021-04-22 - João Torunsky (Dit is het antwoord dat J. Torunsky aan het 

eind van de podcast geeft op de vraag van een seminariestudent over wat hij zou willen dat de 

christelijke gemeenschap in de komende 100 jaar zou doen); op onderdelen enigszins 

aangepast voor een betere leesbaarheid. Transcript: Michael Jenitschonok. 

https://soundcloud.com/user-895241549/3-2021-04-22-joao-torunsky
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7 Afdruk/Contact 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet: www.forum-cg.de 
 

 

 

 

E-mail: 

Mobiel: 

Vaste 

lijn: 

Post: 

info@forum.de 

01577 - 833 47 47 

030 - 20 38 22 42 

Michael Jenitschonok 

Berliner Allee 119 

13088 Berlijn 

 

 

 

 

 

 
U kunt zich inschrijven op onze mailinglijst per e-mail of per post. Schrijf ons 

gewoon per e-mail of brief. Wij sturen u dan elke maand alle data en informatie. 

 

Wij waarderen uw ideële en financiële hulp bij de public relations-

werkzaamheden van het Forum. De productie van deze brochure kostte 

ongeveer 5,- €. 

 

IBAN: DE20 5001 0517 5404 3321 37 - Rekeninghouder: Christoph Küchel 

http://www.forum-cg.de/
mailto:info@forum.de
mailto:info@forum.de

	Oorsprong
	Structuur en organisatie
	1
	Wijze van functioneren
	Doelstelling

	1
	Karakter en doel van dit werkdocument
	Sociale processen in de christelijke gemeenschap: de interactie tussen leden en voorgangers
	3
	3
	Sociale conflicten en cultische ervaring

	3
	Communicatie binnen de Christelijke Gemeenschap

	3
	Onze ervaring met de samenwerking tussen leden en voorgangers in het Forum

	Beweging voor religieuze vernieuwing - vernieuw nu en kom weer in beweging! 8
	5
	5
	In afwachting van de nieuwe10

	5
	"Een overlijdensbericht en een wake-up call" - "Over de ontbinding van de Christengemeenschap Mainz "11

	5
	5
	Uit de enquête "Frankly Speaking "12
	(Würzburg, Beieren; p. 26)
	(Kings Langley, Groot-Brittannië-Ierland; blz. 31)
	(Helsinki, Finland, Noordse landen; blz. 31/33)


	5
	(Duitsland; p.60)
	(Göteborg, Zweden, Noordse landen; blz. 64)
	Andreas Laudert, voormalig priester van de Christengemeenschap in "die Drei":13

	6 In plaats van een epiloog...
	Voor de komende 100 jaar:
	U kunt zich inschrijven op onze mailinglijst per e-mail of per post. Schrijf ons gewoon per e-mail of brief. Wij sturen u dan elke maand alle data en informatie.



