
'De Doortocht’'



Voorstellen:
'De Doortocht'

• Wij hebben als één van de eerste taken een  
gezamenlijke naam om te laten zien dat we 
samen optrekken als één werkgroep. 

• De gekozen naam is  “ de Doortocht “.
• Wij zijn 8x bij elkaar geweest en er zijn goede 

discussies gevoerd met respect voor elkaars 
mening.



Reacties
in woordwolk



Kernvraag1: Welke droom
(wens, verlangen) heb je 

voor een ideale gemeente
en waar komen

elementen daarvan nu al 
voor?

• We dromen van één kerk en één 
gemeente.

• Een gemeente die zichtbaar is door 
de boodschap die zij belijdt

• Open kerk,
• Ieder die met ons de weg van Jezus 

Christus wil volgen en zoeken, zich 
welkom en thuis voelt.



Enkele 
reacties op 

kernvraag 1:

• Dit kan geen antwoord zijn op een 
droom, het is gewoon noodzaak

• Samengaan IK/OK is geen droom maar 
een verlangen

• Benoem onze boodschap: “God willen 
dienen en Zijn aanwezigheid zichtbaar 
maken in de samenleving”

• Droom niet maar breng de Boodschap 
van de kansel!



Kernvraag 2: Wat 
kenmerkt en typeert de 
wijkgemeente? Wat zijn

de ontwikkelingen daarin
geweest en welke

ontwikkelingen zijn te
verwachten?

• Vanuit ons gedeeld geloof in Jezus 
Christus willen we er zijn voor iedereen 
die op onze weg komt, ongeacht 
huidskleur, geloofsovertuiging, 
geaardheid of afkomst.

• Respect voor elkaars meningen.
• Sociale aspect is belangrijk
• Door samen te gaan elkaar versterken



Enkele 
reacties op 

kernvraag 2:

• Zie ook de notitie ‘ Profiel, Missie en 
Visie’ 

• Er zijn overeenkomsten tussen IK en OK, 
maar zeker ook verschillen. Pas op voor 
een “slap gemiddelde”

• Wij missen het ‘ pastoraat’ in de 
brochure, we gaan niet voor stenen!

• “Godsdienstig” liggen IK en OK dicht bij 
elkaar



Kernvraag 3: 
Hoe ziet de wijkgemeente 
haar plek binnen het 
geheel van de PGW en in 
Waddinxveen als plaats?

• Gefuseerde wijkgemeente (IK/OK)
• Nauwe samenwerking met De Rank.
• Open houding
• Maatschappelijke rol vervult.



Enkele 
reacties op 

kernvraag 3:

• Komt de vertrouwde pastorale zorg wel 
uit de verf?

• Voorstel: “Binnen het geheel van de 
PGW staat de nieuwe gemeente voor 
een modern geloven met ruimte voor 
vragen, binnen de bedding van de 
protestantse traditie”

• ‘ Maatschappelijke rol’ moet zijn: “Taak 
in deze wereld”

• Waar zijn de groot-huisbezoeken samen 
met De Rank gebleven



Kernvraag 4: Aan welke 
eisen dient een 

kerkgebouw te voldoen? 
Welke functies moet het 
vervullen? Denk ook aan 
eventueel niet – kerkelijk 

gebruik.

• Een kerk met een liturgisch centrum en 
een kerkklok.

• flexibele inrichting, zodat er voor zowel 
grotere als kleinere groepen een 
gemeenschapsgevoel kan ontstaan.

• Het gebouw is multifunctioneel waarbij 
vanzelfsprekend de waarden en normen 
van de gemeente in acht worden 
genomen.



Enkele 
reacties op 

kernvraag 4:

• Over beide kerkgebouwen worden zowel 
positieve als negatieve zaken opgesomd.

• Emotie is een niet te verwaarlozen 
reactie op het al dan niet afstoten van 
een kerkgebouw, of de kritiek op het 
'eigen' kerkgebouw'. Gebouw wordt ook 
wel 'Hemelse Plaats' of 'thuis' genoemd!

• Kerkgebouw geen 'kerk' meer noemen, 
wel bv 'De Wadde'.

• Onderstrepen multifunctionaliteit (10 of 
meer)

• Hoe ontstaat er bij iedereen draagvlak 
voor de te nemen maatregelen?



Algemene
reacties op de 

kernvragen:

• Dank aan de werkgroep, wens voor veel
wijsheid!

• Een positief doel kan inspirerend werken
• Graag snelle voortgang zodat we aan de echt

belangrijke problemen toekomen
• Wat is er gebeurd met al de plannen die IK 

en OK hiervoor gemaakt hebben?
• Laten we ons gezond verstand gebruiken en

niet alleen op emotie varen.
• Stuur ons ontbrekende informatie, bv het 

financieel overzicht, verminderd aantal
leden etc.!

• Wij missen een goede financiele
onderbouwing van alle wensen. Eerst
rekenen en dan dromen (beslissen)



En nu verder:

• Wij hebben alle reacties besproken in de 
werkgroep en zullen de reacties en ons advies 
overhandigen aan de kerkenraden. 

• Wij vragen aan de Kerkenraden en de 
Pastorale teams de reacties te lezen en 
beoordelen hoe daarmee om te gaan.

• De aangepaste antwoorden op de kernvragen 
zullen wij plaatsen in de Kompas.



En nu verder:

• Wij hopen dat het samen gaan spoedig vorm 
gaat krijgen en dat de twee wijkgemeenten 
Ontmoetingskerk/Immanuëlkerk en De Rank 
samen in een multifunctioneel gebouw hun 
kerkdiensten gaan vieren.

• Stap uit de boot en durf op het water te 
lopen. Hopen dat wij als één kerkfamilie 
verder kunnen gaan !!!


