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“De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de
wereldwijde gemeenschap waarin mensen het
goede nieuws van Gods liefde horen en delen.
Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.”
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Voorwoord
Voor u ligt de eindversie van het Visiedocument “Het wenkend Perspectief”.
De 8 leden tellende werkroep met vertegenwoordigers uit beide kerkgenootschappen
(bestaande voornamelijk uit gemeenteleden), heeft zich het gehele jaar 2017 intensief
ingezet om inhoud te geven aan hun opdracht; “Ontwikkel een visie op het vormen van een
Protestantse Gemeente Woerden”.
Zij heeft daartoe op 30 mei 2017 een opzet in concept aangeboden aan de stuurgroep (met
bestuurlijk mandaat). De stuurgroep heeft dit concept voorgelegd aan de kerkenraden met
het verzoek in te stemmen met publicatie. De kerkenraden hebben hierop groen licht
gegeven om de gemeente in te gaan en hen in diverse geledingen te consulteren.
De consultatiegesprekken (totaal 14 bijeenkomsten), waarbij gebruikgemaakt werd van een
PowerPoint Presentatie, zijn zeer constructief geweest en hebben bij de werkgroep
verhelderende inzichten opgeleverd.
Met deze nieuw verworven inzichten heeft de werkgroep op maandag 4 december 2017
haar rapport “Het Wenkend Perspectief” aangeboden aan de stuurgroep. Na bespreking
heeft de werkgroep het rapport nog op enkele kleine onderdelen aangepast. Het is een
breed gedragen einddocument geworden met richtinggevende uitspraken en een hoopvol
perspectief op een toekomstig samengaan. De werkgroep is bijzonder dankbaar dat de
stuurgroep het rapport met een positief advies wil voorleggen aan de kerkenraden, voor de
komende besluitvorming.
Grote dank zijn we verschuldigd aan Hem die alle leven inhoud geeft, we vertrouwen op de
leiding van zijn Geest en hebben gewerkt in het besef deel uit te maken van Zijn werk in deze
wereld. Dank ook aan de stuurgroep voor het in ons gestelde vertrouwen en wij spreken de
wens uit dat bij het vervolgtraject “vertrouwen” het kernwoord mag zijn. We wensen de
kerkenraden bij de verdere besluitvorming Gods zegen en alle wijsheid toe.
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Het wenkend perspectief voor de Protestantse Gemeente Woerden
1. Inleiding
Waarom dit visiedocument?
Door de kerkenraden van de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk
Woerden en Zegveld is in 2016 een gezamenlijke stuurgroep 1 ingesteld, met de opdracht
een bestuurlijk gedragen voorstel voor te bereiden voor het samengaan tot Protestantse
Gemeente Woerden. Het eerste onderdeel van de opdracht richt zich op het uitwerken van
een gezamenlijke visie en is uitgevoerd door een ingestelde werkgroep.
De stap om dit samengaan nu concreet uit te werken is vooraf gegaan door een langer
voortraject binnen onze kerken. In dit voortraject zijn ook gemeenteavonden gehouden.
Voor een overzicht van de stappen die in dit voortraject zijn gezet wordt verwezen naar
Bijlage A.
Doel van samengaan
Een samengaan tot Protestantse Gemeente Woerden heeft - zoals uit de documenten van
het voortraject blijkt - meerdere drijfveren:
·

Bijbelse opdracht tot eenheid
Met een samengaan willen we inhoud geven aan de Bijbelse oproep tot eenheid van
gelovigen.

·

Vorming landelijke Protestantse Kerk
Met een samengaan willen we in Woerden plaatselijk invulling geven aan de eerder
ingezette landelijke lijn waarbij de PKN is gevormd.

·

Het geloof doorgeven aan komende generaties
Als kerk vormen we een gemeenschap van mensen die leven vanuit het Evangelie van
onze opgestane Heer. In Woerden willen we samen kerk zijn, het licht doorgeven en
bouwen aan het koninkrijk van God. We willen als kerk zo bijdragen aan een samenleving
waar mensen oog hebben voor elkaar en omzien naar elkaar. Een kerk die zichtbaar is en
die aantrekkingskracht heeft.

·

De kerk blijft maatschappelijk relevant
Als Protestantse Gemeente in Woerden willen we dienstbaar zijn naar de Woerdense
samenleving. Gezamenlijk hebben we een duidelijker positie in de samenleving en
kunnen een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Denk daarbij aan problemen
zoals eenzaamheid, gebroken relaties, armoede of onzekerheid over werk en inkomen.
Ook vraagstukken zoals migratie en de opvang van vluchtelingen, een overheid die zich
verder terug trekt op het gebied van zorg en onze positie t.o.v. de islam vragen om
aandacht van de kerk.

·

Een efficiëntere kerkelijke organisatie
Het werk in de kerk drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Gezamenlijk willen we de
taken daarom beter verdelen en de vergaderdruk en organisatiegraad verminderen.

1

Bij de start was ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden betrokken, maar deze heeft later besloten
zich voorlopig eerst te willen oriënteren op samenwerking in regionaal verband.
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Leeswijzer
In dit visiedocument zijn uitgewerkt:
· Missie van de Protestantse Gemeente Woerden
De missie geeft weer waarvoor we staan (identiteit en waarden). De missie is de
verwoording van onze taak in de wereld en kenmerkt onze kerk.
· Visie van de Protestantse Gemeente Woerden
De visie geeft weer waarvoor we gaan (onze droom voor de toekomst).
De visie is de uitwerking van de missie gericht op de komende jaren. De visie is
uitgewerkt in de vorm van vijf richtinggevende uitspraken / uitgangspunten:
- Eenheid in verscheidenheid
- Herkenbare geloofsgemeenschappen
- Aandacht voor jeugd en jonge gezinnen
- Gezamenlijk optrekken
- Toekomstbestendige organisatie.
· Verdergaande samenwerking tussen wijkgemeenten
Hierin is beschreven op welke terreinen er nu al wordt samengewerkt en hoe die
samenwerking kan worden versterkt.
· Implementatie en nadere uitwerking van deze visie.
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2. Missie van de Protestantse Gemeente Woerden
De Protestantse Gemeente Woerden maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland.
- Wij als leden van die gemeente weten ons geroepen om levend uit Gods genade in
Jezus Christus het Woord te horen en te verkondigen.
- Wij geloven in en vertrouwen op Gods liefde, zien uit naar de komst van Zijn
Koninkrijk en willen dienstbaar zijn in de wereld.
- De Protestantse Gemeente Woerden bestaat uit geloofsgemeenschappen met eigen
identiteiten, waar gelovigen en bezoekers met verschillende achtergronden en
geloofsbelevingen een plek vinden en waarbinnen de pastorale taak vervuld wordt.
- De geloofsgemeenschappen werken in solidariteit samen.
- Gezamenlijk vervullen zij ook hun missionaire en diaconale taak en geven zij invulling
aan hun zorg voor armen en kwetsbaren dichtbij en veraf.

3. Visie voor de komende jaren in vijf richtinggevende uitspraken
Eenheid in verscheidenheid
We willen samen kerk zijn en benadrukken daarbij wat ons in het geloof verbindt.
Tegelijkertijd blijft er ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving.
De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Waarbij de Bijbel centraal staat als bron en norm voor geloof en leven en waarbij de
leden zich met elkaar verbonden weten in gemeenschap met Christus.
- Waarbij de identiteit van de geloofsgemeenschappen en de breedte van de
theologische opvattingen vallen binnen wat verwoord is in de Kerkorde 2 van de
Protestantse Kerk in Nederland.
- Met geloofsgemeenschappen die zelf hun identiteit bepalen en de
verantwoordelijkheid voor de invulling van pastoraat, erediensten en samenkomsten
dragen.
- Waar ruimte wordt geboden aan initiatieven om nieuwe vormen van geloofsbeleving
te ontdekken. Zij vormen broedplaatsen en nieuwe mogelijkheden om mensen te
bereiken die niet eerder met het geloof te maken hadden of er minder betrokken bij
zijn geraakt.3
- Waar ook ruimte is voor nieuwe vormen van gemeentezijn, tijd en ruimte voor
jeugdgroepen met bijzondere activiteiten en ruimte voor pionieren. 4
- Die open staat voor een bredere toekomstige samenwerking met andere
protestantse kerken binnen de gemeente Woerden.

2

Zie specifiek artikel 1 van de PKN kerkorde.
Voorbeelden hiervan zijn de pioniersgemeenschap Het Baken en relatief los van de traditionele gemeente
functionerende netwerkgroepen zoals Twintigers Woerden.
4
Nieuwe initiatieven hoeven niet alleen de vorm van nieuwe geloofsgemeenschappen te hebben, maar kunnen
ook binnen de wijkgemeenten plaatsvinden.
3
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Herkenbare geloofsgemeenschappen
We streven naar versterking van de kerkelijke aanwezigheid. Een zichtbare kerk in de
samenleving die de mensen weten te vinden en waar zij zich thuis voelen.
De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Die bestaat uit geloofsgemeenschappen5 in de vorm van wijkgemeenten op basis
van geografische grenzen en / of op basis van identiteit en andere
geloofsgemeenschappen, zoals Het Baken.
- Waar gemeenteleden zelf kiezen tot welke geloofsgemeenschap zij willen behoren.
- Waarbij de wijkgemeenten zich specifiek richten op de zorg voor alle gemeenteleden
in de volle breedte van de kerkelijke gemeente, van jong tot oud, actief en nietactieve gemeenteleden.
- Waarbij er andere geloofsgemeenschappen kunnen zijn die zich op een bepaalde
groep gemeenteleden en / of niet-gemeenteleden richten.
- Waarbij de huidige Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten, wijkgemeenten
worden van de Protestantse Gemeente Woerden. Met als doel 6 voor de komende
jaren dat er vier (wijk)gemeenten ontstaan met respectievelijk als
ontmoetingsplaats: de Petruskerk, de Opstandingskerk, de Maranathakerk en de
Kruiskerk. De geloofsgemeenschap Het Baken heeft vooralsnog de pioniersstatus,
maar kan op termijn mogelijk uitgroeien tot een wijkgemeente met eigen identiteit.
Aandacht voor jeugd en jonge gezinnen
We hebben aandacht voor kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Als kerk vinden we het
belangrijk om het geloof door te geven aan de volgende generatie. We willen hen daarom de
ruimte geven en stimuleren om mee te doen.
De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Waar in de kerkdiensten en activiteiten van de geloofsgemeenschappen aandacht
aan de jeugd gegeven wordt, zodat zij zich deel van hun gemeente voelen.
- Waar regelmatig en structureel (ochtend)diensten georganiseerd worden met
eigentijdse liturgie en muziek, voor en door jongeren en jonge gezinnen in één van de
kerken en waarbij alle gemeenteleden welkom zijn.
- Waar er samenwerking is tussen de jeugdclubs en activiteiten op elkaar afgestemd
worden.
- Waar de coördinatie van het jeugdwerk, waaronder de bovengenoemde diensten, de
speciale taak is van één of meer predikanten. Een kerkelijk jeugdwerker kan hierbij
aanvullende ondersteuning geven.
- Waar de website Jong Woerden uitgebreid is tot een communicatie platform voor
jeugd en jonge gezinnen, met de agenda van alle jeugdactiviteiten, kerkdiensten,
clubs enz.
5

Geloofsgemeenschappen kunnen verschillende vormen hebben. De term geloofsgemeenschappen is gebruikt als
een bredere definitie. Wijkgemeenten zijn een specifieke vorm hiervan, waarbij zij volgens de kerkorde, bestaan uit
een groep gemeenteleden die in een bepaald geografisch gebied wonen of uit een groep gemeenteleden (bijv. van
een gelijke modaliteit) uit de gehele gemeente zonder dat er sprake is van een geografisch gebied.
6
Toelichting op dit doel: Vanwege de gewenste herkenbare geloofsgemeenschappen is gekozen voor een vaste
ontmoetingsplaats. Er is niet gekozen voor een indeling op basis van modaliteiten, omdat de geloofsgemeenschappen zelf hun identiteit bepalen (zie eenheid in verscheidenheid). Ten aanzien van de beschikbaarheid van de
kerkgebouwen, zie voetnoot 8.
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Gezamenlijk optrekken
We willen een gemeente zijn waar gezamenlijk wordt opgetrokken om invulling te geven aan
onze maatschappelijke, diaconale en missionaire opdracht.
De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Die als eenheid optreedt in de missionaire en diaconale gerichtheid op onze
medemens.
- Die als eenheid naar buiten optreedt in een vitale en gemeenschappelijke presentatie
aan de samenleving.
- Die waar dat kan ook samenwerkt met de andere kerken in Woerden.
Toekomstbestendige organisatie
We willen een gemeente zijn die de vraagstukken waar onze kerk voor staat slagvaardig kan
aanpakken. We denken daarbij aan een eenvoudige structuur, zodat er volop aandacht
gegeven kan worden aan de taken binnen de geloofsgemeenschap en de structuur geen
belemmering is voor veranderingen.
De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Waarbij de geloofsgemeenschappen in solidariteit samenwerken, onder
coördinerende leiding 7 van het wijk overstijgende algemene bestuur.
- Waarbij de kosten van de geloofsgemeenschappen, waaronder de inzet van kerkelijk
werkers of andere pastorale ondersteuning, volgens een nader overeen te komen
model, gezamenlijk worden gedragen.
- Waarbij elke wijkgemeente een eigen predikant(en) heeft en ondersteund kan
worden door een kerkelijk werker(s). Andere geloofsgemeenschappen kunnen ook
ondersteund worden door andere professionele krachten.
8
- Waarbij de wijkgemeenten gebruik maken van een eigen kerk en wijkgebouw, die
echter ook in goed overleg te gebruiken zijn door de andere geloofsgemeenschappen.

4. Verdergaande samenwerking tussen wijkgemeenten
Een belangrijk aspect in de vorming van de Protestantse Gemeente is de toekomstige
samenwerking tussen de wijkgemeenten op allerlei praktische gebieden.
Deze samenwerking moet zinvol zijn en een meerwaarde opleveren voor de
geloofsgemeenschappen.
De huidige en de mogelijke verdergaande samenwerking is door de werkgroep uitgewerkt in
bijlage B. Bij de implementatie van de visie kan die samenwerking verder worden ingevuld.

7

Conform de PKN kerkorde geeft een algemene kerkenraad leiding aan de gemeente voor alle taken die door
de wijkgemeenten aan haar zijn toevertrouwd.
8
Uit een financiële analyse op hoofdlijnen (gezamenlijk college van Kerkrentmeesters GK en HG, 6-12-2017)
blijkt dat onze huidige gemeenten financieel gezond zijn. Er is op dit moment daarom geen aanleiding om naar
het sluiten van kerk- of wijkgebouwen te kijken.
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5. Implementatie en nadere uitwerking van deze visie
Voor de implementatie van de visie zal op onderdelen nog een nadere uitwerking
noodzakelijk zijn. Tijdens de consultatie gesprekken over de conceptvisie is ons gevraagd om
ook aan te geven via welke route de visie gerealiseerd kan worden. De werkgroep heeft voor
het opstellen van de visie bezoeken gebracht aan drie zustergemeenten (Amersfoort,
Gorinchem en Gouda) waar de vorming van een protestantse gemeente eerder al heeft
plaatsgevonden. Mede op basis van de ervaringen in die gemeenten wordt geadviseerd om
de gewenste organisatorische ontwikkelingen stapsgewijs en geleidelijk plaats te laten
vinden.
De vorming van de Protestantse Gemeente Woerden en de vervolgstappen daarna moeten
worden uitgevoerd in overeenstemming met de in de kerkorde gegeven richtlijnen, zoals het
kennen en horen van gemeenteleden en wijkkerkenraden. De besluitvorming tot de vorming
van een protestantse gemeente richt zich eerst op de eerste stap, waarbij alle huidige
Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten / geloofsgemeenschappen onderdeel worden
van de Protestantse Gemeente Woerden. De uitwerking en besluitvorming over de
organisatorische ontwikkelingen daarna vinden stapsgewijs en geleidelijk plaats. Zie hiertoe
de voorzet en het advies van de werkgroep in bijlage C.

Werkgroep visievorming PGW; januari 2018
Leden van deze werkgroep:
o Vanuit Hervormde Gemeente Woerden: Korstiaan Kruithof, Wim Voskamp, Leo Stok
en Jaap Verweij.
o Vanuit de Gereformeerde kerk Woerden en Zegveld: Cees de Vink, Frans van der
Geest en Cor Bol.
o Vanuit de geloofsgemeenschap het Baken is meegedacht door Leen Roseboom en
Mirjam Oosterhoff, die ook hun bijdrage aan dit document hebben geleverd.
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Bijlage A: Documenten ten aanzien van samengaan
De wens tot samengaan.
Bij de recente consultering van de gemeenten HG en GK kwam meermalen naar voren dat er
behoefte is aan een meer onderbouwd standpunt tot samengaan.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van stappen welke in de voorgaande jaren genomen zijn en
die ons gebracht hebben waar we nu zijn.

Een historische terugblik:
17 december 2003 (Landelijk)
Reeds op die datum hebben de synodes van de drie aangesloten kerken besloten tot een
fusie door het opstellen van een “Verklaring van Vereniging “ dit nadat er 40 jaar met
partijen een dialoog was over de legitimiteit er van.
12 mei 2004 (Landelijk)
Op deze datum werd de fusie officieel beklonken. De eerste scriba van de generale synode
was Ds. Bas Plaisier, voorheen scriba van de Ned. Herv. Kerk.
15 april 2011 werkgroep (GK):
Advies aan de algemene kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Woerden
opgesteld door de werkgroep ad hoc “visie wijk Oost”.
Peter Helmantel(voorzitter), Iet van den Berg, Marleen van der Haar,
Joke ter Horst, Frans Jansen, Wieni Kuiper, Aad Kamer.
Eerste verkenningen, gemeente brede visie op samengaan, na vertrek Ds. Hage in Wijk Oost.
23 januari 2013 (HG)
De HG stelt in het beleidsplan 2013 – 2017 als beleidsvoornemen vast dat er binnen de HG
een interne bezinning komt op de vorming van een Protestantse gemeente in Woerden,
samen met de GK en de ELG.
27 maart 2013 (HG)
De AK (HG) neemt een concept besluit m.b.t. de samenwerking met de GK en de ELG om te
komen tot een PKN Woerden, en stelt ter voorbereiding hiervan een commissie PKNW-2020
in. De commissie bestaat uit: Voorzitter Wim Voskamp, leden Peter Boevee, Jan-Willem
Blok, Andre Verweij, Korstiaan Kruithof, Rina Teeven, Harry de Vink, Leo Rijkmans.
19 november 2013 (HG)
Commissie PKNW-2020 stelt voor dat de 4 wijkgemeenten gemeenteavonden organiseren
om de uitgangspunten voor de gesprekken met de GK en de ELG te bespreken. AK van HG
gaat hiermee akkoord en nodigt de wijkgemeenten uit. De AK vraagt de commissie een
achtergronddocument te maken als informatie aan de gemeenteleden.
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13 februari 2014 (GK)
De algemene kerkenraad introduceert haar beleidsplan voor de periode 2014-2017
“Geroepen Geraakt Gezonden”. Daarin spreekt zij ook het voornemen uit om te komen tot
de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden met de Hervormde Gemeente en de
Evangelisch Lutherse Gemeente. Ze hoopt al in 2015 een gezamenlijke route daartoe met HG
en ELG te kunnen afspreken, met ondersteuning van de PKN.
20 april 2014 (HG)
De commissie PKNW-2020 publiceert, na goedkeuring verkregen te hebben van de AK (HG) in
de kerkbode Hervormd Woerden het stuk: Bezinning op de toekomst van de Hervormde
Gemeente Woerden.
mei - juni 2014 (HG)
Er worden 4 gemeenteavonden door de wijkgemeenten (HG) georganiseerd, waar
gemeenteleden hun inbreng kunnen geven m.b.t. de plannen voor samenwerking met de GK
en de ELG.
12 Juni 2014
Predikanten en kerkelijk werkers : Ds. Vreugdenhil, Ds. Nagel, Ds. Polderman, Ds. Van
Tellingen, Ds. Berkheij, Ds. Schouten, Mirjam Oosterhoff, Jan Hanse, Diny Wolters, Jorine de
Klerk, Ferdinand Verboom en Michel Koekoek stellen in het kader van de bezinning binnen
de Hervormde Gemeente een document op met het verlangen dat er op korte termijn
stappen worden gezet die leiden tot een toekomstige PKN gemeente in Woerden met een
heldere structuur van zelfstandige gemeenten. Een huis van levende stenen waar mensen
belangrijker zijn dan de organisatie. Een huis waar God wil wonen te midden van de mensen.
juli - september 2014 (HG)
De wijkkerkenraden bespreken de inbreng van de gemeenteleden en maken hun besluit
m.b.t. de toekomstige samenwerking met de GK en de ELG aan de AK (HG) kenbaar. De
kerkenraden constateren dat het draagvlak gemeente breed aanwezig is.
18 november 2014 (HG)
De AK van de Hervormde Gemeente neemt het besluit: “De Hervormde Gemeente wil komen
tot een verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse
Gemeente in Woerden”. Zij nodigt per brief de GK en de ELG hiertoe uit en formuleert de
waarden die voor samenwerking vanuit de HG als basis gelden.
december 2014 (GK)
Gemeenteavonden GK om het gesprek over de vorming van één Protestantse Gemeente
Woerden (PGW) binnen de eigen gemeente én met de Hervormde Gemeente en de
Evangelisch Lutherse Gemeente te intensiveren.
16 april 2015 (GK)
Brief aan kerkenraden van HG om gesprekken te intensiveren.
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april en mei 2015 (GK, ELK en HG)
Breed ambtsdragers overleg en een derde gemeenteavond heeft plaatsgevonden. Tijdens
deze bijeenkomsten is de onderstaande visie naar voren gekomen op de vorming van één
PGW.
De Gereformeerde Kerk wil in 2020, of zoveel eerder als mogelijk, tot één PGW komen. De
vorming van één PGW moet het mogelijk maken om:
a. diversiteit en kleuring in stand te houden en te verdiepen;
b. antwoorden te vinden op krimp, en
c. ons als kerk vitaler en meer gemeenschappelijk te presenteren aan de samenleving.
21 september 2015
In het gezamenlijk overleg van de afvaardiging vanuit de drie algemene kerkenraden is op 21
september 2015 afgesproken een concept opdracht te formuleren.
Het doel daarbij was om voorbereidingen te treffen voor een bestuurlijk gedragen
Principebesluit voor het samengaan van ELG, GK en HG Woerden in een Protestantse
Gemeente Woerden.
januari 2016 (Landelijke PKN)
“Waar een Woord is, is een weg”
Uitgave: Protestantse Kerk in Nederland Tekst: dr. Arjan Plaisier
Een weg naar samen gaan.
oktober 2016 (SG)
Instelling Stuurgroep.
Door de drie kerkenraden is de opdracht “Voorbereiding vorming PGW” vastgesteld en is een
stuurgroep geïnstalleerd bestaande uit: Maarten van Diggelen (ELG), Ariadne Rook (ELG),
Ruud v.d. Herberg (GK), Sabine v.d. Maarl (GK), Wilja Smit (GK), Menno Hordijk (GK), René
van Harten (HG), Hans Berkheij (HG), Jaap Verweij (HG).
Deze bestuurders zijn - binnen de kaders van de vastgestelde opdracht - gemandateerd om
de bovenbedoelde voorbereidingen te treffen.
december 2016 (SG)
Door de stuurgroep wordt een werkgroep geïnstalleerd. De werkgroep bestaat uit de
volgende personen:
- Gereformeerd: Cees de Vink, Frans van de Geest en Cor Bol
- Hervormd: Wim Voskamp, Korstiaan Kruithof en Harry de Vink (later vervangen door Leo Stok)
- Het Baken: Leen Roseboom.
Deze werkgroep krijgt opdracht een gezamenlijke visiedocument voor onze kerkelijke
gemeenten op te stellen. Bij de uitwerking van die visie wordt uitgegaan van visies en
kernwaarden die eerder vanuit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente zijn
geformuleerd.
12 januari 2017 (WG)
Eerste vergadering van de werkgroep PGW.

Visie PGW “Het wenkend perspectief”, bijlage A
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13 februari 2017
ELG maakt pas op de plaats, Na de gevoerde gesprekken heeft de Evangelisch Lutherse
Gemeente van Woerden e.o. per brief aangegeven voorlopig af te zien van de deelname aan
de stuurgroep en de werkgroep. De ELG wil eerst een mogelijke grotere regionale
samenwerking met andere Evangelisch Lutherse Gemeenten verkennen. Deze keuze vanuit
de ELG wordt gerespecteerd. De bestaande samenwerking in Woerden wil de ELG graag
voortzetten.
Door de ontwikkelingen is de samenstelling van de stuurgroep gewijzigd. Vanuit de algemene
kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente zijn de volgende
personen afgevaardigd:
- Gereformeerd: Ruud van der Herberg, Wilja Smit, Sabine van der Maarl en Menno Hordijk
- Hervormd: René van Harten, Maarten Stigter, Hans Berkheij (later vervangen door Harry
de Vink) en Jaap Verweij.

Dit overzicht is gemaakt door de werkgroep PGW. Al de bij de werkgroep bekende stappen zijn
vermeld. Mochten er nog stappen zijn geweest die in het overzicht ontbreken, dan kunnen die worden
aangevuld.

Visie PGW “Het wenkend perspectief”, bijlage A
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Bijlage B: Gezamenlijke activiteiten, nu en in de toekomst
Activiteiten Hervormde Gemeente Woerden en Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld
In de opdracht aan de werkgroep is gevraagd om een inventarisatie op hoofdlijnen:
- Wat doen we samen?
- Waar zijn er mogelijkheden tot verbetering / versterking?
- Welke overlegorganen zijn bij een samengaan niet meer nodig?

In het onderstaande overzicht is ten aanzien van verschillende onderwerpen een korte beschrijving van de huidige samenwerking gegeven en is de mogelijke
verdergaande samenwerking uitgewerkt. De informatie over de huidige samenwerking is ontleend aan diverse documenten. Tijdens de consultatieronde is deze informatie
op basis van de ontvangen reacties aangevuld. Op basis van de geformuleerde visie is de onderstaande mogelijke verdergaande samenwerking voorgesteld.
Huidige samenwerking

Mogelijke verdergaande samenwerking

Kerkelijk bestuur & organisatie
Hervormde Gemeente:
- Een Algemene kerkenraad en 3 kerkenraden (Centrum-Oost, Noord, West)
- Eén college kerkrentmeesters
- Eén college diakenen

Met een gezamenlijk bestuur zal een efficiëntere en slagvaardigere organisatie
ontstaan, met minder dubbelwerk en overhead. Kerkenraden en pastorale raden
van de verschillende wijken / geloofsgemeenschappen behouden elk hun eigen
verantwoordelijkheid.

Gereformeerde Kerk:
- Een kerkenraad en 2 pastorale raden (Kruiskerk en Opstandingskerk)
- Eén college kerkrentmeesters
- Eén college diakenen

Bij een samengaan kan er een sterkere gezamenlijke diaconie en een gezamenlijk
college van kerkrentmeesters worden gevormd. Het beheer van de gebouwen,
de administratie etc. kan gezamenlijk worden gedaan, hetgeen ook financiële
voordelen heeft. Daarnaast kan kerkbalans gezamenlijk worden georganiseerd.

Gezamenlijk:
- OAK voor aansturing Baken en Twintigers
- Overleg kerkenraden Hervormd en Gereformeerd (Moderamina GK en HG
Noord en West). Dit platform komt nu alleen nog op ad-hoc basis bijeen.
- Gezamenlijke ambtsdragersvergadering (jaarlijks)

Het overlegorgaan OAK en het platform van de moderamina (GK en HG Noord en
West) kan stoppen door deze aansturing direct onder te brengen bij de nieuwe
gezamenlijke AK.

Tussen de genoemde colleges vindt kennisuitwisseling plaats.

Communicatie
De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben elk een eigen
kerkblad en website, waarin ook de wederzijdse kerkdiensten worden vermeld.
Samen met andere kerken in Woerden wordt ook informatie gedeeld op
kerkpleinwoerden.nl.
Het P.J.O. beheert de gezamenlijke site “Jong Woerden”.
Visie PGW “Het wenkend perspectief”, Bijlage B

De gezamenlijke communicatie kan worden versterkt.
Er komt één gezamenlijk kerkblad en één gezamenlijke website.
De samenwerking met de andere kerken in Woerden wordt gecontinueerd.
De website Jong Woerden wordt het gezamenlijke communicatieplatform voor
de jeugd in Woerden.
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Huidige samenwerking

Mogelijke verdergaande samenwerking

Pastoraat
Gezamenlijk:
- Periodiek is er een overleg van predikanten / kerkelijk werkers.
- Er is een gezamenlijke pioniersplek rond Het Baken.
- Er is een pioniersplek pastorale groep Twintigers, een open netwerk van
personen tussen 18 en 30 jaar.

Iedere wijk/geloofsgemeenschap blijft zelf initiatieven nemen voor de invulling
van het pastoraat.
Tussen de predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers wordt collegiaal
samengewerkt, waarbij hulp aan andere wijken gegeven kan worden en
gezamenlijke activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Vieren en bijzondere diensten
Iedere wijk/geloofsgemeenschap is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de
eigen eredienst /samenkomsten. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke diensten /
samenkomsten.
Gezamenlijk:
- Morgengebed. Er is een werkgroep die het Morgengebed organiseert.
(Petruskerk en Lange Wiek). In het Morgengebed gaan vertegenwoordigers
vanuit verschillende protestantse kerken in Woerden voor.
- Kerkdiensten voor doven. Coördinatie van dit werk gebeurt door de
Interkerkelijke commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. Ds. F.C. van Dijke is
aangesteld als dovenpastor voor deze regio.
Gezamenlijk door GK en HG Noord en West:
- PKN-avonddiensten worden gezamenlijk georganiseerd door de GK, HG Noord
en West. Hieronder vallen ook de bijzondere diensten zoals het Uur van
lofprijzing, de Cantate- en Vesperdiensten.
- Tienerkerk voor tieners van 12-16 jaar in Het Arendsnest (Opstandingskerk) op
de eerste zondag van elke maand (organisatie door P.J.O.)
- ZIN!-diensten voor jongeren van 17-25 jaar op één zondag per maand en op
kerstavond (organisatie door P.J.O.)
- Kerstnachtdiensten
- Oudejaarsdiensten
- Dienst biddag
- Dienst dankdag
- Diensten in de verzorgingshuizen
De verantwoordelijkheid van deze diensten berust steeds bij een van de
genoemde wijkkerkenraden.

Visie PGW “Het wenkend perspectief”, Bijlage B

Iedere wijk/geloofsgemeenschap blijft zelf verantwoordelijk voor de invulling van
deze eigen erediensten / samenkomsten.

De bestaande samenwerking rond gezamenlijke diensten wordt gecontinueerd of
geïntensiveerd. Waar mogelijk worden aanvullend gezamenlijke diensten
georganiseerd, bijv. met samenkomsten voor kinderen op de tweede kerst- en
paasdagen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de algemene kerkenraad
van de PGW.
Een gecoördineerde communicatie over de kerkdiensten die worden gehouden
(tijd en plaats) zal duidelijkheid verschaffen, niet alleen intern maar ook extern.
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Huidige samenwerking

Mogelijke verdergaande samenwerking

Diaconaat
Gezamenlijk:
Tussen de twee diaconieën is er is sprake van kennisuitwisseling ter ondersteuning
van haar diaconale taken.
Zie verder ook ouderenzorg.
Samengewerkt wordt bij activiteiten zoals:
- Werelddiaconaat
- Zorg voor arme kant van Woerden (kerstattenties, vakanties, actie “schoen doen”)
- Diaconale afvaardiging in noodfonds
- Schuldhulpverlening in overleg met burgerlijke gemeente
- Inloophuis Het Centrum

Bij een samengaan kan er een sterkere gezamenlijke diaconie worden gevormd.
De huidige gezamenlijke diaconale activiteiten in de GK en de HG worden
gecombineerd, waardoor er een sterker beeld naar de samenleving ontstaat.
Samenwerking kan tevens verbreding van activiteiten geven en verlichting van de
werkdruk.

Beide diaconieën participeren ook in de diaconale commissie van de Plaatselijke
Raad van kerken.

Missionair werk
Hervormde Gemeente:
- Eén centrale zendingscommissie
- Eén centrale evangelisatiecommissie
Gereformeerde Kerk:
- Zendingscommissie
- Evangelisatiecommissie

Het missionaire werk wordt verder geïntensiveerd en als gezamenlijke activiteit
van alle wijkgemeenten vormgegeven, waarbij de uitvoering per wijk
georganiseerd kan zijn. De leiding zal dan berusten bij de Centrale Missionaire
Commissie, die een commissie is van de AK - PGW.
De huidige separate commissies kunnen als eenheid verder. Hierdoor wordt het
ook voor buitenstaanders overzichtelijker.

Gezamenlijk:
Incidenteel is sprake van gezamenlijkheid, zoals bijvoorbeeld:
- Samenwerking in thuisfrontcommissies ter ondersteuning van zendingswerkers.
- Kindermiddagen in Het Baken en de Maranathakerk
- Kerstwandeltheater
- Ondersteuning jongeren die deelnemen aan werkvakanties van World Servants.
- Deelname aan Actie4kids “actie schoenendoos”.
Beide evangelisatiecommissies participeren in de interkerkelijke
evangelisatiecommissie. Deze organiseert onder andere de zondag van de
Woerdense vakantieweek.

Visie PGW “Het wenkend perspectief”, Bijlage B
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Huidige samenwerking

Mogelijke verdergaande samenwerking

Jeugdwerk
Gezamenlijk:
P.J.O. jeugdraad (Protestants Jeugd Overleg)
Het jeugdwerk van de Hervormde wijken Noord en West en de Gereformeerde
kerk is hierin ondergebracht. Dit werk wordt ondersteund door een jeugdwerker.

Verdere samenwerking tussen de P.J.O. jeugdraad en de jeugdraad van wijk
Centrum-Oost zal kunnen leiden tot meer eenheid onder jeugdige gelovigen in
Woerden.

Organisatie van de catechese van de Hervormde wijken Noord, West en de
Gereformeerde kerk.

Nagegaan zal worden of de ondersteuning door een jongerenwerker uitgebreid
kan worden tot een 2e lijns- ondersteunende functie voor jeugdwerk van de
PGW.

Hervormde Gemeente:
Jeugdraad Centrum-Oost organiseert de clubs en het jeugdwerk van de
Hervormde wijk Centrum-Oost.

Hoewel centraal georganiseerd en aangestuurd zal een betere wijkgerichte
aandacht meer verbinden en de jeugd over de volle breedte uitdagen elkaar te
ontmoeten op zondag en door de week.

Gereformeerde Kerk:
Jongerenvereniging C.J.V.

Ouderenzorg (seniorenwerk)
Alle wijkgemeenten organiseren hun activiteiten apart zoals:
- Jaarlijks een seniorenreis, kerstmaaltijd en/of High Tea.
- Contactmiddagen voor senioren
- Bijbelkringen voor senioren
- Bezoekwerk en pastoraat
Het bezoekwerk aan senioren (70+) wordt door de Hervormde wijken Noord en
West gezamenlijk georganiseerd.
Vanuit de Gereformeerde Kerk vindt ook ondersteuning plaats van ouderen bij
organiseren en/of financieren van een individuele diaconale vakantie.

De ouderenzorg kan mogelijk in gezamenlijkheid worden vormgeven, met
inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de wijkgemeenten
hiervoor.
Elkaar overlappende activiteiten kunnen in gezamenlijkheid worden
vormgegeven. Het verdwijnen van scheidslijnen zal ook hier tot een verdieping
van het werk en tot meer voldoening bij ambtsdragers kunnen leiden.

Gezamenlijk:
- De deelname aan de vakantieweek Nieuw Hydepark met de ondersteuning
door vrijwilligers wordt gezamenlijk ingevuld, in samenwerking met Gouda en
Alphen).
- Ouderenochtend en eenmaal per maand kerkcafé.

Visie PGW “Het wenkend perspectief”, Bijlage B
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Huidige samenwerking

Mogelijke verdergaande samenwerking

Kringen en gespreksgroepen
In onze gemeenten zijn diverse kringen en gespreksgroepen actief. Soms als
gezamenlijke activiteit van meer dan een wijkgemeente:
- Diverse Bijbelkringen
- Kring geloofsopvoeding
- Kringen in de verzorgingshuizen
- De huiskamergesprekken
- Gemeenteweekenden

Deze groepen blijven doorgaan en worden waar mogelijk uitgebreid, waarbij de
deelnemende wijken de zorg voor deze kringen blijven houden.
Het is wenselijk dat de deelname aan de kringen open staat voor de
belangstellenden vanuit alle geloofsgemeenschappen.

Gezamenlijk:
- De huiskamergesprekken in S&P (alle wijken samen)
- De werkgroep geloofsopvoeding (HG wijk Noord en West en GK) organiseert
diverse activiteiten voor gezinnen met jonge kinderen.

Overige gezamenlijke activiteiten
Gezamenlijk:
Werkgroep geloof en cultuur. Deze werkgroep van de PKN-kerken in Woerden
brengt jaarlijks een brochure/programma uit met een scala aan activiteiten,
studies en lezingen die het brede terrein van kerk en cultuur bestrijken.

Activiteiten continueren.

Commissie Kerk en Israël (gezamenlijk met Christelijke Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt)

Maatschappelijke rol
Onze gemeenten zijn individueel of gemeenschappelijk betrokken bij verschillende
maatschappelijke activiteiten zoals onder meer:
- Vluchtelingenwerk
- Contacten en afstemming met burgerlijke gemeente
- Maatschappelijk werk

Vertegenwoordiging en presentatie naar (burgerlijk) gemeentelijke of andere
maatschappelijke organisaties of projecten wordt gezamenlijk uitgevoerd.
Daarnaast zijn er ook directe contacten tussen geloofsgemeenschappen en
organisaties in de samenleving.
Een optreden als eenheid zal in alle geledingen een samenbindend effect hebben
wat ten goede komt aan de samenleving.

Dit overzicht is gemaakt door de werkgroep PGW. Al de bij de werkgroep bekende activiteiten zijn vermeld. Mochten er nog activiteiten zijn die in het overzicht ontbreken,
dan kunnen die worden aangevuld.
Visie PGW “Het wenkend perspectief”, Bijlage B
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Bijlage C: Door de werkgroep geadviseerde stapsgewijze ontwikkeling
Voor de implementatie van de visie zal op onderdelen nog een nadere uitwerking
noodzakelijk zijn. De werkgroep wil voor die uitwerking het onderstaande advies meegeven.
Advies ten aanzien van de stapsgewijze ontwikkeling:
1. Gestart wordt met de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden, waarbij de
huidige wijkgemeenten onveranderd blijven. Dit leidt dan tot de vorming van één
gezamenlijke algemene kerkenraad, die leiding geeft aan de organisatorische
vervolgstappen.
2. Praktische samenwerkingsaspecten worden uitgewerkt en ingevoerd zoals bijvoorbeeld
de vorming van één College van Kerkrentmeesters, één College van Diakenen, uitgave
van een gezamenlijk kerkblad en website, gezamenlijke ledenadministratie, gezamenlijke
uitvoering actie kerkbalans enz.
3. Onder leiding van de gezamenlijke Algemene Kerkenraad worden commissies gevormd
die onder meer de overgang van 5 naar 4 wijkgemeenten voorbereiden. De volgende
onderwerpen/besluiten vragen bijvoorbeeld om een nadere uitwerking:
o De 4 confessionele gemeenten groeien toe naar 3 gemeenten.
o De aard en kleur van alle wijkgemeenten (geografische wijkgemeente of
bijzondere wijkgemeente) wordt door de gemeenten zelf bepaald en kan zich
ontwikkelen.
o De grenzen van de wijkgemeenten worden opnieuw vastgesteld.
o Verdeling van taken m.b.t. de samenkomsten voor de jeugd.
o Afstemming ten aanzien van de organisatie van gezamenlijke en speciale
kerkdiensten en het gebruik van de kerkgebouwen.
o Status van de pioniersgemeenschap naar de toekomst.
Als deze praktische zaken met instemming van de kerkenraden geregeld zijn, kan
gefaseerd worden overgegaan tot implementatie en de vorming van de nieuwe
(wijk)gemeenten.
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