
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wijkgemeente Grote Kerk 
 

Antwoord Notitie Krijtstrepen 2030 

 

Protestantse Gemeente Vlaardingen 

 

Versie Definitief 

Datum 24 december 2019 

Opsteller Wijkkerkenraad Grote Kerk Vlaardingen 

 

Opdrachtgever Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Vlaardingen  

 

  



 

 Pagina  2/20 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Openheid & Gastvrijheid 6 

1.1 Wie willen wij zijn? 6 

1.2 Wat is daarvoor nodig? 6 

2 Kerk waar de toekomst zich thuis voelt 8 

2.1 Wie willen wij zijn? 8 

2.2 Wat is daarvoor nodig? 8 

3 Zorgzame kerk 10 

3.1 Wie willen wij zijn? 10 

3.2 Wat is daarvoor nodig? 10 

4 Inspirerende & missionaire kerk 11 

4.1 Wie willen wij zijn? 11 

4.2 Wat is daarvoor nodig? 11 

5 Onderlinge verbondenheid binnen de PGV 13 

5.1 Wie willen wij zijn? 13 

5.2 Wat is daarvoor nodig? 13 

6 Lerende gemeenschap 14 

6.1 Wie willen wij zijn? 14 

6.2 Wat is daarvoor nodig? 14 

7 Reactie op aanbevelingen organisatie & structuur 16 

8 Huisvesting, exploitatie & beheer 18 

8.1 Huisvesting 18 

8.2 Exploitatie & Beheer 18 

9 Conclusie 19 

 



 

 Pagina  3/20 

 

 

Breng ons samen 

 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 

 
Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek. © 2013 Stichting Sela Music  
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Inleiding 

 
Na Zijn opstanding uit de dood gaf Jezus Zijn volgelingen de opdracht om de boodschap van het evangelie 

uit te dragen in de wereld, waarin zij leefden. Ze moesten het goede nieuws eerst bekend maken in 

Jeruzalem, zei Hij, daarna in Judea, daarna in Samaria en uiteindelijk aan alle volken op de aarde.  

 

Deze opdracht is voor de gemeente van vandaag net zo actueel als voor de discipelen die dit voor het eerst 

hebben gehoord. Voor ons is Jeruzalem de stad waarin wij wonen, werken, studeren en onze kinderen 

opvoeden. Ons Judea is het land waarvan onze stad deel uitmaakt. Ons Samaria is ons buurland of een 

bevolkingsgroep in ons eigen land of stad met een andere etnische, culturele of godsdienstige achtergrond. 

 

Bij het verkondigen van die boodschap is liefde onmisbaar. Want zoals Paulus zegt: Als je geen liefde hebt 

voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en 

ook nog de taal van de engelen (1 Korintiërs 13:1, BGT). 

 

Wij begonnen het antwoord van onze wijkgemeente met de tekst van het lied ‘Breng ons samen’. Dit mooie 

lied gaat over de saamhorigheid onder de christenen en de verbondenheid in liefde die Jezus aan ons geeft. 

Een uitnodigend lied waarin we God vragen ons te doen beseffen dat we als christenen elkaar echt nodig 

hebben en echt één kunnen en mogen zijn in Zijn naam.  

 

Procesbeschrijving 

Als wijkkerkenraad hebben wij een verkennend gesprek gevoerd met adviseur Jack de Koster. Hierin werd 

de opdracht uitgelegd die door de Algemene Kerkenraad aan de wijkgemeenten en aan de Windwijzer is 

verstrekt. Deze opdracht is het bespreken van de notitie Krijtstrepen 2030 en als wijkgemeente aangeven 

wie wij willen zijn of blijven richting de toekomst en wat daarvoor nodig is. Daarnaast hebben we in het 

verkennende gesprek nagedacht over de manier waarop wij dit in onze wijkgemeente willen bespreken. 

 

Op woensdagavond 31 oktober jl. hebben we de gemeenteleden van onze wijkgemeente zelf aan het woord 

gelaten. Met ongeveer 60 gemeenteleden is in kleine gespreksgroepen (maximaal zes personen) het 

gesprek gevoerd aan de hand van een gespreksformulier. In iedere groep was een wijkkerkenraadslid als 

gespreksleider en notulist aanwezig. Adviseur Jack de Koster was als observator afwisselend bij alle groepen 

aanwezig.  

 

Vervolgens zijn binnen de wijkkerkenraad deze tien gespreksverslagen samengevat in één groot document. 

De consulent van onze wijkgemeente (ds. W. Markus uit Bergschenhoek) heeft Bijbelse onderlegging 

geschreven op de onderwerpen uit de Krijtstrepennotitie. 

 

In kleiner comité is vanuit deze bronnen vervolgens een antwoord geformuleerd op de themavragen en 

heeft dit document de vorm gekregen zoals nu voorligt. Dit stuk is vervolgens met de wijkkerkenraad 

besproken en door hen goedgekeurd. 
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Opbouw antwoord 

Als leidraad in het antwoord hebben wij de zes aangereikte ‘elementen’ voor de kerk van de toekomst uit 

de notitie Krijtstrepen 2030 gebruikt. Het zijn de titels van de hoofdstukken 1 t/m 6. Bij ieder element geven 

wij aan wie wij als wijkgemeente willen zijn en wat daarvoor nodig is. Dit laatste hebben wij zo concreet 

mogelijk gemaakt. Hierbij hebben we een zo eerlijk mogelijk beeld willen geven waarbij duidelijk wordt dat 

onze kerk niet de perfecte kerk is en dat er nog veel zaken zijn kunnen worden aangescherpt. 

 

Ook hebben wij als wijkkerkenraad een antwoord geformuleerd op de overwegingen en bouwstenen in de 

notitie Krijtstrepen 2030. Deze zijn ondergebracht in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 beschrijft de noden ten 

aanzien van huisvesting, exploitatie & beheer.  Aan het eind van het antwoord is nog een conclusie 

geschreven. In deze conclusie geven wij ook een prioritering aan de aangereikte ‘elementen’ omdat niets 

alles (in eens) aangepakt kan worden. 
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1 Openheid & Gastvrijheid 

1.1 Wie willen wij zijn? 
 

Iedereen is in onze wijkgemeente welkom zoals hij of zij is, maar komt dan wel in aanraking met het 

vernieuwende werk van de Heilige Geest. Open en gastvrij zijn voor ons geen synoniemen voor de 

postmoderne houding dat ieder zijn of haar eigen waarheid mag hebben die ‘natuurlijk’ even waardevol is 

als die van de ander. We willen open en gastvrij zijn als gemeente die zich met vreugde heeft toegewijd aan 

de nodigende liefde van Jezus Christus die gezegd heeft: ik ben dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Er is 

geen andere Naam waardoor wij moeten behouden worden dan de Zijne. Als dat wordt ‘weggehouden’ om 

onze openheid en gastvrijheid niet te schaden dan wordt die gastvrije openheid een struikelblok op weg 

naar Gods Koninkrijk. 

 

De gastvrijheid mag blijken uit kleine dingen zoals een welkomstwoord bij de deur, het kopje koffie na de 

dienst maar vooral uit een nederige en uitnodigende houding naar alle ‘soorten’ vreemdelingen. We willen 

het evangelie niet bij mensen opdringen zoals je de eerste alinea misschien zou kunnen interpreteren. Wij 

willen leesbare brieven van Christus zijn en vanuit die groeiende relatie met Hem de gelegenheid krijgen en 

nemen om te spreken over Wie en wat je drijft. 

 

De wijkgemeente zou de plek moeten zijn waarin we mogen geloven, geven, groeien en geïnspireerd mogen 

raken. Vanuit het bekend worden met je Geestelijke gaven kun je ontdekken waar God jou kan gebruiken in 

Zijn Koninkrijk.  

 

Als wijkgemeente willen wij er in de eerste plaats ‘zijn’ voor onze wijk, de stadsdelen om ons heen 

(Centrum, Vettenoordse Polder en de Rivierzone). Wij willen weten wat er in de wijk speelt en op welke 

wijze wij mogelijk kunnen bijdragen aan het welzijn binnen die wijken. Soms kan dat 1-op-1 zijn of op 

andere momenten groepsgericht. Op de momenten wanneer er in deze wijken iets te doen is willen wij als 

kerk daarbij proberen van betekenis te zijn. 

1.2 Wat is daarvoor nodig? 
 

Om z’n wijkgemeente te kunnen zijn moeten er een aantal praktische zaken gebeuren: 

- Het analyseren van het welkomstproces in de kerk met het oog op het verlagen van de mogelijke 

drempel die mensen van buiten ervaren. 

- De aanschaf (en inzet) van multimediale middelen met het doel op een eenvoudige wijze dingen 

begrijpelijk te maken. Multimediale middelen zijn nog niet aanwezig. 

- Het realiseren van eigentijdse Erediensten (prediking en liederen) zonder ‘geheimtaal’, zonder dat 

dit ten koste gaat van de inhoud. 

- Het vormen en toerusten van gemeenteleden in het licht van het omgaan met elkaar en het 

aanspreken van ‘vreemdelingen’. 

- Het organiseren van diverse acties om de wijken in de omgeving van onze kerk maar ook de andere 

wijkgemeenten beter te leren kennen. Deze kennis is er nu niet tot onvoldoende. 
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Bovendien is openheid en gastvrijheid echter iets wat pas kan ontstaan als iedereen dit in de wijkgemeente 

ook zelf ervaart. Op dit moment zijn er verschillende visies en meningen over bijvoorbeeld hoe wij een open 

en gastvrije gemeente kunnen zijn, hoe we met elkaar omgaan en kunnen vasthouden en over de vorm en 

inrichting van de Eredienst. We zijn inmiddels met elkaar in gesprek om de verschillende visies over de 

toekomst van (wijk)gemeentezijn en de inrichting van de Eredienst uit te werken in vormen waarin ieder 

zich thuis voelt. De aanschaf en inzet van multimedia wordt hierbij betrokken. De wijkkerkenraad speelt een 

belangrijke rol in de sturing van dit proces en beseft door en door dat we daarin weloverwogen keuzes 

moeten maken.  

 

Het is desalniettemin belangrijk dat we binnen de wijkgemeente goed en met respect met elkaar omgaan. 

Dit vraagt een fijngevoeligheid naar en voor elkaar die moet groeien. Soms komt dat werkelijk omzien naar 

elkaar zonder rekening te houden om wie het gaat nog onvoldoende tot uiting. We zijn vaak nog zo geneigd 

om binnen onze vertrouwde kring van gelijkgestemden te acteren en meningen soms wat ongenuanceerd 

te uiten. Het is dan moeilijk open te staan voor anderen binnen en buiten de gemeente. De liedtekst aan 

het begin van dit antwoord is dan ook een wens dat we dit als gemeente ook zo mogen ervaren en vanuit 

die gezindheid het Evangelie in Vlaardingen uitgedragen mag worden. 

 

De inzet van een fulltime predikant als ‘herder en leraar’ en een kerkelijk opbouwwerker om de diverse 

activiteiten binnen de gemeente en naar buiten toe door te ontwikkelen en te borgen zijn hierbij 

onontbeerlijk. Ook voor de pastorale zorg aan de oudere gemeenteleden is het nodig  de inzet van een 

deeltijd pastoraal werker  te continueren. Deze personen zijn niet bedoeld om al het werk uit te voeren, 

want uiteindelijk moet de gemeente zelf aan de slag.  Wel om de kerkenraad en gemeente te ondersteunen, 

te adviseren, te inspireren en ons te motiveren om in vertrouwen samen de handen uit de mouwen te 

steken. Het zou mooi zijn als we hierin elkaar PGV-breed ook zouden kunnen vinden voor het mogen 

aanstellen van een fulltime predikant om samen die brug naar hen die nog buiten staan te kunnen slaan.  
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2 Kerk waar de toekomst zich thuis voelt 

2.1 Wie willen wij zijn? 
 

Niets is heerlijker dan na een lange dag thuis te komen, op een veilige plek waar je jezelf kunt zijn. Waar 

stilte is of waar mensen geïnteresseerd zijn naar je wat je hebt meegemaakt, je overkomen is of wat je 

drijfveren zijn om iets wel of niet te doen.  

 

Luisteren en vertrouwen zijn twee kernbegrippen die daarbij passen. Dit gevoel van thuiskomen is dan gelijk 

ook toekomstbestendig. Want ook een kritische boodschap is makkelijker te accepteren als je vertrouwt dat 

dit uit een oprecht en eerlijk hart komt. Geven wordt in zo’n gezonde thuissituatie belangrijker gevonden 

dan nemen. 

 

Dit gevoel van thuiskomen moet dan ook een essentieel onderdeel zijn van het gemeentezijn. Hierin mag 

eigenlijk geen verschil zijn tussen gemeentezijn op zondag en door de week. Ruimte om jezelf te zijn in de 

relatie met God en met elkaar. Deze ruimte voor dat wat je drijft in de omgang thuis, op het werk, in je 

studie en in de kerk is een ondeelbaar geheel. We moeten ons in de kerk niet anders voordoen of anders 

spreken dan thuis. De wens is dat dit ook tot uiting komt en ervaren mag worden in de Erediensten: 

diensten waarin alle groepen zich thuis voelen of aparte diensten die de afzonderlijke (leeftijd)groepen 

aanspreken. Zolang de onderlinge verbondenheid en de verbondenheid met God overeind blijft, is de vorm 

minder belangrijk. 

 

Als wijkgemeente willen wij ook graag dat alle leeftijdsgroepen in onze gemeente vertegenwoordigd zijn en 

een plaats hebben. Dat iedere leeftijdsgroep zich een volwaardig onderdeel van de wijkgemeente voelt. 

Bijzondere aandacht voor jongeren is noodzakelijk. Niet alleen omdat ze de toekomst van de kerk zijn, maar 

omdat ze nu al de kerk zijn. We willen de jongeren (en jonge gezinnen) zien als mensen (en gezinnen) in wie 

(welke) God zijn (doop)beloften aan het vervullen is en dit in eigentijdse bewoordingen uitleggen. 

2.2 Wat is daarvoor nodig? 
 

De Protestantse Gemeente Vlaardingen kent een verleden met meerdere gedwongen fusies van soms twee 

maar ook drie of vier wijkgemeenten. Onze wijkgemeente is het resultaat van twee wijkgemeenten die 

onderling meer op elkaar leken en veel meer gemeen hadden dan alle andere wijken. Wij zouden dus 

kunnen leren hoe de wijken met veel grotere onderlinge verschillen en verschillende identiteiten toch een 

goede manier gevonden hebben om als gemeenschap met elkaar om te gaan met ruimte en respect voor de 

individuele verschillen en behoeften en in het perspectief daarvan de Erediensten vorm te geven. 

 

In onze wijkgemeente is nu vooral gekozen voor een vaste en door velen herkenbare liturgie. Hoewel bij de 

bijzondere diensten van deze strakke regie zo nu en dan wordt afgeweken zoekt een deel van de gemeente 

toch veel meer ruimte voor creativiteit en spontaniteit in de reguliere dienst. Een aansprekende prediking 

over thema’s die onder jongeren, dertigers of wellicht 50’ers spelen, wordt gemist. Er is een verlangen naar 

een prediking die aansluit op het leven van alledag en die ingaat op dilemma’s die vanuit Gods liefde voor 

Zijn kinderen worden benaderd. Ondanks dat de wijkgemeente inzet om alle doelgroepen in de prediking te 

bedienen en voor de gemeente te behouden is het essentieel dat er ruimte komt voor diensten (vieringen) 

die ook jongeren en jonge gezinnen aanspreken. Het aanschaffen en integraal toepassen van multimediale 

middelen kan hierbij een nuttige en functionele rol vervullen.  
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In het verlengde van de inhoud van de preek en de vorm van de dienst is het bestaan van Bijbelkringen, 

jeugdwerk, een passend pastoraat en goede toegesneden vormen van catechese, toerusting en vorming 

(ook van kinderen en jongeren), een noodzaak. Daarbij lijkt het ons goed om vooral te investeren in 

kortlopende trajecten (maximaal 4 of 5 avonden; niet meer vanwege het drukke (dertigers) bestaan…). De 

onderlinge verbondenheid willen we ook graag gestalte geven in de organisatie van specifieke activiteiten 

zoals een gemeentedag, jeugdclubavond, maaltijd of wijkavond. 
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3 Zorgzame kerk 

3.1 Wie willen wij zijn? 
 

Bij een zorgzame kerk zien wij de tweedeling tussen goed voor ‘je eigen’ mensen zorgen en oog hebben 

voor de mensen om je heen. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10) blijft in dit perspectief 

een inspirerend voorbeeld. 

 

Je ‘eigen mensen’ 

Wij willen een wijkgemeente zijn waarin iedereen zich op een positieve manier gezien weet en het 

belangrijk vindt onderdeel te zijn van de gemeente. Het naar elkaar omzien moet een kenmerkende 

eigenschap van onze gemeente zijn. Gemeenteleden die een moeilijke periode doormaken, door andere 

situaties dan ziek zijn, worden in de huidige situatie te vaak onopgemerkt of uit het oog verloren. Denk aan 

gemeenteleden met huwelijksproblemen, die worstelen met geaardheid of door welke omstandigheden 

dan ook buiten de groep (dreigen te) vallen. Een meer proactieve aandacht en zorg is meer dan gewenst.  

 

De mensen om je heen 

De diaconale zorg binnen de PGV is goed op orde. Dit is in de stad zichtbaar door diaconale projecten welke 

in of vanuit ‘De Windwijzer’ worden georganiseerd zoals de Commissie Maatschappelijk Werk, 

Schuldhulpmaatje en de Voedselbank. Daarin weten wij elkaar op bovenwijksniveau goed te vinden en zijn 

we klaar voor een volgende stap om bijvoorbeeld gezamenlijk de gemeente Vlaardingen of andere 

organisaties te ondersteunen met de zorg voor de kwetsbaren. In de huidige situatie hebben we vaak wel 

de juiste mensen (vraagt veel tact en vasthoudendheid om nieuwe vrijwilligers te vinden) en middelen om 

hulp te bieden maar missen we concrete doelgroepen om de zorg aan te geven. 

 

Het is een zegen om andere mensen te helpen. We prijzen ons gelukkig dat binnen onze wijkgemeente vele 

gemeenteleden op dit terrein actief zijn. Een doelmatige ondersteuning  van deze doelgroep is echter 

wenselijk. Als wijkgemeente willen wij daarin voorzien. 

3.2 Wat is daarvoor nodig? 
 

Om de pastorale zorg goed te kunnen borgen is naast een breed inzetbare parttime pastoraal werker een 

fulltime predikant nodig. In aanvulling daarop is er de gewaardeerde inzet van toegeruste gemeenteleden 

die graag pastorale gesprekken voeren of zorg verlenen. Het is meer dan wenselijk dit pastorale team zo 

samen te stellen dat voor elke doelgroep een gespecialiseerd medewerker beschikbaar is. 

 

In het licht van de gewenste proactieve benadering is het nodig dat het onderlinge vertrouwen tussen 

gemeenteleden wordt versterkt. Het moet ‘gewoon’ zijn dat we met elkaar meeleven en elkaar op een 

positieve manier in de gaten houden waardoor signalen kunnen worden opgepakt dat hulp nodig is. Dat er 

vertrouwensrelaties kunnen ontstaan met vertrouwenspersonen die binnen de gemeente bekend zijn en 

voldoende zijn toegerust. Het kunnen creëren van situaties waarin het gevoel van veiligheid voorop staat en 

passende zorg kan worden verleend.    

 

Vervolgens is het belangrijk dat we een manier vinden om dit inzichtelijk te maken bijvoorbeeld met een 

gemeente-smoelenboek en infowijzer of app. Voor allen binnen de gemeente moet het eenduidig zijn waar 

en bij wie ze met hun vragen of problemen terecht kunnen.  
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4 Inspirerende & missionaire kerk 

4.1 Wie willen wij zijn? 
 

Uiteraard willen we ‘inspirerend’ zijn, maar we beseffen ook dat inspiratie voor de één heel iets anders is 

dan de voor de ander. Er is geen meer inspirerende boodschap dan die van het evangelie van genade en 

eeuwig leven door Jezus Christus. Maar voor velen is dat helaas het omgekeerde van inspirerend. Met het 

gevaar voor ons dat we, om toch maar aansluiting te vinden, de boodschap ‘verdunnen’ of veranderen in 

allerlei mooie psychologische waarheden en bijbels gezien oppervlakkige zingeving. Maar dat soort waarden 

kunnen mensen elders beter vinden. 

 

Voor de zoektocht naar spiritualiteit geldt tot op zekere hoogte hetzelfde. Het klinkt heel bij de tijds, maar 

zolang het zonder de ‘Spiritus Sanctus’ (Heilige Geest) gebeurt, kan het mensen ongetwijfeld een 

aangename reis door het leven geven, maar geen behouden Thuiskomst. 

 

Dat neemt niet weg dat we als wijkgemeente ons willen inspannen om begaanbare wegen aan te wijzen in 

deze gebroken wereld. Dat gaat niet buiten de Geest en onze geest om. Wanneer we daarbij kunnen 

aansluiten bij de alom aanwezige zoektocht naar zin en spiritualiteit zullen we dat graag doen. We 

verlangen ernaar in alle opzichten door woord en daad volop een missionaire gemeente te zijn. Zeker ook 

met het oog op omliggende wijken (zie ook hoofdstuk 1.1.). 

 

De Windwijzer moet een afspiegeling zijn van de wijkgemeenten en ook programma’s aanbieden die 

aansluiten bij onze wijkgemeente en in lijn daarmee mogelijk een evangeliserend karakter kunnen hebben. 

4.2 Wat is daarvoor nodig? 
 

Onze wijkgemeente voelt zich enerzijds deels verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. 

Anderzijds herkennen ook velen zich minder in de klassieke liturgie die daarbij hoort. Dat vormt een 

spanningsveld. De kerkenraad probeert hier verstandig leiding aan te geven door goed te luisteren naar de 

verschillende wensen en daarvoor open te staan en te zoeken naar de leiding van de Heilige Geest.  Een 

deel van de gemeente wil graag vasthouden aan de genoemde traditie en vindt het ongemakkelijk als het 

één en ander niet aansluit bij wat we met elkaar gewend zijn. Een preek kan daarentegen heel inspirerend 

zijn als je er voor open staat dat het anders zou kunnen dan je gewend bent. Sommigen voelen zich nog 

onvoldoende veilig om die openheid toe te laten en zich te laten leiden. 

 

Parallel aan deze notie van openheid is de constatering dat wij als wijkgemeente wel graag open willen 

staan voor anderen binnen de gemeente maar nog niet zo openstaan voor zoekers en anders denkenden. 

We zouden het onderlinge contact en zeker ook het contact naar buiten willen stimuleren en versterken. 

Het Openhuis en de Alphacursus zijn activiteiten die daar in eerste aanleg vorm aan geven. Daarnaast leeft 

de wens om mensen veel actiever uit te nodigen voor kerkdiensten (opendeurdiensten). Hiervoor is het dan 

belangrijk dat we kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. De klassieke liturgische formulieren 

mogen daarom zonder de inhoud te kort te doen meer in eigentijdse taal gebruikt worden. Een meer 

eenvoudige woordkeuze komt het begrip en daarmee de toepassing ten goede. Bovendien is het goed te 

realiseren dat we bij alle activiteiten - en zeker ook bij de Erediensten - meer spreken en handelen vanuit de 

gedachte dat er mensen aanwezig kunnen zijn voor wie alles helemaal vreemd en misschien wel raar is. Ook 

dit vraagt begeleiding en stimulering door een voorganger die hier alert op is.  
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Als we op PGV niveau samen een inspirerende en missionaire kerk willen zijn moeten we misschien 

opnieuw ‘de schoolbank’  in om met elkaar te ontdekken hoe we dat kunnen zijn. Wij denken aan het 

zogenaamde ‘Focus traject’  waarin de gemeente in een intensief proces in alle facetten van het 

gemeentezijn meegenomen wordt en wat tot nieuwe inzichten kan leiden waardoor wij die inspirerende 

kerk in de hele breedte van de PGV voor Vlaardingen kunnen zijn. 
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5 Onderlinge verbondenheid binnen de PGV 

5.1 Wie willen wij zijn? 
 

De onderlinge verbondenheid binnen de PGV vinden we uiterst waardevol. Maar we beseffen ook dat met 

de onderlinge (inhoudelijke) verschillen tussen de wijkgemeenten het samengaan in één protestantse 

gemeente in elk geval voorlopig (nog) niet wenselijk is.  

 

Onze aandacht gaat er vooralsnog niet naar uit en we moeten constateren dat het verleden, de ervaring van 

sommigen maar ook het vermeende verschil in identiteit en ligging in relatie met de andere wijkgemeenten 

hier een rol spelen. We weten anderzijds ook niet goed wat er binnen de andere gemeenten speelt, wie ze 

zijn, wat ze drijft en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Onbekend maakt onbemind. Het zou goed zijn om 

meer te beseffen dat het hier ook om onze broeders en zusters in Christus gaat die in de praktijk een 

wellicht wat andere opvatting hebben over de vorm en inhoud van het geloof. We hebben elkaar nodig. 

Ook hier geldt dat we elkaar in vertrouwen tot een hand en voet mogen en kunnen zijn. Veelzijdigheid is 

prima maar zoek naar hetgeen ons bindt. Behoudt het goede en sta open om te leren van elkaar. 

 

Dat we ook verbonden willen zijn met andere kerkgenootschappen (waar we elkaar kunnen vinden) spreekt 

voor zich. Dat die verbondenheid sterker zal zijn naarmate we elkaar ook herkennen in Christus Jezus, 

spreekt ook voor zich.  

 

5.2 Wat is daarvoor nodig? 
 

De voortgang van bestaande activiteiten zoals Kliederkerk, Kerkterras en samenwerkingen bij 

avondgebeden, Vesperdiensten, vakantiebijbelclub en andere bijzondere diensten. Een goede 

samenwerking binnen de diverse overlegorganen in de PGV (en VKV) is ook van belang. Daarnaast zouden 

we kunnen investeren in meer activiteiten in de vorm van lezingen of informatie- en gespreksavonden 

samen organiseren en elkaar wederzijds uitnodigen. Hierin kunnen bijvoorbeeld bepaalde thema’s centraal 

staan. De onderlinge verbondenheid zal ook zeer versterkt worden bij het doorlopen van het Focus-traject. 
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6 Lerende gemeenschap 

6.1 Wie willen wij zijn? 
 

Een wijkgemeente waar vorming en toerusting een vloeiende overgang kent van kansel naar doordeweeks 

en andersom. Gemeenteleden weten welke kringen en clubs er in de wijkgemeente zijn maar minder welke 

avonden worden aangeboden binnen de gehele PGV. In dit perspectief kan ook het programma van de 

Windwijzer interessant zijn. Op die manier kan iedereen zelf een keuze maken welke vorm of onderwerp 

aansluit bij hun behoefte.  

 

Het aanbieden van een centraal vorming- en toerustingsprogramma in de PGV biedt enerzijds meer 

mogelijkheden dan dat elke wijk afzonderlijk een programma samenstelt. Anderzijds geeft dit in relatie met 

de verschillende identiteiten mogelijk een spanningsveld. Het lijkt ons beter elkaar structureel de ruimte te 

geven voor individuele activiteiten en bij elkaar aan te sluiten waar mogelijk. Er zijn immers vele 

aandachtsgebieden en activiteiten waar we ondanks of wellicht dankzij de verschillende achtergronden 

elkaar kunnen vinden of versterken. Of het aanbod moet zo royaal en divers zijn dat er voor elke 

wijkgemeente voldoende te vinden is.   

 

Tegelijkertijd moet er bij gemeenteleden een besef zijn niet oneindig bezig te moeten zijn met toerusten. Je 

mag juist aan de slag gaan met je gaven en talenten, ook al gaat dit soms fout. Ook van die fouten is weer te 

leren. 

6.2 Wat is daarvoor nodig? 
 

We zouden meer bekendheid moeten geven aan de diverse aanwezige kringen binnen onze gemeente. 

Sommige kringen leven voort in stilte. Daarnaast bezoekt slechts een kleine groep gemeenteleden 

regelmatig studie-avonden of conferenties buiten de gemeente. Bijbelgroep/kring binnen eigen gemeente 

wordt belangrijk gevonden. Het is daarom een goede suggestie om in dit kader een vorming en 

toerustingsplan maken voor 2 of 3 jaar vooruit. Bovendien kan het interessant zijn op PGV-niveau een 

maandkalender te maken met alle activiteiten die voor iedereen te bezoeken zijn en samen aan de slag te 

gaan met het IZB-Focustraject. Een goede mogelijkheid daarbij zou (kunnen) zijn dat de nieuwe predikant 

van onze wijkgemeente zich voor 0,2 fte kan inzetten voor goede en diverse toerustingsmogelijkheden voor 

de breedte van de PGV. 

 

Een goede suggestie is ook om naar aanleiding van het gekozen jaarthema, zowel in erediensten als op 

wijkavonden, Bijbelkringen of gebedsgroepen elementen hieruit ter sprake brengen en daarover met elkaar 

in gesprek te gaan of in gebed te overdenken. De ervaring leert dat de onderlinge bespreking van dergelijke 

onderwerpen in kleine kring de onderlinge band en het ‘geestelijk leven’ van gemeente én gemeenteleden 

aanzienlijk versterkt. 

 

De samenhang tussen de wijkgemeenten kan ook versterkt worden door het regelmatig terugkoppelen van 

ervaringen van leerkringen in PGV vergaderingen. Op deze wijze kan van elkaar geleerd worden en kunnen 

‘best practices’ richting gevend worden. Ook methodes gebruikt door predikanten en kerkelijk werkers 

kunnen gedeeld worden. 

 



 

 Pagina  15/20 

 

 

Nota Bene: We willen veel leren en ervaren maar het gevoel leeft dat anderen dat moeten organiseren. 

Jezus volgen is beseffen dat wij Zijn handen en voeten mogen zijn en dat dat ook een bepaalde 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt die we samen in afhankelijkheid mogen dragen. 
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7 Reactie op aanbevelingen organisatie & structuur 

De vraag ‘Wie willen wij zijn?’ heeft ook betrekking op de plaats van de wijkgemeente Grote Kerk binnen de 

PGV. In de notitie Krijtstrepen 2030 zijn daarvoor 10 bouwstenen geformuleerd. Deze zijn overgenomen in 

de onderstaande tabel. In de derde kolom van de tabel is de visie van de wijkkerkenraad Grote Kerk op de 

bouwstenen opgeschreven. 

 
 Bouwsteen Visie Wijkkerkenraad Grote Kerk 

1 Wijkgemeentes groeien gefaseerd toe naar één 

kerkenraad in Vlaardingen. 

Om de wijken de eigen identiteit te laten behouden zijn 

decentrale Wijkkerkenraden noodzakelijk. Wij voelen dus 

niets voor deze bouwsteen 

2 De huidige wijkgrenzen voor activiteiten en 

pastorale zorg (m.n. voor ouderen) blijven 

voorlopig gehandhaafd 

Ja, de huidige grenzen geven voldoende structuur en 

houvast voor de activiteiten en pastorale zorg. 

3 Aandacht voor doelgroepen zo mogelijk 

centraliseren. 

Indien de doelgroep zich hiervoor leent zijn wij voor 

centralisatie van aandacht. Wij denken dan aan 

doelgroepen zoals hulpbehoevenden. (Diaconie) 

4 ‘Vierplaatsen’ blijven zo lang mogelijk 

behouden. 

Ja, voor de wijkgemeente Grote Kerk is het kunnen 

behouden van een eigen identiteit en een eigen vierplaats 

belangrijk. Zoals al in de notitie krijtstrepen 2030 staat 

zouden onder geen voorwaarde er gedwongen 

samenvoegingen plaats moeten vinden. 

5 Er is geen noodzaak om kerkgebouwen in stand 

te houden als er alternatieven zijn 

Indien er goede alternatieven zijn om volwaardig gemeente 

te kunnen zijn op zondag maar ook doordeweeks, hechten 

wij hier in principe geen noodzaak aan. We zijn ons er wel 

van bewust dat een kerk in het centrum van de stad 

zichtbaar in het midden van de Vlaardingse gemeenschap 

op missionair vlak mogelijkheden biedt.  

 

6 Predikanten en kerkelijk werkers vormen een 

bovenwijks team. 

Voor kerkelijk werkers zien wij de meerwaarde van een 

bovenwijksteam. Predikanten vormen naar onze mening 

daarop een uitzondering. Wij geloven in een roeping voor 

een wijkgemeente. Deze bouwsteen zwakt voor wat 

betreft predikanten de geestelijke verbondenheid met de 

wijkgemeente af. N.B. deze opmerking zou ook  voor 

pastoraal werkers kunnen gelden. In het pastoraat is 

persoonlijk contact vanuit geestelijke verbondenheid 

essentieel. 

7 Het pastoraat wordt uitgebreid met (vrijwillige) 

pastorale assistenten 

Als wijkgemeente werken wij al enkele jaren met een groot 

pastoraal bezoekteam. Wij zien de meerwaarde en 

slagkracht van deze werkwijze. Directe noodzaak tot 

uitbreiding lijkt bij ons niet aanwezig. 

8 De Windwijzer neemt een volwaardige plaats in 

binnen de PGV. 

Wij willen dat de Windwijzer een volwaardige plaats 

inneemt binnen de PGV. Wij vragen de Windwijzer te 

streven naar (nog) meer synergie met de wijkgemeenten. 

Zodat vanuit alle wijken een stukje van de identiteit 

zichtbaar is in de activiteiten.  

NB:  Wij zijn als (wijk-)gemeente geroepen tot het 

vervullen van missionaire en diaconale taken. Door dit uit 

te besteden aan een externe instantie betekent je 

onttrekken aan je verantwoording. Daarbij het besef, dat je 

beperkt bent in de mogelijkheden en keuzes zal moeten 
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maken. Bundeling van krachten met professionele -vooral 

diaconale- ondersteuning is noodzakelijk. Echter, zoals 

bijvoorbeeld de voedselbank in wijkgemeente Holy een 

belangrijke plaats heeft kunnen wellicht ook andere 

activiteiten, die nu in de Windwijzer een plaats hebben, 

integreren in één van de wijkgemeenten. 

9 Het vermogen wordt ingezet voor vernieuwing. Ja, maar niet geheel. Wij vinden het belangrijk dat een 

gedeelte aanwezig blijft als reserve voor de toekomst. 

Uitgaven voor vernieuwing zouden zoveel mogelijk voor 

alle wijken gezamenlijk besteed moeten worden zoals 

bijvoorbeeld voor het IZB-traject FOCUS. 

10 Structurele uitgaven worden bekostigd uit de 

beschikbare middelen. 

Als wijkkerkenraad steunen wij deze bouwsteen om kosten 

zoveel mogelijk met beschikbare middelen te financieren. 

Interen op opgebouwd vermogen is niet toekomst 

bestendig. 
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8 Huisvesting, exploitatie & beheer 

8.1 Huisvesting 
De Grote Kerk beschikt over voldoende zitplaatsen om de erediensten van onze wijkgemeente te 

huisvesten. Wij hebben geen wens te verhuizen naar een ander kerkgebouw in het bezit van de PGV. Voor 

de overige activiteiten van de wijkgemeente wordt voornamelijk ons wijkgebouw De Dijk gebruikt. Deze 

huidige situatie heeft op dit moment onze voorkeur.  

8.2 Exploitatie & beheer 
Met het vertrek van onze vaste koster merken we dat de werkdruk voor onze hulpkosters hoog is. Ook 

blijven er kosterstaken liggen. Mat name voor het beheer maar ook de exploitatie van de Dijk ligt er werk 

maar ook kansen aangezien de Dijk overdag doordeweeks niet wordt gebruikt. Kansen die met een vaste 

kracht wellicht benut kunnen worden. 
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9 Conclusie 

‘Wie willen wij zijn’ en ‘Wat is daarvoor nodig’  lijken makkelijk te beantwoorden vragen maar dat zijn ze 

niet. Tijdens het beantwoorden van deze vragen wordt je als wijkkerkenraad maar ook als wijkgemeente 

gedwongen om tegen het licht te houden wat je doet en hoe je dat doet. Je ziet dan vaak ook wat beter zou 

kunnen of welke kansen je als wijkgemeente (nog) laat liggen. Aan de andere kant geeft het nadenken over 

deze vragen ook weer voeding om handen en voeten te geven aan Jezus’ opdracht.  

 

Als wijkgemeente willen wij ook een prioritering geven aan vijf van de zes genoemde ‘elementen’. Deze 

prioritering geeft aan welk element wat onze wijkgemeente betreft op dit moment de meeste aandacht 

verdient in volgordelijkheid.  

 

1. Inspirerende & Missionaire kerk 

2. Kerk waar de toekomst zicht thuis voelt 

3. Openheid & Gastvrijheid 

4. Lerende Gemeenschap 

5. Zorgzame kerk 

 

Het zesde element ‘Onderlinge verbondenheid binnen de PGV’ hebben wij bewust niet opgenomen in de 

prioritering. Wij denken dat de onderlinge verbondenheid als een rode draad door de toekomst ligt om de 

komende jaren op de vijf bovenstaande gebieden een ontwikkeling te kunnen doormaken. Met de 

onderlinge (inhoudelijke) verschillen tussen de wijkgemeenten is het samengaan in één protestantse 

gemeente in elk geval voorlopig nog niet opportuun. De focus zou in die onderlinge verbondenheid volgens 

ons moeten liggen op ‘leren van elkaar’ en ‘elkaar een eigen identiteit gunnen’. 

 

Er is geen meer inspirerende boodschap dan het Evangelie van Jezus Christus. We verlangen ernaar in alle 

opzichten door woord en daad volop een missionaire gemeente te zijn. Om dit verlangen uit te dragen is 

voldoende veiligheid nodig om die openheid richting zoekers en anders denkenden te creëren. Als we op 

PGV niveau samen een inspirerende en missionaire kerk willen zijn moeten we misschien opnieuw ‘de 

schoolbank’  in om met elkaar te ontdekken hoe we dat kunnen zijn. Wij denken aan het zogenaamde 

‘Focus traject’ waarin de gemeenten in een intensief proces in alle facetten van het gemeentezijn 

meegenomen wordt en wat tot nieuwe inzichten kan leiden waardoor wij die inspirerende kerk in de hele 

breedte van de PGV voor Vlaardingen kunnen zijn. 

 

Een kerk waar de toekomst zich thuis voelt vraagt dat we ons in de kerk (op zondag) niet anders voordoen 

dan thuis. We zullen moeten investeren in de verschillende leeftijdsgroepen en identiteiten binnen de 

wijkgemeente zodat zij zich ook daadwerkelijk thuis gaan voelen. Prediking in begrijpelijk taal en over 

passende thema’s wordt nu nog gemist evenals voldoende ruimte en respect voor de verschillen. De 

aanschaf en gebruik van multimediale middelen en goede (kortlopende) toegesneden catechese is deel van 

de aanpak. 

 

Om een open en gastvrije wijkgemeente te zijn en te blijven voor vreemdelingen en onze geografische wijk 

is voor ons het belangrijkste dat verkondigd wordt dat Jezus dé Weg, dé Waarheid en hét Leven is. Dit hoeft 

niet opgedrongen te worden maar moet vanuit de relatie zichtbaar worden. Naast praktische acties is voor 

onze wijkgemeente noodzakelijk om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de fijngevoeligheid tussen 

onze gemeenteleden onderling. Want openheid en gastvrijheid kan pas geboden worden als het zelf ook 

ervaren wordt. De wijkkerkenraad speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Voor de ondersteuning, 

advisering en inspiratie is een fulltime ‘herder en leraar’ en een kerkelijk opbouwwerker zijn onontbeerlijk. 
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Een lerende gemeenschap is voor ons een vloeiende overgang van de kansel op zondag naar doordeweeks 

en andersom. Gemeenteleden weten welke mogelijkheden er zijn binnen de wijkgemeente en de PGV. 

Tegelijkertijd moet er bij gemeenteleden een besef zijn niet oneindig bezig te moeten zijn met toerusten. Je 

mag juist aan de slag gaan met je gaven en talenten, ook al gaat dit soms fout. Ook van die fouten is weer te 

leren. 

 

Een zorgzame kerk voor de mensen om ons heen is de PGV al voldoende. Hierdoor is er ruimte voor een 

volgende stap richting deze doelgroepen. Zorgzaamheid voor onze eigen mensen verdient meer proactieve 

aandacht en zorg. Gemeenteleden wegwijs maken en onderling vertrouwen zijn hoofdpunten voor de 

oplossing. 

 

 

 


