
                   Juni 2019 

Aan de gemeenteleden van de 
Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk 

Zoals u waarschijnlijk hebt gehoord op eerdere gehouden  
gemeenteavonden, wordt er door een projectteam en twee 
wijkwerkgroepen in de Protestantse Gemeente te Waddinxveen (PGW) 
gesproken en gediscussieerd over een “(t)Huis voor de PGW”. 

Het projectteam is samengesteld uit leden van de Immanuëlkerk (IK), de 
Ontmoetingskerk (OK) en De Rank en staat onder leiding van Jan Boer 
van Kerkvitaal. 

In twee wijkwerkgroepen (één van de IK/OK en één van De Rank) wordt 
door een kleine groep gemeenteleden gesproken over de vragen die uit 
het projectteam komen. Vragen die gaan over kerk zijn, over samengaan 
en over huisvesting. 

In de werkgroep van de IK/OK, die we “de Doortocht” hebben genoemd, 
hebben we de laatste paar keren gesproken over vier kernvragen die we 
vanuit de projectgroep voorgelegd hebben gekregen. Bij de uitwerking 
hiervan hebben we de input van de ambtsdragers- en de 
gemeenteavond meegenomen. 

Graag leggen wij onze uitwerking aan u voor, in de hoop dat u zich in 
onze standpunten kunt vinden. Maar ook als dat niet zo is horen we dat 
graag. 

 

Wij vragen om uw mening 



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, maar verwachten uit te 
komen op twee wijkgemeenten, te weten de IK/OK en De Rank, met 
minimaal één, maar mogelijk twee kerkgebouwen, die multifunctioneel 
zijn. 
Een kerkelijke gemeente waarin meerdere generaties (dus jong en oud) 
thuis zijn en zich gezien en gehoord voelen. Een gemeente die zichtbaar 
kan en mag zijn om de boodschap die zij belijdt zichtbaar te maken in 
onze huidige maatschappij en er deel vanuit maakt. Een gemeente met 
een open kerk, aantrekkelijk en uitdagend voor buitenstaanders, waarin 
een ieder zich welkom en thuis voelt. 
Volgens ons is dat in eredienst, ZWO, diaconie en jeugdwerk nu al 
aanwezig. 
 

Kernvraag 2: Wat kenmerkt en typeert de wijkgemeente? Wat zijn de 
ontwikkelingen daarin geweest en welke ontwikkelingen zijn te 
verwachten? 

Zowel de IK als de OK zijn krimpende gemeenten, maar het zijn stabiele 
gemeenten met respect voor elkaars meningen. Het zijn wijkgemeenten 
waar, naast het godsdienstige aspect, ook veel aandacht is voor het 
sociale aspect. Juist door samen te gaan kunnen zij elkaar versterken, 
zeker op inhoud en op het leren en waarderen van elkaar. 
 

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

In de eerste plaats zijn we uitgegaan van een gefuseerde wijkgemeente 
(dat wil zeggen een nieuwe wijkgemeente die de plaats van de IK en de 
OK inneemt). 
Deze wijkgemeente werkt, binnen de PGW, nauw samen met De Rank. 
Ze heeft daarboven een open houding naar alle andere 
geloofsgemeenschappen in Waddinxveen. 
Tenslotte is ze ook een wijkgemeente die haar maatschappelijke rol 
vervult. 
 



Kernvraag 4 Aan welke eisen dient een kerkgebouw te voldoen? Welke 
functies moet het vervullen? Denk ook aan eventueel niet-kerkelijk 
gebruik. 

Onderdeel van het antwoord is of de basis een multifunctioneel gebouw 
is wat je ook als kerk kunt gebruiken of dat het juist een kerk is die je ook 
voor andere doeleinden kunt gebruiken. Het antwoord op deze vraag 
heeft te maken met rendement. 
Hierbij moet altijd voorop blijven staan dat je altijd met een kerk te 
maken hebt, dus zijn er vanzelfsprekende normen en waarden, ook 
wanneer er geen dienst is. 
De exploitatie en het beheer van het gebouw vindt haar oorsprong in 
kerkelijke uitgangspunten. 
 
Als je binnenkomt op zondag moet het wel een gevoel geven dat je een 
kerk binnenkomt. Bijvoorbeeld door een liturgisch centrum met een 
doopvont. 
 
Uiteraard is er een hele lijst van logische zaken zoals een uitstekende 
inrichting als kerkzaal met een goede akoestiek, flexibele en prettige 
zitplaatsen, goede audio-en visuele middelen. Goed bereikbaar 
(parkeergelegenheid), centraal gelegen. Goede 
begeleidingsinstrumenten, zoals orgel, piano etc. Mooie liturgische 
elementen. Daarnaast een kerkgebouw dat breed bruikbaar is, d.w.z. 
van zondag tot zondag. Mogelijk meerdere kerkzalen, flexibel in te 
richten en/of af te meten. Geschikt voor bijzondere diensten zoals 
uitvaarten, huwelijken, maar ook voor concerten, films e.d. 
Het moet een gebouw zijn dat voor alle generaties aantrekkelijk is met 
bijvoorbeeld een “inloop kerk-kaffee” voor jongeren (en ouderen). 
Geschikt voor andere maatschappelijke zaken met een ruimte voor 
maaltijden voor bijvoorbeeld alleenstaanden, studenten, vluchtelingen en 
minder bedeelden. Wat ook betekent dat er goede keukenfaciliteiten 
moeten zijn. 
 
Tenslotte hoort volgens ons bij een kerk ook een kerkklok. 
	 	



 
 
 
Wat u aan de binnenkant las is onze mening, onze invulling en vertaling van wat wij 
denken dat we met elkaar als gemeente willen zijn…. 
Waar het om gaat is of dat ook uw mening is en of u zich erin herkent. 
 
Daarom vragen wij u om uw reactie op onze mening, het liefst uitgesplitst per 
vraag, voor 22 juni te delen met ons. 
 
Dat kan via de mail op het mailadres doortocht@pkn-pgwaddinxveen.nl  
Dat kan door uw reactie bij één van ons in de bus te doen. 
Dat kan door uw reactie in één van de dozen te doen die in de kerk staan. 
 
Wanneer u in uw reactie uw naam en telefoonnummer opneemt kunnen wij 
eventueel contact met u opnemen wanneer wij vragen hebben of dingen niet 
duidelijk zijn. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via het mailadres of 
door een keer langs te lopen bij één van ons. 
 
Tijdens de gemeenteavond van begin juli willen we met u delen wat we met uw 
reactie hebben gedaan. 
 
Namens uw wijkwerkgroep “de Doortocht”: 
 
Carlo Schep Sytze Fokkema 
Jonkheer van der Welstr 42, Moerkapelle Zuidplaslaan 117, Waddinxveen 
 
Marius Verboom Wijtze Visser 
Noordeinde 126 B, Waddinxveen  
 
Roel Visser Arie Eikelenboom 
Overtoom 24, Waddinxveen Overtoom 35, Waddinxveen 
 
Henk Bakker  Peter Vingerling 
Noordkade 203, Waddinxveen Brugweg 111, Waddinxveen 
 
Evalien de Haan Linda van der Heiden 
Schielandweg 5, Waddinxveen Prinses Margrietstraat 34, Waddinxveen 
 
Ruud Snoeker Joost van Viegen 
Weidezoom 5, Waddinxveen Kamilleveld 13, Waddinxveen 
 
Dicky van Gemeren Hans Looijen 
Jan Dorrekenskade oost 25 Waddinxveen Anna Paulownastraat 22, Waddinxveen 
 



 

Bijgestelde Antwoorden op Kernvragen 24 juni 2019 

 

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, maar verwachten 
uit te komen op twee wijkgemeenten, te weten de IK/OK en De 
Rank. 
  
Een kerkelijke gemeente waarin meerdere generaties (dus jong 
en oud) thuis zijn en zich gezien en gehoord voelen. Een 
gemeente die zichtbaar kan en mag zijn om de boodschap die 
zij belijdt zichtbaar te maken in onze huidige maatschappij en er 
deel vanuit maakt. Een gemeente met een open kerk, 
aantrekkelijk en uitdagend voor buitenstaanders, waarin een 
ieder die met ons de weg van Jezus Christus wil volgen en 
zoeken, zich welkom en thuis voelt. Volgens ons proberen we 
zo kerk te zijn of ons geloof te vieren. 
 

Kernvraag 2: Wat kenmerkt en typeert de wijkgemeente? Wat 
zijn de ontwikkelingen daarin geweest en welke ontwikkelingen 
zijn te verwachten?  

Zowel de IK als de OK zijn krimpende gemeenten, maar het zijn 
stabiele gemeenten met respect voor elkaars meningen. Vanuit 
ons gedeeld geloof in Jezus Christus willen we er zijn voor 
iedereen die op onze weg komt, ongeacht huidskleur, 
geloofsovertuiging, geaardheid of afkomst. Hierbij is het 
vanzelfsprekend dat we aandacht hebben voor vreugde en 
verdriet. Het zijn wijkgemeenten waar, naast het godsdienstige 
aspect, ook veel aandacht is voor het sociale aspect.  



Juist door samen te gaan kunnen zij elkaar versterken, zeker op 
inhoud en op het leren en waarderen van elkaar.  
  

 

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

In de eerste plaats zijn we uitgegaan van een gefuseerde 
wijkgemeente (dat wil zeggen een nieuwe wijkgemeente die de 
plaats van de IK en de OK inneemt).  
Deze wijkgemeente werkt, binnen de PGW, nauw samen met 
De Rank. Ze heeft daarboven een open houding naar alle 
andere geloofsgemeenschappen in Waddinxveen.  
Tenslotte is ze ook een wijkgemeente die haar 
maatschappelijke rol vervult.  
 
 
 
 
 
 
Kernvraag 4 Aan welke eisen dient een kerkgebouw te 
voldoen? Welke functies moet het vervullen? Denk ook aan 
eventueel niet-kerkelijk gebruik.  

Het gebouw dat ons voor ogen staat is in eerste instantie een 
kerk met een liturgisch centrum en een kerkklok. We pleiten er 
voor dat het nieuwe (kerk)gebouw een zodanige flexibele 
inrichting heeft, dat er voor zowel grotere als kleinere groepen 
een gemeenschapsgevoel kan ontstaan, wanneer er 
liturgische of andere bijeenkomsten zijn. Het gebouw is 
multifunctioneel waarbij vanzelfsprekend de waarden en 
normen van de gemeente in acht worden genomen. 
 



Uiteraard is er een hele lijst van logische zaken zoals een 
uitstekende inrichting als kerkzaal met een goede akoestiek, 
flexibele en prettige zitplaatsen, goede audio-en visuele 
middelen. Goed bereikbaar  
(parkeergelegenheid), centraal gelegen. Goede 
begeleidingsinstrumenten, zoals orgel, piano etc. Mooie 
liturgische elementen. Daarnaast een kerkgebouw dat breed 
bruikbaar is, d.w.z. van zondag tot zondag. Mogelijk meerdere 
kerkzalen, flexibel in te richten en/of af te meten. Geschikt voor 
bijzondere diensten zoals uitvaarten, huwelijken, maar ook voor 
concerten, films e.d.  
Het moet een gebouw zijn dat voor alle generaties aantrekkelijk 
is met bijvoorbeeld een “inloop kerk-kaffee” voor jongeren (en 
ouderen). Geschikt voor andere maatschappelijke zaken met 
een ruimte voor maaltijden voor bijvoorbeeld alleenstaanden, 
studenten, vluchtelingen en minder bedeelden. Wat ook 
betekent dat er goede keukenfaciliteiten moeten zijn.	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wijkwerkgroep de Doortocht blij verrast 

Sinds maart van dit jaar komen er in de PGW twee wijkwerkgroepen bij elkaar uit zowel de 

Ontmoetingskerk/Immanuelkerk als uit De Rank om samen met de leden van de projectteams te 

praten en discussiëren over de toekomst van deze wijkkerken en de kerkelijke huisvesting die daarbij 

zou passen.  

Wijkwerkgroep de Doortocht met 14 leden uit de IK/OK heeft vorige maand de gemeenteleden van 

IK/OK in een persoonlijk schrijven gevraagd om een reactie te geven op haar uitwerking van de vier 

kernvragen geformuleerd door het projectteam ‘ Naar een (t)Huis voor de PGW’ van projectleider Jan 

Boer. Veel reacties kwamen binnen en werkgroep de Doortocht dankt alle mensen die deze moeite 

hebben genomen daar heel hartelijk voor!  

Tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 1 juli en voor de gemeenteavond op 3 juli is 

door Doortocht woordvoerder Marius Verboom een presentatie getoond waarin, naast de 

opmerkingen van de werkgroep, ook enkele van de reacties uit de gemeente zijn opgenomen. Omdat 

we groot voorstander zijn van een zo groot mogelijke transparantie volgen hier alle reacties, in 

samengevatte vorm, in willekeurige volgorde en uiteraard anoniem: 

Kernvraag 1: Welke droom (wens, verlangen) heb je voor een ideale gemeente en waar komen 

elementen daarvan nu al voor? 

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

• De huidige commissie (projectteam) moet niet naar 'dromen vragen' .  

• De nota ‘Profiel, Missie en Visie' geeft al veel antwoorden op vragen (3x genoemd)  

• Zoek de onderlinge harmonie 

• Dromen over de IK/OK/Rank bij elkaar, maar dat zal niet uitkomen 

• Dromen van gezelligheid, saamhorigheid waarbij iedereen zich thuis voelt 

• Graag nog wat intensievere samenwerking 

• Samengaan IK/OK is geen droom maar een verlangen 

• Minder vergaderen en meer in de gemeente werken 

• Ik droom al 50 jaar van eenwording IK/OK/Rank 

• Eerst de identiteit bepalen alvorens daar een kerkgebouw bij te denken 

• Formuleer voorzichtiger, vooral als het over ‘ kerk zijn’ gaat 

• Zowel IK als Rank komen voort uit onvrede met de ‘Brugkerk’, zij delen dus iets 

• De ideale gemeente bestaat niet. Dat je iedereen welkom heet is prima, maar je dan ook thuis 
voelen: dat is eigenlijk onbestaanbaar 

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

• Samengaan IK/OK met Rank is een illusie en ook niet wenselijk 

• Droom niet, maar breng de Boodschap van de kansel! 

• Als we een gebouw zouden hebben: samen koffiedrinken na de diensten op zondag 

• Ledenaantallen OK en IK dalen gestaag, is een apart kerkgebouw reëel? 

• Liever éen kerkgebouw dan twee (vaker genoemd) 
 

  



Kernvraag 2: Wat kenmerkt en typeert de wijkgemeente? Wat zijn de ontwikkelingen daarin geweest en 

welke ontwikkelingen zijn te verwachten? 

 
Het door Doortocht geformuleerde antwoord zou moeten worden 'verdiept' 

• Respect binnen de werkgroep wordt niet ervaren in de dagelijkse omgang, bv bij de ziekendienst, 
contactpersonen en vertrouwenscommissie 

• Graag ruimte voor verschillende soorten vieringen 

• Zullen er wel voldoende ambtsdrager zijn? 

• De beide gemeenten vormen nu nog zeker geen stabiele eenheid 

• Respect voor elkaars meningen is noodzaak, nu niet aanwezig 

• Hoe geef je vorm aan verschillende cultuur in zowel OK als IK? 

• Wat is en wordt de rol van het pastoraat bij een gefuseerde gemeente?  

• ‘Godsdienstig’ liggen IK en OK dicht bij elkaar 

• Zie weer de notitie ‘ Profiel, Missie en Visie’ uit 2017 van de PGW 

• De IK was een stabiele gemeente, maar door de manier van toewerken naar een samengaan kan 
beter van een ‘desintegrerende gemeente’ gesproken worden 

• Respect voor elkaar lijkt onder druk te staan 

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

• Bewaar bij een samengaan de diepgang en liturgie binnen de kerkdiensten, niet alles eenvoudig 
en laagdrempelig 

• Belang van het Nieuwe Liedboek 

• Kerkproeverij! 

• Hoe kan een ‘ krimpende gemeente’ tegelijk een ‘ stabiele gemeente’ zijn? (2x genoemd) 

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

• Het wezenlijke van kerk en geloofsgemeenschap moet centraal staan 

• OK is een doe-gemeente, versus IK, waar dat anders gaat 

• Is dit zo, stabiel en respect voor elkaars meningen? Waarop zijn beschreven verwachtingen 
gebaseerd? 
 

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

als plaats? 

• Wat zou het nuttig effect van samengaan kunnen zijn? 

• 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” 

• Samengaan IK/OK maakt dat er van twee gemeentes (IK/Rank en OK), twee nieuwe gemeentes 
ontstaan (IK/OK en Rank), dit lijkt op vernietiging van een bestaande situatie 

• Er is juist sprake van steeds minder samenwerking met De Rank 

• ‘ Maatschappelijke rol’ moet geformuleerd worden als: ‘Taak in deze wereld’ 

• Samenwerking met RK parochie intensiveren: gezamenlijke maaltijd 40-dagentijd? 

• Kunnen we niet meer doen aan een brede kerkenruil om de zoveel tijd? 

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

• Goed opgeschreven Doortocht, maar zonder de eigen signatuur te verliezen 

• Graag toelichting over de ‘ maatschappelijke rol’  



Kernvraag 4: Aan welke eisen dient een kerkgebouw te voldoen? Welke functies  moet het vervullen? 

Denk ook aan eventueel niet-kerkelijk gebruik. 

 

• 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'. Eigen gebouw wordt ook wel 'Hemelse Plaats' of 'thuis' 
genoemd! 

• Toekomstvisie v.w.b. het verwachte aantal kerkgangers, inkomsten etc. wordt gemist 

• ‘Zinvolle’ liturgische elementen i.p.v. 'mooie', in de tekst  

• Een kerk is geen bioscoop, weg met die beamer!  

• Zeg nooit meer "goedemorgen gemeente" dat is geen liturgische openingszin van een dienst 

• Kerkdienst is meer lofzang dan preek, laat de voorgangers geen 'liturgische 
opperstalmeesters' zijn die het publiek moeten vermaken. 

• Samenwerking gewenst tussen ziekendiensten en commissie eredienst 

•  Kerkgebouw geen 'kerk' meer noemen. Wel bv gebouw 'De Wadde’ 

•  Niet dromen maar handelen naar een realistische uitkomst, geen nieuwbouw 

• OK lijkt op concertzaal, het is voor mij geen kerk 

• Het prachtige glas-in-lood raam van de IK moet bewaard blijven 

• Graag in de IK blijven, banken eruit, keuken vergroten, wanden wit maken 

• De OK is te groot om te verhuren 

• Voor zowel kleinere als grotere groepen moet in de nieuwe kerkruimte gemeenschapsgevoel 
kunnen ontstaan als daar een viering gehouden wordt 

• Formulering van de antwoorden op kernvraag 4 is voor mij onduidelijk 

• Wij sluiten ons aan bij de verwoording van de antwoorden 

• Voor een ‘ kerkgevoel’ is meer nodig dan een liturgisch centrum en een doopvont.  

• De OK heeft voor mij dat kerkgevoel niet 

• Er is een steeds groter gebrek aan leden en ambtsdragers. Droom dus lekker verder… 

• We willen graag een ‘Godshuis’ in plaats van een gebouw met een liturgisch centrum 

• Ook activiteiten van kleinere groepen moeten in een kerkgebouw tot hun recht komen 

• Een kerkgebouw voor IK/OK en Rank is een voorwaarde voor samengaan 

• Nauwelijks contact met elkaar door opstelling banken/ stoelenrij 

• Werkgroep verdieping zou een eigen ruimte voor haar activiteiten moeten hebben 

• Onderstrepen multifunctionaliteit (10 of meer x voorkomend) 

• We kunnen soms al bijna kerken in slechts de Voorhof (die overigens voor erediensten 
ontworpen is) 

• Op welke wijze dient de verhuur van het kerkgebouw de opbouw van de PGW? 

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

• Een goed begeleidingsinstrument is van groot belang voor mij  

• Graag betaalde evenementen in de kerk zodat exploitatielast lichter wordt 

• Denk aan hijsbalken om podiumverlichting te kunnen plaatsen 
 

  



Algemeen:  

- Er ontbreekt een tijdschema 

- Eens met de antwoorden op de kernvragen 

- Waarom is het gedrieën optrekken kennelijk niet gelukt? 

- Een positief doel kan inspirerend werken 

- Mensen willen nog altijd hun steentje bijdragen in het meedenken 

- Rank lijkt de vertragende factor te zijn in het proces 

- Teveel invloed in de AK van de Rank 

- Gemist wordt een personeelsbeleid 

- Dank aan de werkgroep, wens voor veel wijsheid 

- Graag haast maken (meerdere keren genoemd) 

- Wat is er gebeurd met al de plannen die IK en OK hiervoor gemaakt hebben? 

- Misschien iedere week een dienst georganiseerd door een van de drie kerken? 

- Immanuëlkerk omvormen tot een rouwcentrum 

- Graag snelle voortgang zodat we aan de echt belangrijke problemen toekomen 

- Professionele invulling van catering 

- Lang leve de kerkklok, meerdere keren genoemd 

- Jammer dat de gemeenteavond van 3 juli 2019 in de zomerperiode viel (meerdere keren) 

- De stap naar medewerking van de Rank is te groot 

- Graag een aparte gemeenteavond voor IK mensen organiseren (3x genoemd) 

- Eigenlijk een onmogelijke opdracht voor de werkgroepen! Wijkgemeenten zijn niet te vangen in een typering, 

anders had een samengaan allang plaatsgevonden 

- Laten we ons gezond verstand gebruiken en niet alleen op emotie varen 

- Ik herken me in het geheel niet in uw opsomming in de 4 kernvragen, de PGW is bezig met het bouwen op 

zand 

- Waarom komt de AK ineens uit het niets met een contract waarbij de gebouwenkwestie wordt onderzocht. 

Dat is niet de goede volgorde: eerst zekerheid over samengaan! 

- Is samengaan wel een juiste keuze, na alles wat er de laatste jaren is gepasseerd? Kerkmijding was en kan het 

gevolg zijn! 

- Dat de Doortocht een groep is vanuit IK/OK maakt dat ze in een lastige ‘spagaat’  terecht zijn gekomen. Het 

lijkt op een poging tot forceren door de AK. Het stoelt ook niet op een financiële noodzaak 

- Pas op dat ‘ kerkmijding’ niet overgaat in ‘ kerkverlating’. Wij missen aanbevelingen om dit tegen te gaan! 

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

- Stuur ons ontbrekende informatie, bv het financieel overzicht, verminderd aantal leden etc.! 

- Diensten achter elkaar in een kerkgebouw, bv eerste om 9.00 uur, dan koffie,  tweede dienst om 11.00 uur 

2019 07 09 


