Intergenerationeel diner
In maart 2014 publiceerde godsdienstsocioloog Marten van der Meulen bij de Protestantse
Theologische Universiteit te Groningen het rapport Over berg en dal. Twintigers en dertigers
in de Protestantse Kerk. Het rapport bevat onderzoeksgegevens over de participatie van
twintigers en dertigers in protestantse kerken in met name Noordoost-Nederland. In de
onderzoeksverantwoording wordt de verwachting uitgesproken dat de secularisatie de
komende twintig jaar juist dorpen, in onderscheid van steden, het hardste zal treffen. Een
mogelijke verklaring voor deze verwachting is, dat twintigers in steden vaak bewust naar
kerkelijke vieringen gaan, in de zin dat zij daar zelf voor kiezen en een kerkelijke gemeente
zoeken die bij hen past, terwijl aan de kerkelijke betrokkenheid van twintigers in dorpen,
vaker dan in steden, een motivatie van traditie en sociale en familiaire betrokkenheid ten
grondslag zou liggen, die wegvalt in geval van bijvoorbeeld een verhuizing en het overlijden
van familieleden. Vanuit de verwachting van aanhoudende secularisatie, roept de auteur van
het rapport kerken op om na te denken over specifiek participatiebeleid van twintigers in hun
dorpskerk, en reikt hiervoor handvatten aan. Specifiek participatiebeleid is een bezinning met
twintigers op een gedifferentieerd aanbod voor toegewijden, zoekers en toeschouwers.
Toegepast op de Protestantse Gemeente Castricum (PGC) kunnen vragen die het rapport
oproept, zijn: hoe proberen wij als PGC aan te sluiten bij de vragen en uitdagingen die een rol
spelen in de levensfasen van twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers? Kunnen we
activiteiten bedenken waarvoor mensen uit de middengeneratie gemotiveerd zijn? En, waar
zou de PGC haar financiële en sociale vermogen in mogen investeren, als zij het kerkelijk
gemeenteleven duurzaamheid wil verlenen? Een antwoord op die laatste vraag is: het
opbouwen van relaties met jongere generaties via bijvoorbeeld intergenerationele activiteiten.
Een voorbeeld van een intergenerationele activiteit is een Intergenerationeel diner, waarbij
tieners, twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers in gemengde groepen van vier personen
langs mensen van zestigplus gaan voor een maaltijd. Tijdens de maaltijd kan ter sprake komen
hoe de leef- en denkwereld van de gasten eruitziet en welke rol religieus geloof speelt in het
leven van de gastvrouw en/of gastheer.
Hierbij wil ik ieder gemeentelid uitnodigen zich hetzij als gast, hetzij als gastvrouw of -heer
op te geven voor het intergenerationele, culinaire initiatief van een Intergenerationeel diner
op gezamenlijk overeen te komen data tussen 15 en 30 juni 2018. Ik zal het initiatief ook
onder de aandacht brengen van de jeugdconsulent en de consulent Participatiewet van het
Sociaal Team Castricum 1902 om te kijken of zij onder hun cliënten mensen kennen die graag
aan een Intergenerationeel diner zouden willen deelnemen. Indien u dieetwensen heeft, wilt u
deze dan bij uw aanmelding kenbaar maken?
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