
 

Profiel gemeente van Rouveen 

De kerkelijke gemeente van Rouveen is een jonge 
gemeente. Zoals u kunt zien in de afbeelding hiernaast 
is 47% procent van de leden jonger dan 30 jaar. 
Waarvan 70% jonger is dan 19 jaar.  
Het overgrote deel van de gemeente geeft aan graag 
een stuk beleving te willen ervaren tijdens de 
kerkdienst. Wat we doen moet écht zijn en niet voor de 
vorm. We willen ons laten inspireren door de Heilige 
Geest. Vernieuwingen zijn mooi maar wanneer dit voor 
de vorm is, mist het zijn uitwerking. Hierin komt de 
echtheid van de personen en de dingen die we doen 
weer naar voren. Men wil aangezet worden tot 
nadenken met daarbij de inspiratie van de Heilige 
Geest.  Er is een deel van de gemeente actief betrokken, en zien we een deel wat meer op de 
achtergrond hun plek innemen binnen de gemeente van Rouveen. Wanneer we spreken over het 
geloofsleven dan zijn we een onderzoekende gemeente. Er leven kritische vragen maar ook vragen 
over het leven en zingeving. We zijn als gemeente beschouwend en vinden de stap naar het 
nemen/oppakken van de verantwoordelijkheid wel eens lastig. De oudere mensen in onze gemeente 
stralen een stabiel en diep geloof uit. In een grote groep mensen spreken ze er niet veel over maar in 
kleinere groepen hebben ze veel te brengen. Deze groep heeft een mooi ‘fundament’ gelegd in de 
kerkelijke gemeente waar we anno 2019 op voort kunnen bouwen en vorm aan moeten geven.  
Binnen de gemeente van Rouveen vind je hechte familie en vriendschapsbanden. Dit is een positieve 
kant van de gemeente maar het is ook onze valkuil. De keerzijde van dit fenomeen is een bepaalde 
gereserveerdheid en een afwachtende houding.  
De sterke banden kunnen gezond en fijn voelen maar het kan ook ‘knellend’ zijn. Wanneer we iets 
doen, ‘de kop boven het maaiveld uitsteken’ dan willen we wel zeker weten dat we het goed doen. 
We moeten wel voldoen aan ‘de norm’ maar wat is dan die norm? En wie bepaalt die norm?  Hierdoor 
leggen we (ongemerkt) de lat voor elkaar én voor onszelf hoog. Het oordeel is snel geveld. Waar we 
ons als gemeente van GOD verder in kunnen ontwikkelen is leren ons oordeel uit te stellen en het 
waarderen van verschillen. Met als mogelijke uitwerking dat men talenten laat zien in de kerk en gaat 
inzetten zonder daarbij te willen voldoen aan een norm.  
Mensen die nieuw komen in de gemeente zien en ervaren de bovengenoemde hechte banden ook. 
Om open te staan voor iedereen is een stuk bewustwording van deze ingesleten patronen 
noodzakelijk.  
Een deel van de jongeren binnen onze gemeente zoeken elkaar op in zogenoemde ‘keten’. Dit gaat 
over kerkmuren heen. Ook op de beide scholen in het dorp (Hervormde basisschool De Triangel en 
Gereformeerde basisschool De Levensboom) wordt steeds meer de samenwerking opgezocht. De 
samenwerking van de beide kerken is er af en toe, dit is dan meer op het vlak van de predikanten.   
We kunnen stellen dat we als gemeente van Rouveen positief ingestelde mensen zijn. Sommige 
personen zijn meer ‘zichtbaar’ in de kerk dan anderen maar dat is ook goed. We houden er niet van 
dat dingen opgelegd zijn. Doe maar gewoon, dan is het ook goed.  
  
 


