
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dromen over De Rank, 

de plaats binnen de PGW 

en toekomstvisie 

opgesteld door de wijkwerkgroep De Rank  

d.d. 1 juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dromen over wijkgemeente De Rank 

Welke droom heb je voor de (ideale) gemeente en waar komen elementen daarvan nu al voor?               

Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van de resultaten vanuit de gehouden 

enquête, de input op de Gemeenteavond van 11 april en de ambtsdragerinformatieavond op 3 april.    

Hierbij is in het antwoord een onderscheid gemaakt voor het gebouw, de eredienst, de identiteit en 

evangelisatie. 

Gebouw: 

Multifunctioneel is het sleutelwoord als het gaat om de toekomstige huisvesting van De Rank. Zo 

moeten er voldoende ruimtes beschikbaar zijn voor de verschillende activiteiten, zowel op zondag als 

doordeweeks. Als Rank willen we laagdrempelig zijn en zichtbaar in de samenleving. Niet alleen in de 

activiteiten, maar ook als het gaat om de eigenschappen van het gebouw. Door ook aan andere 

organisaties een plek te bieden, wordt de kerk meer aan de samenleving gekoppeld. De visie is wel 

dat het gebruik door andere partijen dan De Rank niet in strijd mag zijn met de visie van De Rank. 

Samenwerking kan dan ook gezocht worden met partijen die omzien naar de kwetsbaren in de 

samenleving. Op zondag dient het gebouw alleen voor de eredienst. Dit zou gecombineerd kunnen 

worden met erediensten van andere kerken, zowel binnen als buiten de PGW.  

Door menigeen wordt het pastoraat belangrijker geacht dan het gebouw. Pastoraat mag niet lijden 

onder de investering in een kerkgebouw. Door gemeenteleden wordt daarom ook wel genoemd om 

voorzichtig te zijn met ‘dromen’. 

Een toekomstig kerkgebouw moet beschikken over een goed orgel en piano, goede akoestiek, 

genoeg ruimtes voor crèche, kindernevendienst en basiscatechese (minimaal 5 ruimtes) en een grote 

ruimte ten behoeve van ontmoeting/koffiedrinken (niet kleiner dan de ruimte die daar momenteel 

voor beschikbaar is). Natuurlijk moet de kerkzaal groot genoeg zijn en het is belangrijk dat er een 

woonkamer opzet is voor inloopochtenden voor senioren, maaltijden voor alleen gaanden en als 

chill-plek voor de jeugd. 

Eredienst: 

In de liturgie staat Christus Centraal en is er bijbelgetrouw onderwijs. God loven, prijzen en 

aanbidden is waar het om gaat. Dit doen we onder andere door het zingen van Psalmen en 

Gezangen, maar ook Hemelhoog, Opwekking en dergelijke. In de diensten is er ruimte voor de 

kinderen. De liturgie is ten dele traditioneel, maar er is steeds ruimte voor vernieuwing. De Rank 

heeft een unieke en eigen identiteit in de eredienst. 

Ontmoeting met elkaar is een belangrijk aspect van de eredienst. Het is belangrijk om jezelf te 

kunnen zijn, om gehoord te worden en je verhaal te delen. In De Rank voel je je thuis en er is een 

open sfeer. De veelkleurigheid is verrijkend.  

Identiteit: 

Als we dromen over de toekomst van De Rank, dan zien we een gemeente waar het kruis 

van Christus centraal staat. We willen Gods liefde uitstralen naar de samenleving in 

Waddinxveen en klaar staan voor onze medemens, dat wil zeggen ook voor mensen buiten 

De Rank. We vormen een natuurlijk onderdeel van het sociaal kapitaal van Waddinxveen De 

Rank heeft een unieke plek doordat we kerk zijn tussen Hervormd en Evangelisch in. We 

willen graag deze identiteit als zelfstandige (wijk)gemeente behouden. 



 

 

Evangelisatie: 

De Rank zoekt graag de samenwerking met andere kerken in Waddinxveen. Er is respect voor elkaar. 

Bij gezamenlijk optrekken op het vlak van evangelisatie vallen verschillen weg en zijn we één in 

Christus. We kunnen ook leren van elkaar. 

De Rank is al lange tijd actief op het gebied van evangelisatie door evenementen te organiseren die 

ook mensen buiten de kerk aanspreken en die een brug kunnen vormen tussen kerk en 

maatschappij. Zo is De Rank betrokken bij: 

- Kerst = Feest, op kerstavond, in het verleden steeds 2 diensten in de Dreef en 

kinderkerstfeest in de middag, in 2018 in Ontmoetingskerk, in totaal circa 1.200 bezoekers). 

- Expeditie Bethlehem, eenmaal per 2 jaar, opslag  van materiaal en oefenruimte en dergelijke 

in een basisschool, wandelen met 1.500 mensen door de wijk en het kerstevangelie. 

- Kamp de Rank, jeugdweekend eenmaal per jaar op locatie in het land, ongeveer 100 

deelnemers. 

- Musicals (Rejoice, musical in 1 dag), vinden in de afgelopen jaren niet meer plaats 

- Huis van hoop, goede doelen markt op 3 zaterdagen in aanloop naar kerst in een leegstaande 

winkel in het winkelcentrum. 

- Pink poff, poffertjes uitdelen op de zaterdag voor Pinksteren vanuit een leegstaand 

winkelpand in winkelcentrum. 

- Kerstzangavond, nu eenmaal uitgevoerd in de dagen voor kerst, zingen in de buitenlucht met 

blaasorkest 

- Kerkproeverij, landelijke actie om mensen van buiten de kerk laagdrempelig uit te nodigen 

om de kerkdienst te bezoeken. 

- Gebedsweek, eenmaal per jaar en Nacht van gebed een maal per jaar, nu in ruimte van 

Ichtusgemeente. 

- Interkerkelijke werkgroep vluchteling Waddinxveen. 

 

Waar staat De Rank nu? 

Dit jaar is voor de vervulling van de vacature voor een nieuwe predikant een profielschets gemaakt. 

Hierin is uitgebreid omschreven wie De Rank is, wat we doen en waar we voor staan. In dit document 

zullen we hetgeen hierin is verwoord in beknopte versie weergeven. 

 

Historie van de wijkgemeente binnen de PGW en binnen Waddinxveen 

In september 1994 werd een plaatselijke afdeling van de Confessionele Vereniging (CV) opgericht 

met als doel de confessioneel hervormden binnen Waddinxveen te verenigen. Aanleiding hiervoor 

was het feit dat een groeiend aantal hervormden zich niet thuis voelde bij de gereformeerde 

bondssignatuur van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen. De CV besloot tot het 

houden van eigen kerkdiensten. Om dit mogelijk te maken werd in maart 1997 de Hervormde 

Stichting De Rank opgericht. De eerste dienst werd op 6 april 1997 belegd in de Remonstrantse kerk 

aan de Zuidkade. Vervolgens werd door de stichting opnieuw gestreefd naar inkadering binnen de 

bestaande kerkelijke structuren, om zo de mogelijkheid te krijgen ook de sacramenten te bedienen 

en voluit kerk te zijn. Deze ruimte werd geboden door de Hervormde Immanuëlkerkgemeente. Na 

constructief overleg werden duidelijke afspraken gemaakt die uiteindelijk op 8 september 1998 



 

 

leidden tot de inkadering van de confessioneel hervormde gemeenschap De Rank, op dat moment 

als kerkenraadscommissie van de Hervormde Immanuëlkerkgemeente. 

Sinds 2008 is De Rank een wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Waddinxveen samen 

met de Immanuelkerkgemeente en de Ontmoetingskerkgemeente. 

Algemeen  

De Rank heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een confessionele gemeente/geloofsgemeenschap 

met een geheel eigen identiteit, heldere missie en dynamiek waar gelovigen vanuit verschillende 

tradities zich thuis voelen. Woorden als warm, open, inclusief, gunnend, actief, praktisch, 

laagdrempelig zijn typerend voor De Rank.  

Eredienst en andere kerkelijke activiteiten  

Er worden heel veel activiteiten georganiseerd voor diverse leeftijds- en doelgroepen voor en door 

Rankers, maar ook voor mensen buiten de Rank. De ene activiteit is wekelijks, de ander één keer per 

jaar en alles daartussenin. De meeste activiteiten vinden met name plaats in de periode oktober t/m 

april. Veel activiteiten worden in de Immanuelkerk en 18a, een particuliere locatie, gehouden, met 

name jeugdwerk maar er zijn ook veel activiteiten bij mensen thuis, zoals gesprekskringen e.d. Het 

aantal bezoekers is wisselend, maar doorgaans worden de activiteiten goed bezocht. Veel activiteiten 

buiten de diensten om zijn gericht op specifieke leeftijdscategorieën, zoals clubwerk, catechese of 

inloopochtenden. De activiteiten die door de evenementencommissie worden georganiseerd trekt 

mensen van alle leeftijden (rommelmarkt, fietstocht, spelletjesmiddag en dergelijke). 

Leeftijdsopbouw voor de verschillende activiteiten is alleen globaal bekend, hier zijn geen exacte 

cijfers over bekend.                                                                                                                                                          

Elke zondagochtend om 10.00 uur is er een kerkdienst. De avonddiensten zijn om 18.30 uur. Voor 

reguliere ochtenddiensten is het bezoekersaantal 200 - 300 mensen en ‘s avond zijn er ongeveer 30-

50 mensen. Met bijzondere kerkdiensten (doopdiensten, Kerst, Pasen) ligt dat aantal 50-100 

bezoekers hoger. Periodiek zijn er ook ’s avonds bijzondere diensten, zoals zingen op zondag, 

kidspraise of jeugddiensten. 

Diaconie 

De wijkraad van diakenen van de Rank bestaat uit 7 diakenen, ieder met eigen taken en 

verantwoordelijkheden: Voorzitter, secretaris, penningmeester, wijkdiakenen, ZWO, jeugddiaken en 

nog vele andere taken.                                                                                                                                                       

Vanuit de Rank ondersteunen we momenteel twee uitzendingen: De familie van der Maas is door de 

GZB uitgezonden naar Albanië, waar Aad theologisch onderwijs geeft aan kerkleiders. David Begeer is 

via Operatie Mobilisatie uitgezonden en vaart met de Logos Hope rond Zuid- en midden Amerika om 

daar het evangelie te verspreiden. Daarnaast gaat er komende zomer (2019) een groep van 25 

jongeren, met name uit de Rank, naar Gambia via Livingstone om daar mee te helpen aan de 

uitbreiding van een school.  

Er zijn een aantal activiteiten die jaarlijks door de diaconie van de Rank (mede) georganiseerd 

worden: 

Voor en met de jeugd: ‘24 uur zonder’, fruittasjes dankdag 

Voor de senioren: in juni seniorenreis (dagje uit), in december gezamenlijke kerstmaaltijd 

Voor minderbedeelden: kerstpakketen/paaspakkettenactie (in samenwerking met IK/OK) 

Voor zieken, mensen met problemen of die het moeilijk hebben: kerstattenties 



 

 

Een activiteit rond de week tegen eenzaamheid. 

Daarnaast zijn er ook individuele zorgvragen waar de diaconie ondersteunt. 

 

Pastoraat 

Binnen de Rank zijn 4 wijkteams waarin 2 pastoraal ouderlingen, 2 of meer pastoraal medewerkers, 1 

wijkdiaken en meerdere contactpersonen samenwerken. De pastoraal ouderlingen zijn 

eindverantwoordelijk voor hun wijk. Gestreefd wordt om iedereen, als men daar prijs op stelt, één 

keer per jaar te bezoeken. Indien nodig komt er vaker iemand langs. Bij vragen of complexe situaties 

zal vaak de predikant, of in deze vacaturetijd de pastoraal werker, ingeschakeld worden. Deze legt 

zich voornamelijk toe op crisis- en complexe situaties, waaronder ziekenhuisbezoeken. 

Tijdens huisbezoeken worden geloofsgesprekken gevoerd, geïnformeerd naar behoeften en waar 

nodig en mogelijk in overleg naar oplossingen in welke vorm dan ook gezocht. 

De wijkteams vergaderingen 1 à 2 keer per jaar met het eigen team, de taakgroep pastoraat, 

bestaande uit de pastoraal ouderlingen, vergaderen 6 tot 8 keer per jaar. Vorming en toerusting van 

de wijkteams vindt tweemaal per jaar plaats, zo nodig van een extern iemand. Daarnaast hebben de 

pastoraal ouderlingen ieder jaar een intervisie gesprek met de voorzitter van de taakgroep pastoraat 

en hebben de pastoraal ouderlingen jaarlijks een intervisie met de pastoraal werkers uit hun 

wijkteam.  

Ledenaantal 

Momenteel is het totale ledenaantal van De Rank ongeveer 700 mensen. Dit betreft alle 

ingeschreven leden, dus van jong tot oud, belijdend lid of dooplid of anderszins ingeschreven leden. 

Over de afgelopen 10 jaar is er een lichte groei geweest in het totale ledenaantal. Er zijn nu 288 

pastorale eenheden. In onderstaande grafiek is de opbouw van de leden zichtbaar gemaakt (bron 

Profielschets 2019). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per leeftijdscategorie zijn er de volgende ledenaantallen: 

Leeftijdsgroep Aantal leden 

0 tot 10 72 

10 tot 20 121 

20 tot 30  93 

30 tot 40 69 

40 tot 50 74 

50 tot 60  118 

60 tot 70 66 

70 tot 80 45 

80 tot 90 37 

> 90 3 

Daarmee zijn de diverse leeftijdsgroepen redelijk evenwichtig verdeeld. Zo bestaat de groep jeugd 

tot 20 jaar uit 193 leden, de groep senioren vanaf 70 jaar is 95 en als we daar de groep vanaf 60 jaar 

bijtellen is deze groep 151 leden groot. De groep jongvolwassen tot aan 40 jaar is 162 leden en de 

middengroep van 40 -60 jaar telt 192 leden. 

Er is geen exacte informatie bekend over de leeftijdsopbouw van de bezoekers tijdens de diensten, 

maar de indruk is dat het kerkdienstbezoek eenzelfde leeftijdsverdeling laat zien. De reguliere 

avonddiensten worden over het algemeen voornamelijk bezocht door de leeftijdscategorie vanaf 40 

jaar,  jeugddiensten worden vooral bezocht door jongeren en jonge gezinnen. Tijdens de kerk-

schooldiensten zijn er veel gasten (jonge gezinnen) door de medewerking van de Koningin 

Beatrixschool. 

Inkomsten en uitgaven 

De belangrijkste inkomsten voor De Rank komen jaarlijks voort uit de actie Kerkbalans. Dit zorgt voor 

ongeveer € 115.000,00 inkomsten. Daarnaast zorgen de collecten voor ca. € 13.000,00 en zijn er 

incidentele giften ter grootte van ongeveer € 1.000,00 per jaar De evenementencommissie draagt 

ongeveer € 10.000,00 bij. De gezamenlijke inkomsten bedragen daarmee ongeveer € 139.000,00 op 

jaarbasis. 

De belangrijkste uitgaven zijn voor het pastoraat (predikantsplaats) € 92.300,00 en de huur voor 

Coenecoop College, vergaderruimte IK en Burg. Trooststraat 18a voor jongerenwerk € 18.400,00. De 

overige kosten van de kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten en jeugdwerk bedragen € 

12.500,00. Dan zijn er nog diverse andere verplichtingen/bijdragen: € 8.000,00 en voor de organisten 

is er een vergoeding van € 3.500,00. Daarmee bedragen de kosten ongeveer € 134.700,00 op 

jaarbasis. Daarmee is de begroting min of meer kostendekkend op basis van het huidige 

uitgavenpatroon. 

Voor het pastoraat is een betaalde 100% predikantsplaats begroot. Binnen het pastoraat is er een 

grote hoeveelheid aan bezoekwerk. Er is geen inschatting te maken van het totaalaantal uren dat 

hier vanuit de gemeente aan besteed wordt.                                                                                                           

Naar verhouding is het bedrag dat besteed wordt aan de gebouwen relatief laag. Er zijn echter wel 

veel manuren gemoeid met kosterswerkzaamheden tijdens de diensten en doordeweeks bij  



 

 

 

vergaderingen in de IK en om wekelijks de kerkzaal klaar te zetten.                                                                                    

Ook voor het diaconaat is moeilijk te bepalen hoeveel manuren hier door de diverse mensen aan 

besteed worden, als het gaat om bezoekwerk en acties die uitgevoerd worden. 

Tot nog toe heeft De Rank steeds voorrang gegeven aan pastoraat boven ‘stenen’. 

 

Aandacht voor verschillende groepen binnen De Rank 

Als ruwe tweedeling zou je kunnen zeggen dat op dit moment de oudere groep meer aandacht krijgt 

en de jongere leeftijdsgroep minder. 

Ouderen en zieken worden vaker bezocht dan bijvoorbeeld gezinnen. Vanuit het Pastoraat is er meer 

aandacht voor de ouderen. Hiertoe zijn een aantal adressen van ouderen, uit alle vier de wijken 

gekoppeld aan een pastoraal werker uit wijk Noord. Deze is wat nadrukkelijker belast met 

ouderenpastoraat. Ook is het pastoraat vijf jaar geleden, in samenspraak met de diaconie gestart 

met aandacht voor alleen gaanden. De doelgroep bestaat uit leden en niet leden van De Rank. 

Eenmaal per maand is er in een drietal huiskamers een maaltijd voor alleen gaanden.                                  

In samenspraak tussen pastoraat en diaconaat wordt getracht “eenzaamheid” in beeld te krijgen 

doch dit blijkt lastig. 

Er wordt gezocht naar een goede manier van jeugdpastoraat. Specifiek pastoraat aan de jeugd is er 

niet. Hier ligt een aandachtspunt wat bij de jeugdouderlingen is neergelegd. De groep van 16-18 jaar 

is momenteel moeilijk te binden en hier is naar verhouding weinig aandacht voor. Catechese is bij die 

leeftijdsgroep afgelopen en in de jongvolwassenen GGG ligt de gemiddelde leeftijd hoger. 

Een groep die ook minder aandacht krijg is die groep jeugd die zodra ze de basisschool verlaten niet 

meedoen met catechisatie of jeugdwerk tot de leeftijd dat ze trouwen en kinderen krijgen of taken 

oppakken in de kerk. Op dit moment is er vanuit het pastoraat een eerste verkenning met betrekking 

tot eventueel te organiseren “Jongeren Pastoraat”. Dit is een actiepunt voor de komende tijd.  

 

Belangrijke thema’s binnen de wijkgemeente 

Vanuit het pastoraat zijn de belangrijkste thema’s momenteel:  

- Het vervullen van de diverse ambtsdrager vacatures en aanstellen jeugdwerkers 

- Beroepingswerk voor de nieuwe predikant 

- Pastorale thema’s, waarover gesproken zal gaan worden, te weten anders geaarden en 

kinderen aan het avondmaal 

- Hoe houden we zicht op elkaar? 

- Hoe zorgen we voor toerusting? 

- Hoe gaan we om met de leeftijdsgroep 12+? 

- Hoe zijn we gemeente in de Waddinxveense samenleving? 

Vanuit het diaconaat zijn de belangrijkste thema’s momenteel: 

- Missionaire activiteiten, geldwerving voor zending werkers 

-  

Vanuit de kerkrentmeesters zijn de belangrijkste thema’s momenteel: 

- Huisvesting in de toekomst in verband met toekomstige nieuwbouw Coenecoop College. 

- Huisvesting nieuwe predikant.  



 

 

- Toekomstige ontwikkeling opbrengst actie Kerkbalans. Opbrengst is stabiel, terwijl lichte 

groei op termijn nodig is. 

Doelgroep 

Iedereen is welkom, van binnen en buiten Waddinxveen. De gemeente is er voor heel Waddinxveen. 

De Rank is dus niet een specifieke geografische wijkgemeente. De leden komen uit heel 

Waddinxveen en ook wel uit omliggende plaatsen. 

Huidig gebruik van het kerkgebouw  

Er wordt gekerkt in de aula van de lokale middelbare scholengemeenschap. Door de week vinden er 

dus lessen en buitenschoolse activiteiten plaats. Op zaterdagavond wordt de kerkzaal door 

vrijwilligers en het kostersechtpaar van dienst klaargezet voor de zondagse diensten. 

Een enkele keer wordt op zaterdag gebruik gemaakt van de school in verband met een rommelmarkt 

en dergelijke. 

Voor andere activiteiten wordt gebruik gemaakt van de Immanuelkerk of Burgemeester Trooststraat 

18a, een particuliere locatie. Er worden ook veel activiteiten bij mensen thuis gehouden. Soms 

noodgedwongen door gebrek aan ruimte, maar vaak ook omdat het huiselijker en handiger is. 

Hoe ziet De Rank eruit over 5 jaar? 

De profielschets zegt hier het volgende over. 

De Rank wil over 5 jaar nog steeds een gezonde(n) gemeente zijn. Gezond wil in dit geval zeggen:  

Een gemeente waar het kruis van Christus, Zijn lijden, sterven en opstaan centraal staan.  

Een gemeente die kwalitatief groeit (gezonde opbouw qua leeftijd met goede verbindingen tussen de 

generaties en sekse, opleidingsniveau). Kwantitatief stabiel.  

Een gemeente die een gezond evenwicht hanteert tussen het bieden van ‘maintenance’ (toerusting, 

pastorale aandacht, vertrouwde vormen) en ‘mission’ (uitdaging naar buiten toe, missionair bezig 

zijn, vertrouwde sjablonen in ruilen voor nieuwe, een gemeente die zich niet alleen richt op de 

meelevende leden).  

Een gemeente die een natuurlijk en vanzelfsprekend onderdeel is van het sociale kapitaal van 

Waddinxveen. Een gemeente die een plek van hoop en herstel is in Waddinxveen. Waar mensen 

geloof, hoop en liefde vinden rond die ene naam: Jezus Christus.  

 

We signaleren dat het in De Rank minder normaal wordt om elke zondag minstens 1x naar de kerk te 

gaan. De Ranker stelt zich wat vaker als ‘consument’ op, dat wil zeggen dat men wel naar de kerk 

komt, maar verder geen ruimte of reden ziet om in persoon bij te dragen. Dit kan op termijn een 

bedreiging zijn voor De Rank. De kracht van De Rank, de zorg voor elkaar, wordt lastiger door de 

omvang van de gemeente. Het contact tussen verschillende groepen in De Rank lijkt te verminderen. 

Het wordt steeds lastiger om ambtsdragers te vinden en we voelen een onvermogen om jongeren en 

adolescenten vast te houden.  

 

De hoop is dat De Rank de komende 5 jaar de lichte groei handhaaft of in ieder geval stabiel blijft in 

ledental. De komst van een nieuwe predikant zal hier zeker een rol in spelen. Uit de gehouden 

enquête onder de leden van De Rank komt wel naar voren, dat een wens is dat we als gemeente 

zichtbaar zullen blijven of nog meer zichtbaar zullen zijn voor de rest van Waddinxveen, zowel voor 

wat betreft het gebouw als de activiteiten (Expeditie Bethlehem, K=F, Huis van Hoop, Pinkpoff) 



 

 

De Rank in 2030  

De Rank wil ook op de lange termijn de identiteit bewaren en verder versterken. Zichtbaar zijn voor 

de samenleving in Waddinxveen, samenwerken met andere kerken, maar ook met 

(maatschappelijke) instellingen. Als het gaat om zichtbaarheid in het dorp en flexibiliteit in het 

gebruik lijkt het gebruik maken van een school geen eerste keus. In de huidige setting is De Rank 

namelijk ‘verstopt’ in een schoolgebouw en zijn we als kerk feitelijk alleen op zondag ‘zichtbaar’. Bij 

alle activiteiten, die afwijken van het gebruik van de zaal op zondag is toestemming vereist en  

meestal is gebruik van de school op andere tijden onmogelijk. Denk daarbij aan rouw- en 

trouwdiensten, diensten in de Stille Week, beperkingen in het klaarzetten van de kerkzaal door 

schoolactiviteiten en dergelijke. Of het mogelijk is om een eigen gebouw te bekostigen, zal nader 

onderzocht dienen te worden.  

Waddinxveen is enerzijds een groeiende gemeente met veel nieuwbouw, waardoor er veel jonge 

gezinnen komen wonen die mogelijk ook naar een kerk gaan. Daarnaast gaat de vergrijzing ook niet 

aan Waddinxveen voorbij en zien we ook binnen de Rank dat de gemiddelde leeftijd hoger wordt. 

Ontkerkelijking, minder ‘honkvaste’ kerkgangers en de leeftijdsgroep 18-25 jaar is steeds moeilijker 

vast te houden. 

Wij verwachten echter dat De Rank de komende jaren zeker nog vooruit kan als zelfstandige 

gemeente. 

 

Hoe ziet De Rank haar plek binnen de Protestantse Gemeente Waddinxveen 

en in Waddinxveen als plaats? 

Wij zien dat de wijkgemeente de Rank als zelfstandige (wijk)gemeente verder moet gaan. Een eigen 

unieke plek, moeilijk in een hokje te vangen/plaatsen. Het is de combinatie van de preek, zingen, 

liturgie die De Rank met zijn identiteit maakt voor wat het nu is. De eredienst moeten we daarom 

echt zelfstandig blijven doen. Er kan wel samenwerking zijn met andere gemeenten b.v. 

Immanuelkerk of Ontmoetingskerk. Maar ook samenwerken met Centraal Hervormde Gemeente zou 

heel mooi zijn. Belangrijk is dat de identiteit die de Rank nu heeft behouden blijft. De Rank is een 

sterke gemeente met veel enthousiaste leden en met veel activiteiten. 

Die samenwerking kan onder andere op het gebied van clubwerk, kamp, of een chill-plek voor 

jongeren. Voor de wat oudere gemeenteleden kunnen er inloopmiddagen en creatieve activiteiten 

georganiseerd worden.   Ook diaconale samenwerking moet mogelijk zijn, zoals kerstpakketten 

samenstellen. Een rommelmarkt gezamenlijk organiseren is ook zeker het onderzoeken waard. 

Kanselruil is niet verstandig, het zou afbreuk kunnen doen aan de eredienst, zoals de gemeenteleden 

gewend zijn. 

De Rank is een belangrijke plaats voor ontmoeting. Jezus staat echt in het middelpunt van de 

erediensten. En dat is waar het werkelijk om draait. We kunnen echt niet zonder Jezus om bij God te 

komen. De Rank straalt warmte en gastvrijheid uit. Ook na de eredienst is er ruimte voor ontmoeting 

om na te praten onder het genot van een drankje. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is niet 

meer weg te denken. Ook is er veel ruimte voor de kinderen om met elkaar te spelen. Heel 

belangrijk, ze bouwen zo ook vriendschappen op en vinden het daarom ook fijn om mee te gaan naar 

de kerk. Het is mooi om te zien hoe oud en jong met elkaar in gesprek kunnen komen.  Zo geeft De 



 

 

Rank een warm thuisgevoel wat we moeten koesteren.  Dit is hard nodig in een maatschappij die 

soms zo hard en kil kan zijn. Er is heel veel meeleven met elkaar. De Rank spreekt mensen aan door 

de inhoud van de diensten en de wijze waarop de erediensten ingevuld worden. 

Juist om bovenstaande redenen is het belangrijk om een eigen kerkgebouw te hebben. Er is echt tijd 

nodig voor eredienst en zeker ook voor de ontmoeting daarna. Als een kerkgebouw gedeeld gaat 

worden moet je rekening houden met elkaar. Twee diensten komen er dan achter elkaar en dit kan 

mensen te weinig tijd geven voor die juist zo belangrijke ontmoeting met elkaar.  Dit geldt zowel voor 

de erediensten als voor de ontmoeting na de dienst. Het kan een opgejaagd gevoel gaan geven en 

dat past niet bij de manier waarop De Rank nu gemeente is. In dit kerkgebouw zou een mooi 

kerkorgel wel fijn zijn. Ook is het fijn om de stoelen in een kringopstelling te hebben, zoals dat nu het 

geval is in de aula van de school. Er is dan meer contact met mede gemeenteleden en men ziet 

elkaar. Dit geeft meer verbondenheid dan allemaal achter elkaar te zitten.  

Waddinxveen is een gemeente waar heel veel verschillende kerkgenootschappen zijn. Dit is heel 

uniek. We kunnen kiezen naar welke kerk we gaan. Doordat er zoveel richtingen zijn gaat dit de 

ontkerkelijking misschien wel tegen. Dit is wel een landelijke trend.  

Conclusie is dat we als Rank zelfstandig verder willen met liefst een eigen (kerk)gebouw. Wel 

samenwerking met andere gemeentes maar met behoud van eigen erediensten en eigen identiteit 

zoals die nu is.                                                  

 

Aan welke eisen dient een kerkgebouw voor De Rank te voldoen? 
 

Multifunctioneel in gebruik. Daardoor ook interessant voor verhuur. Op zondag exclusief voor 

kerkdiensten- en activiteiten. Zo mogelijk van meerdere gemeenten. Techniek en inrichting zijn 

daarop afgestemd. Dat wil zeggen uitstekend geluid, goede akoestiek en zichtlijnen. Ringleiding voor 

doven/slechthorenden. Projectie via beamer. Naast kerkradio ook beeldregistratie. (Natuurlijk) licht. 

Goede stoelen. 

 

Een grote ruimte in kleinere ruimtes middels geluidsdichte schuifwanden op te delen voor 

doordeweekse activiteiten met minder bezoekers. Kleinere gezellige ruimtes voor kinderactiviteiten 

tijdens kerkdiensten (kindernevendienst, basiscatechese), jeugdwerk etc. 

Ontmoetingsruimte voor o.m. koffie na de dienst. 

Aparte ruimte ingericht als huiskamer met keuken bedoeld als ontmoetingsruimte (inloophuis) op 

doordeweekse dagen. Gebeds- of stilteruimte met ruime openingstijden. 

Rolstoeltoegankelijk, goed bereikbaar, goede parkeergelegenheid, brandveilig etc. 

 

Welke functies moet het vervullen? 

1. (t)Huis van God 

2. Plek waar gemeenteleden thuiskomen en bezoekers zich thuis voelen. 

3. Geschikt voor diaconale acties (inloop, ontmoeting, maaltijd, etc.) 

4. Christelijke kinderopvang (peuter, naschoolse, etc.) 

5. Huisvesting voor organisaties als Care for Family, Woord en Daad 

6. Geschikt voor grote evenementen waaronder beurzen, concerten, congressen, diploma-

uitreikingen, filmvertoningen, maar ook voor vergaderingen etc. (verhuur door pachter pand) 



 

 

Nb partners en (hun) activiteiten handelen niet in strijd met de missie en visie van hoofdgebruiker; 

de kerken. 

 

Denk ook aan eventueel niet-kerkelijk gebruik.  

 
 


