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Er zijn mensen die de Kerk beleven als een vereniging. Een 
misdienaar zei eens: “ik ben op voetballen en op hockey én op
misdienen.” De vader kwam na de mis zijn zoontje weer 
ophalen en was ook bereid om te rijden bij het jaarlijkse 
misdienaarsuitstapje. Dat ging verder heel prettig en het was 
ook een goede oplettende misdienaar.

Je kunt de Kerk beleven als een vereniging waar je lid van 
wordt vanuit persoonlijke interesse. Je bent lid van een 
heemkundekring, van de bibliotheek of van een sportclub. Dit 

kan via een officieel lidmaatschap, maar het kan ook een losser verband zijn. Veel mensen 
hebben een hobby en willen die met anderen beoefenen. Het lidmaatschap van een vereniging 
is dikwijls tijdelijk. Voetballen doe je tot je veertigste, daarna kies je voor een andere sport. 
Vroeger kwam het wel meer voor dat je voor het leven lid was. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het gilde zoals die in Noord-Brabant voorkomen. Je bleef je leven lang lid en je had het van je
vader overgenomen. Trouw lid blijven van eenzelfde club is zeldzamer geworden. 

Lidmaatschap van een vereniging kost contributie. Er is een bestuur dat de gezamenlijke 
uitoefening van de hobby mogelijk maakt, en een gezellige barbecue organiseert aan het einde
van het seizoen. Er moet natuurlijk iemand in het bestuur zitten en er is een kas die beheert 
moet worden en waarvoor aan de leden verantwoording moet worden afgelegd op de 
jaarvergadering.

Er zijn gelovigen die de Kerk als een vereniging beschouwen. Ze zijn er lid van, staan in het 
ledenbestand, en beschouwen de kerkbijdrage als een soort contributie. Ze vinden het heel 
normaal die jaarlijkse bijdrage te betalen want de Kerk kan niet van de lucht leven en moet 
soms toch ook iets kunnen organiseren. Ze zijn ook bereid om op projectbasis een bijdrage in 
natura te geven.

 Je kunt de Kerk beschouwen als een vereniging waar je vrijwillig lid van wordt en waar je 
iets van je vrije tijd in steekt.
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