De Protestantse Gemeente Waddinxveen
Heilzaam present

Het schilderij Pentecostés (Pinksteren) uit circa 1600 "El Greco's schilderij toont het moment dat de apostelen geïnspireerd
raken, begeesterd raken,"
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Voorwoord

In een jarenlang proces waarbij in de Algemene Kerkenraad vele geloofsgesprekken zijn gevoerd, is
een proces van toenadering ontstaan waarbij we niet meer zozeer zakelijk naar de PGW zijn gaan
kijken maar meer ‘kerkelijk’. Vanuit het gegeven dat de beide wijkgemeenten, te weten ’t Spectrum
en ‘De Rank, deel uitmaken van die ene Protestantse Gemeente Waddinxveen, zijn we elkaar in de
Algemene Kerkenraad meer en meer gaan herkennen als broeders en zusters in het geloof. Beiden
staande in de brede traditie van de Protestantse Kerk en haar voorgangers. De Algemene kerkenraad
is daarmee een plek geworden waar het goede voor elkaar wordt gezocht. We waarderen daarbij het
profiel van beide wijkgemeenten positief.
‘Kerkelijk’ kijken betekent dat de Algemene kerkenraad aan de ene kant de verantwoordelijkheid
heeft om de diversiteit van de wijkgemeenten te waarborgen. Aan de andere kant vindt in de
Algemene Kerkenraad ook de zorg voor elkaar plaats. Een eigen profiel, een eigen wijkgemeente, een
eigen predikant legitimeert niet dat beide wijkgemeenten niets met elkaar te maken zouden hebben.
Nee, de zorg van de ene wijkgemeente is ook een zorg voor de andere wijkgemeente. Een activiteit
van de ene wijkgemeente, is ook een kans voor de andere wijkgemeente. Door dit pad gezamenlijk te
volgen, slaan we de handen meer ineen en kunnen we prioriteiten leggen bij wat we wezenlijk vinden
voor de PGW: (minimaal) twee fulltime predikantsplaatsen en menskracht en gelden beschikbaar
voor een pioniersplek in Triangel.
‘Heilzaam present zijn in de Waddinxveens samenleving’ dat is een grote wens van zowel ’t Spectrum
als van De Rank. Vanuit het eigen profiel van de wijkgemeenten wordt hier vorm aangegeven. Zo
ontdekken we de kracht van een veelkleurige gemeente. Ik hoop en bid dat ’t Spectrum en De Rank
door de visie die in dit beleidsstuk wordt uitgewerkt nog vele jaren krachtige geloofsgemeenschappen
zullen zijn tot heil van de mensen in en buiten de PGW tot eer van de Heer van de kerk.

Pieter Oudenaarden,
Voorzitter Algemene Kerkenraad
20 april 2021.
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Een korte terugblik
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van
Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem die
door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem
komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen
(Efeziërs 3.18-21).

Kerken zijn, al tweeduizend jaar, in beweging. De Protestantse Gemeente te Waddinxveen (PGW)
maakt daar geen uitzondering op. In dit beleidsplan beschrijven wij de weg die we als PGW hopen te
gaan. Hoeveel plannen er ook gemaakt worden en hoeveel ideeën er ook geboren worden, deze weg
zal ook een gelóófsweg voor ons zijn die we bewandelen in het vertrouwen dat Gods Geest ons leidt
en ons aan elkaar geschonken heeft (vgl. Johannes 3.8).
Voordat we vooruitkijken ook nog even de blik naar achteren. Zowel de IK/OK als De Rank hebben
een eigen legitieme geloofskleur in het kerkelijk leven van Waddinxveen. Toen ruim twintig jaar
geleden De Rank ontstond, bood de Immanuelkerk ruimte waardoor De Rank zich kon ontvouwen tot
een zelfstandige gemeente. De dank daarvoor is nog steeds groot. Tegelijk ontwaren we in onze
beider geschiedenissen dat de Geest nieuwe wegen wijst waarop christenen het geloof mogen
beleven en in de praktijk mogen brengen.
Jarenlang hebben de wijkgemeenten van de PGW zelfstandig naast elkaar het kerkelijke leven
vormgegeven. De IK en de OK zijn in een proces van nadere eenwording terecht gekomen en zijn in
2020 gefuseerd tot wijkgemeente ‘t Spectrum. Zo gaat de PGW verder, met twee wijkgemeenten,
namelijk de ‘t Spectrum en De Rank. Met het oog op de toekomst bekijken we, waar we meer de
handen ineen kunnen slaan. Het beleidsplan dat u in handen heeft, is een weerslag van dat
verlangen. Vragen die voor ons van belang waren en zijn in dit proces: hoe kan de PGW in de
komende jaren een plek blijven waar mensen God en elkaar mogen ontmoeten?; hoe verhouden de
beide wijkgemeente zich tot elkaar?; wat bindt de wijkgemeente samen en waarin verschillen zij van
elkaar?; hoe kan de PGW dienstbaar blijven aan de Waddinxveense samenleving?; hoe kan de PGW
haar inzet en gelden wijs besteden, denkend aan pastoraat en gebouwen? We herkennen ons in de
woorden van het volgende lied:
O Heer, uw onweerstaanbaar woord,
drijft rusteloos de eeuwen voort,
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen,
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Liedboek (1973) 395, vers 2 / Liedboek (2013) 723, vers 2
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Kerk zijn
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te
dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
(Johannes 15.16-17)

Kerken zijn, al tweeduizend jaar in beweging. Wat stuwt haar voort? Kerk zijn midden in de wereld
begint met openheid naar Hem die ons heeft uitgekozen en geroepen. We maken ruimte voor Gods’
spreken tot ons door zijn Woord en Geest. Het is niet zo dat de kerk zichzelf gaande houdt.
Kerk zijn vraagt om een biddende houding: wat wordt er van ons gevraagd, hoe komen we op het
spoor dat de Heer ons wijst? En de verhoring van dat gebed kan anders zijn dan we ons hadden
voorgesteld. Jezus vergelijkt de Geest die ons leidt met de wind – we hebben geen idee waar zij
vandaan komt of naar toe gaat (Johannes 3.8), maar geleid worden we.
Kerk zijn is ook een verder gaan op een weg waarop velen ons zijn voorgegaan. Er is veel dat de
moeite waard is vast te houden en door te geven. Daarvoor moet je soms ook stilstaan en omkijken,
koesteren wat van waarde is. En vervolgens, de weg weer vervolgen, met elkaar achter Jezus aan,
geraakt door zijn liefde. Daarom hebben wij elkaar lief en delen we deze liefde met anderen.
III.
Missie & visie: geroepen, verzameld, uitgezonden
We beseffen ook dat beide wijkgemeenten hun eigen identiteit hebben gekregen. We zien dat vooral
terug in de geloofsbeleving en in de liturgie. Beide wijkgemeenten hechten daaraan en we
respecteren elkaar hierin. Daarom zeggen we ook: het is van belang dat de PGW blijft bestaan uit
twee zelfstandige wijkgemeenten. Hoe zijn deze te typeren? Binnen de ‘t Spectrum komen middenorthodoxe en vrijzinnige tradities samen. Binnen De Rank komen confessionele en evangelische
tradities samen. Gezamenlijk vormen de beide wijkgemeenten een mozaïek van kleuren. Zo kunnen
wij ook een gezamenlijk beleidsplan opstellen. Bedenk, hieronder staan missie en visie van de PGW,
opgesteld vanuit de Algemene Kerkenraad. De afzonderlijke wijkgemeenten leggen hierbinnen eigen
accenten en zullen daarin ook onderwerpen aansnijden die in de missie en visie van de PGW
ongenoemd blijven.
De missie & visie van de PGW laat zich karakteriseren door de kernwoorden: geroepen, verzameld,
uitgezonden. In deze missionaire – diaconale paragraaf komt met name het uitgezonden zijn tot
uitdrukking.
Missionair kerk zijn is ‘kerk naar buiten zijn’; dit vergt een bepaalde houding en een manier van
denken. Het verhaal dat in de kerk verteld en geleefd wordt, het Bijbelse verhaal over God en mens,
is niet van onszelf. We zijn geroepen om dit te delen, om samen op weg te gaan met hen voor wie
zaken als kerk, bijbel, geloof vreemd zijn. Om samen met hen te ontdekken welke weg we in het
leven kunnen gaan. Vanuit deze drive onderzoeken we concreet de mogelijkheid om samen met
andere geloofsgemeenschappen middels een ‘pioniersplek’ present te zijn in de wijk Triangel.
In navolging van Jezus is de Christelijke gemeente geroepen tot hulp aan en tot omzien naar mensen
die in moeilijke omstandigheden verkeren. Deze dienst van barmhartigheid en gerechtigheid is de
basis waaraan het diaconaat zijn doelstellingen en teken ontleent. Als PGW willen wij ons laten
betrekken bij Gods grote ‘missie’ van geloof, hoop en liefde.
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Zo mogen wij als ‘uitgezondenen’ in woord en daad ‘zout der aarde’ en ‘licht der wereld’ zijn op een
contextuele manier d.w.z. met oog voor de mogelijkheden die in onze tijd èn in onze concrete
situatie zich aandienen. Het is daarbij belangrijk om als PGW zoals Sake Stoppels in zijn boek “Voor
de verandering” dit formuleert een ‘open eigenheid’ of ‘eigen openheid’ na te streven.
Missie: wie zijn wij?
o De Protestantse Gemeente te Waddinxveen maakt, met haar beide wijkgemeenten, deel uit van
de Protestantse Kerk in Nederland. Geroepen door God en bevrijd door zijn liefde willen wij als
wijkgemeenten in Waddinxveen leven uit het geloof in Jezus Christus, gedreven door de Geest
van Pinksteren. Vanuit die basis zijn wij kerk in diversiteit waarbij de Bijbel als levende
inspiratiebron ons steeds weer voedt en op weg helpt.
o Wij verlangen ernaar een gemeenschap te zijn waar mensen, zonder aanzien des persoons,
welkom zijn en uitgenodigd worden om God en elkaar te ontmoeten. Als christelijke
gemeenschap willen we dienstbaar zijn aan de Waddinxveense samenleving en delen wij ook
het Evangelie met anderen. Zo zijn wij gemeente: betrokken op God, op elkaar en op anderen.
o Als Protestantse Gemeente te Waddinxveen zijn we dankbaar voor wat ons in het verleden
geschonken is en zien we uit naar Gods Geest die ons voorgaat op nieuwe wegen en volharding
schenkt om te blijven geloven.
Visie: waar gaan we naar toe?
o In de komende jaren heeft de PGW een duidelijk en aansprekend profiel: deze ene protestantse
gemeente bestaat uit twee wijkgemeenten met elk een eigen kerkenraad, liturgie en
beleidsplan en (minimaal) een voltijds predikantsplaats.
o Voor de komende jaren maakt de PGW een principiële keuze: pastoraat gaat voor stenen. We
menen dat hiermee een verantwoordelijk financieel beleid dienstbaar is aan de missie van ons
kerkelijk leven.
o In de komende jaren stimuleert de Algemene Kerkenraad ideeën en initiatieven vanuit de beide
wijkgemeenten om te investeren in verbinding tussen de beide wijkkerkenraden en
wijkgemeenten.
o In de komende jaren onderzoeken we concreet de mogelijkheid om middels een ‘pioniersplek’
present te zijn in wijk Triangel en reserveren wij hiervoor een substantieel bedrag.
o In de komende jaren onderhouden we enkele gezamenlijke (voornamelijk: missionaire)
activiteiten met de hervormde wijkgemeenten in Waddinxveen.
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Beleidsvoornemens 2021-2022
1. Mede gebaseerd op het advies van de projectgroep ‘Naar een (t)Huis voor de PGW’ va 17-102020, stelt de Algemene Kerkenraad (AK) twee werkgroepen in, nl. een werkgroep ‘geestelijk
samenleven’ en een werkgroep ‘technische/financiële zaken. Deze werkgroepen tellen elk …
leden die voor de helft afkomstig zijn uit ’t Spectrum en voor de helft uit De Rank). De
werkgroepen hebben de opdracht om de keuze ‘Groensvoorde 3 (Gv 3) als gezamenlijk
gebouw’ verder uit te werken. Deze opdracht wordt hieronder verder uitgewerkt:
a. De werkgroep ‘geestelijk samenleven’ valt onder de verantwoordelijkheid van de AK.
De werkgroep opdracht heeft als opdracht om de geestelijk/inhoudelijke aspecten
van het gezamenlijk gebruik verder uit te werken. Hier vallen bijvoorbeeld onder de
opzet van het liturgisch centrum, de zaalindeling, de mogelijkheden over de tijden
van de erediensten en de volgorde van de beide wijken daarin, enz. Daarbij is het
belangrijk om bij de inrichting van het kerkgebouw te streven naar een nieuw en
evenwichtig thuisgevoel voor beide wijkgemeenten. Ook zal deze werkgroep
gevraagd worden met een voorstel voor een nieuwe naam voor het kerkgebouw te
komen.
b. De werkgroep ‘technische/financiële zaken’ valt onder de verantwoordelijkheid van
het College van Kerkrentmeesters (CvK). De werkgroep heeft als opdracht om de
technisch/financiële aspecten van het gezamenlijk gebruik verder uit te werken Hier
vallen bijvoorbeeld onder de alle zaken die te maken hebben met de verbouwing,
kostencalculatie, aanbesteding. Het is van belang dat het CvK in de werkgroep is
vertegenwoordigd. Deze werkgroep wordt geadviseerd door een architect (die i.o.m.
met het CvK wordt ingehuurd).
2. Het CvK wordt gevraagd over te gaan tot de verkoop van de Immanuelkerk.
3. Het CvK wordt gevraagd de planning van de activiteiten in relatie tot de beschikbaarheid van
ruimte op een rij te zetten ten behoeve van beide wijkgemeenten. Zodat er met de Hersteld
Hervormde Gemeente als huurder en het Coenecoop College als verhuurder goede
afspraken gemaakt kunnen worden.
4. De Algemene Kerkenraad stelt een gezamenlijke (dat wil zeggen 50/50 ’t Spectrum en De
Rank) werkgroep in die de opdracht krijgt met een onderbouwd advies te komen met
betrekking tot de verbinding tussen de wijkgemeenten met respect voor het eigen profiel
van beide wijkgemeenten. Daarbij zal uitgewerkt worden hoe “elkaar gegeven zijn” in de
praktijk vorm kan krijgen.
5. In de komende jaren zal duidelijk gecommuniceerd worden dat het financiële beleid van de
PGW een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Financiën zijn een middel om de missie van
de PGW te ondersteunen. Het CvK zal de organisatiestructuur na gereed komen van
‘Groensvoorde 3’ daar op aanpassen. De huidige structuur waarin wijkgebonden activiteiten
worden ondersteund door de kerkrentmeesters in de betreffende wijk wordt voortgezet.
6 De AK zal namens de twee wijkgemeenten deelnemen aan de werkgroep Samen Triangel.
Het streven om middels een ‘pioniersplek’ in de Triangel aanwezig te zijn wordt
onderschreven. In 2021 zal worden besloten wat de financiële bijdrage zal zijn. De CvK zal
worden gevraagd dit door de wijkgemeenten op te laten nemen in de begroting 2022 en
verder.
7 De AK zal jaarlijks ideeën ophalen bij de wijkgemeenten en initiatieven nemen om een goede
verbinding tussen beide wijkgemeenten te bevorderen.
8. De gezamenlijke (vooral missionaire) activiteiten met andere kerkgenootschappen worden
aangemoedigd. Het CvK wordt gevraagd dit door de wijkgemeenten op te laten nemen in de
begroting 2022 en verder.
9 Met de Centraal Hervormde Gemeente in Waddinxveen zal jaarlijks een activiteit worden
gepland.
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