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In gesprek met Joost Schelltng

Op zoek nqqr de
krqcht vqn de kerk
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Joost Schelling is sinds 1

november de nieuwe

directeur von VKB

Kerkrentmeesters. Hij wos

tot voor kort gemeente-
predikont in Sliedrecht
(tot 2017) enWoerden.
Joost is getrouwd en

heeft drie dochters in de
leeftijden 8,14 en 1ó joor.

Hij is octief geweest in

besturen von oon de kerk

gel ieerde orgo nisoties.

Joost is nu voorzitter von

het londelijke bestuur

von Schuldhulpmootje
Nederlond. Hij verte-
genwoordigt binnen dit
bestuur de Protestontse

Kerk in Nederlond. Met
de overstop noorVKB
Kerkrentmeesters heeft
hij het predikontschop
nog niet volledig ochter
zich geloten. Hij blijft nog
o ls gostpredi ko nt octief.

Vanwoor de switch vqn gemeentepre-

dikont naor directeur vqn de VKB? Kun

je jouw situotie toelichten?
"lk zie de kerk ols een prochtige diomont,

die je vonuit diverse perspectieven kunt

benqderen. Juist door te drooien volt er

steeds weer onder licht op, het geheel

von deze involshoeken verrijkt de beteke-

nis von de diomqnt. Zo zie ik ook het werk

in de plootselijke gemeente. lk go de

kerk vonuit een qnder perspectief dienen.

lk keek ols predikont voorheen ook ol

noor de positie von kerkrentmeesters. lk

voelde me oltijd wel geroepen om mee te
proten en te denken over het geld in de

kerkelijke gemeente. lk vind het ook be-

longrijk dot kerkrentmeesters meedenken

en meeprqten over het beleid in de kerk.

Volgens mij hebben we dot in de kerk

te veel uit elkoor getrokken, terwijl ker-

kenroqd en kerkrentmeesters elkoor juist

nodig hebben. ln de kerk zijn we soms

bong om over geld te proten omdot we

denken dot het voorol over de inhoud

moet goon. Moor geld beheren, goot

ook over de inhoud. Hoe zet je het geld

in ten dienste von de gemeente? Hoe

droog je zorg voor de komende genero-

tie of jouw buurt? Doormee kun je juist

beleidsbepolend zijn. ln een krimpende

kerk woor op bepoolde vlokken tekort is,

moeten we ook reqlistisch noor het geld

proberen te kijken qls een middel om je

missie goed te kunnen uitvoerenl'

"Eerder los ik eens een ortikelenserie

over de krimp bij kerken in de Betuwe

(Nederlqnds Dog blod, voorjoar 2O22)

wqqrin oqn de orde kwqm dot oudere

kerkbestuurders geen opvolgers

hodden en doorom zich genoodzookt

zogen om te blijven doorgoon. Als op-

lossing werd hierbij oongedrogen dot
de kerk hoqr structuur moet qonpossen.

Dus de kerk onders orgoniseren, somen-

werken en fuseren op regionool gebied.

Dqt is één ospect, moor zorg er don ook

voor dot de cultuur in de kerk verondert.

Zorg ervoor dot de oudere én de jonge-
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re kerkrentmeester met possie hun werk

kunnen doen. Lukt dot onvoldoende,

dqn moeten we ondersteuning bieden

en hen ontzorgen, moor hen niet weg-

trekken uit de lokole context. Door klopt
juist het hqrt von de kerkrentmeester en

mog de kerk een ploots zijn woor ge-

loof, hoop en liefde worden gevondenJ'

Krimpende kerk
Al pratend komen we uit bii de krim-

pende kerk. Hoe kqn een kerk in de

toekomst hqqr rol vervullen in een

situotie van krimp?

"De kerk is ol longere tijd bezig om invul-

ling te geven qqn een lichtere vorm von

kerk-zi.jn. Het proces von ontkerkelijking

goot nog steeds in rop tempo door. De

vergrijzing is de komende 20 joor nog

zomoor niet voorbij en dus de krimp

ook niet. Mqor het moet ons niet in een

kromp brengen. lk geloof dot de mensen

lokool de ombossqdeurs zijn von hun

geloof. Lokocl moet je qls kerk bezien

op welke wijze je het beste het geloof

kunt uitdrogen. Als je je fixeert op wot je

niet meer hebt en kunt, ben fe geneigd

om niet nqor de nieuwe mogelijkheden

en kqnsen te kijken. We zullen ook

met elkoor scherpere keuzes moeten

goon moken. En dqn voorol keuzes die

te mqken hebben met het persoonlilk

geloof von mensen en de vitqliteit vqn de

plootselijke gemeente. Dot is uiteindelijk

het kopitool von de kerk. Noost rekenen

met vermogens moet je ook rekenen met

menselijk kopitool. Op mensen en vrijwil-

ligers moeten we bijzonder zuinig zijn. De

krqcht von de kerk zit hem in de mensen

die de kerk vertegenwoordigenl'

Uitdogingen
Kun je specifiek benoemen wqt de

uitdoginge n von d e kerkrentmeester

onno 2022 zijn?

"Op themo's woorop kerkrentmeesters

octief zijn zools gebouwen, vermogen

en geldwerving liggen tol von uitdo-
gingen. Wot dot betreft is deze tijd erg
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boeiend (voor mij ook een reden om

in deze functie oon de slog te goon).

Soms heerst er de gedochte dot ols de
'hqrdwore' goed is, ook de'softwore'
wel goed zol drooien. De zorg voor een

kerkgebouw is niet olleen een zook von

de kerkrentmeesters, moor von de gehe-

le kerk. Betrek de gehele gemeente erbij

zodot gemeenteleden ook bereid zijn om

ervoor bij te drogen. Neem ols kerkrent-

meesters somen met de kerkenrood de

mensen mee in de keuzes die worden

gemookt. Veelol heerst de gedochte dot
kerkrentmeesters vook oon het eind von

de rit oongeven dot er geen geld is. lk

odviseer kerkrentmeesters doorom om

mee te denken oon de beleidskont en

het voortouw te nemen om én no te den-

ken over je gebouw én over de personele

inzet, het vermogen en de eventuele

tekorten. Bi1 de VKB noemen we dot
'toekomstgericht kerkbeheerl Als VKB

hebben we de took om kerkrentmeesters

hiertoe in stoqt te stellen en toe te

rusten. Doqrnqqst ook een stuk ontzor-

gen ols het goot om mqqtschqppelijke

ontwikkelingen die zich voordoen zools

de ANBI stotus en de wet op bestuur en

toezicht. Door wil ik groog de komende
joren een bijdroge oon gevenl'

Vernieuwingsproces
Bij je oontreden zit de vereniging

midden in een vernieuwingsproces o/s

het goot om communicotiemiddelen
(nieuw logo, vernieuwde websrte, pod-

costs en een comnrtJncqtieopp). Hoe

k'rjk je daar tegenaan?
"lk zie het voorol ook ols een groot

codeou oon mij. Dit woren juist punten

die ik bil de werving voor deze functie
heb ingebrocht. Om de lijnen kort te

moken met de leden heb je vondoog

de dog noost je mogozine nog ondere

instrumenten nodig. Een podcost

beluisteren kun je ook doen tijdens een

rondje lopen of huishoudelijk klusle. lk

ben blij dot de vereniging deze keuzes

heeft gemookt om zo de lnformotie

dichter bij de individuele kerkrent-

meesters te brengen. Vio de VKB-opp

met haqr verschillende groepen kon

een kerkrentmeester uit Frieslond

gemokkelijk in contoct komen met een

kerkrentmeester uit Noord-Brobont en

kunnen ze elkoqr helpen en ervoringen

uitwisselen. Zo kqn de VKB ols kennis-

mokeloor hqor rol nog beter vervullen."

Toekomst
Hoe ziet de VKB er over 25 jaar uit?
"Leuke vroog. lk denk niet dot de VKB

er don nog in de huidige vorm is. Je

weet niet wqt de toekomst brengt.
lk geloof dqt onze Heer zijn kerk ook

bewoort. Wot ik belongrijk vind is dqt
er over 25 joor kerkplekken zullen zijn

wqqr de bijbelse boodschop wordt
gebrocht en wqor vindplootsen zijn von

geloof, hoop en liefde dichtbij de men-

sen. En voorol dot die plekken goed

gefociliteerd worden, zodqt de mensen

die zich door lokool voor inzetten moxi-

mool ontzorgd worden bij hun took. Als

ik dit bedenk zou ik zeggen dot dit niet

onders don met de VKB kon worden

gereoliseerd no 25 joor. ln welke vorm

dot is? Dot zol zljn zol de tijd ons lerenJ'

Een odyies oon kerkrentmeestersZ

"ln 2Q16 is een onderzoeksresultoot

gepubliceerd door dr. Henk de Roest. Hij

heeft de finqnciële situotie von de kerk in

koort gebrocht en kwom tot de conclusie

dot ols je noor het vermogen olleen ol

in noordelijke provincies kijkt, de kerk

doqr over 1 mil,iord euro kon beschikken.

Zijn conclusie wqs dot tegelijkertijd die

lokole geloofsgemeenschoppen door
onder druk stoqn. Er is dqn voorql een

tekort oon mensen om je ideolen ols

kerk te verwezenlijken. Hoe zorgen we

dqt we een mozqiek von kerkplekken in

Nederlqnd, ook finqncieel, reqliseren,

zodqt er op ollerlei mqnieren kerk-zijn

dichtbij mensen mogelijk blijft? En loten

we bezien wot doorvoor nodig is. Soms

een eigen gebouw, soms niet (meer).

Mqor loten we voorol niet ols geloofs-

gemeenschop vertrekken. Hierdoor kun

je je missie lokool nog blijven uitdrogen.

De kleine groep verdient ook extrq oqn-

docht. Juist corono heeft de kerk geleerd

dot intensieve reloties tussen gelovigen

bijdrogen oon vitqliteit.

Tot slot
Slotopmerking: heb je nog een aanbe-

veling of een boodschap?

"Loot je niet teveel door de 'krimp' in een

'kromp' brengen. Stoor je niet blind op

de plekken woor de kerk verdwijnt. Durf

een krimpsituotie onder ogen te zien en

probeer voorol ook te kijken hoe je het

op een qndere monier kunt orgoniseren

en betrek doorbil olle mensen in je doel-
groep (dus ook jongeren). Heb het lef

om problemen op tofel te leggen, en om

te ondernemen, en zoek ols gemeente

met elkoor noor de voor jullie beste

oplossing. Doe dot ols kerkrentmeesters

somen met de kerkenrood en gemeentel'
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I oost Schellinq ('1978) studeerde

J ft'eotogie oJn o" Universiteit

Utrecht en volgde door de Kerkeliike

Opleiding.

Von 2004-20'12 werkte hij ols
jeugdwerkodviseur en teomlei-

der dienstverlening bij JOP, het

londelijke jeugdwerk von de Pro-

testontse Kerk in Nederlond. Vqn

februori 2012 tot en met oktober

2022 diende hij respectievelijk de
gemeenten Sliedrecht en Woerden

ols gemeentepredikont. Sinds 20'1 7

is hij de bestuursvoorzitter von

de Vereniging Schuldhulpmootje

Nederlqnd, woor meer don 100

lokole stichtingen in meer dsn '140

gemeenten bij oongesloten zijn.

Joost is getrouwd met Jolqndo, heeft

3 dochters en woont in Woerden.
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