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Voortgang 
 

Het proces over de toekomst van onze PGV vordert gestaag. Op vrijdag 1 juli 2016 vond in dit kader in 

Sola Fide een gezamenlijke vergadering plaats, waarin de Algemene Kerkenraad, de commissie 

Bezield Verband, de commissie Toekomst Gebouwen en de moderamina van de vier wijkgemeenten 

gesproken hebben over die toekomst. De vier moderamina presenteerden tijdens deze vergadering 

hun antwoorden op de vragen die door de regiegroep waren gesteld. U leest in deze tweede editie 

van PG Veenendaal Vitaal de visie van de vier wijkgemeenten.  

Op maandag 4 juli – de maandag na die vrijdag – heeft de Algemene Kerkenraad de gezamenlijke 

vergadering geëvalueerd. De AK formuleerde een voorstel voor het verloop van het verdere proces. 

Dit voorstel is op woensdag 6 juli besproken in een extra vergadering van de AK. Hoe dit voorstel luidt, 

leest u na de input van de vier wijkgemeenten in deze editie. 

 

Voorkeurscenario wijkgemeente De Goede Reede 

 

Wijkgemeente West/De Goede Reede is de afgelopen periode tweemaal in een wijkgemeenteavond 

bijeen geweest. Beide avonden kenmerkten zich door een positieve sfeer. De transparantie rond het 

proces werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.  

 

Twee avonden 

Tijdens de eerste avond, medio april, ging het vooral om het proces te schetsen dat we als 

Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV) samen doorlopen en om stil te staan bij het door de 

Algemene Kerkenraad (AK) genomen besluit. Tijdens de tweede avond op 9 juni jl. is meer inhoudelijk 

stil gestaan bij de “problematiek”. Op beide avonden is ook aandacht besteed aan de identiteit/visie 

van de wijkgemeente. Deze was al verwoord in het beleidsplan van begin 2015, maar nu samengevat 

op één A4. 

 

Twee vragen 

De vragen die we met elkaar op 9 juni jl. hebben beantwoord over de toekomstige inrichting van de 

PGV waren:  

 Is er een voorkeur voor “opnieuw beginnen” of voor “aansluiten bij het bestaande”?    

 Indien er een voorkeur is voor “opnieuw beginnen” zou dat dan moeten zijn op basis van identiteit 

of van geografische indeling? 

 

Vier mogelijke perspectieven 

Om deze vragen te beantwoorden is er eerst stil gestaan bij een 4-tal mogelijke perspectieven om 

vanuit te kijken en te bepalen welke daarvan het belangrijkst is: identiteit/visie van de wijkgemeente 

(denk daarbij bijv. aan de kijk op hoe wij geloofsgemeenschap willen zijn), vierend/liturgisch (hoe 

belangrijk is de wijze van vieren en samenstelling van de liturgie?), sociaal (hoe belangrijk is het in 

stand houden van de sociale groep van de wijkgemeente?) en geografisch (hoe belangrijk vind je de 

afstand tot de plek van ontmoeting?) 



De perspectieven “identiteit/visie” en “vierend/liturgisch”, die min of meer ook in elkaars verlengde 

liggen, kwamen als meest belangrijk naar voren. Als we het ergens over “identiteit” moeten hebben, 

dan toch zeker in de kerk? 

 

Opnieuw beginnen 

In het vervolg kwam naar voren dat, gegeven de keuze voor “identiteit”, “opnieuw beginnen” de 

nadrukkelijke voorkeur heeft. Als reden werd aangegeven dat dit een kans is waarbij iedereen 

maximaal in beweging komt. Het gaat om een bewuste keuze en doet op iedereen een persoonlijk 

appel. Het biedt maximale ruimte en openheid om zaken met elkaar te delen en te bespreken. 

Bovendien: waarom zouden we ons op voorhand al beperkingen opleggen en uitgaan van eventuele 

belemmeringen? 

De conclusie van de wijkgemeenteavond was dan ook: “opnieuw beginnen op basis van identiteit” 

heeft de voorkeur.  

 

Met welke wijkgemeente? 

Op dit moment een uitspraak doen over het scenario “aansluiten bij het bestaande“ vond de 

vergadering niet aan de orde. Om gefundeerd een uitspraak te kunnen doen over “met welke 

wijkgemeente zou je eventueel in één gebouw willen samenwerken” was de mening dat het dan eerst 

nodig is om meer van elkaar en elkaars identiteit te weten. Wel was de mening dat als we naar twee 

kerkgebouwen gaan we ook naar twee wijkgemeenten zouden moeten. 

 

 

Voorkeurscenario Wijkgemeente Centrum-Zuid Sola Fide 
 

Bij alle keuzes voor de toekomst is behoud van de hieronder beschreven identiteit kernpunt voor de 

wijkkerkenraad van Sola Fide en voor de gemeenteleden.  

 

Identiteit                                                                                                                                                                                         

Het hart van Sola Fide is haar belijdenis, dat zij leeft van het Evangelie van Jezus Christus, die 

gekruisigd is en die opgestaan is uit de dood. Jezus is Heer. Deze belijdenis verbindt ons met de Kerk 

van Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen. Wij groeien in het geloof door het omgaan met het 

Woord en de viering van de sacramenten (het bedienen van de doop en het vieren van het Heilig 

Avondmaal). De kern van de gemeente is dan ook de eredienst op zondagmorgen. Vanuit het hart, 

dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de mensen te redden, is de opdracht breed en wijd. Er 

vloeien allerlei activiteiten en deelroepingen uit voort. 

 

Voorlopig besluit/scenariokeuze  

Voor de wijkkerkenraad van Sola Fide is het behoud van onze identiteit het belangrijkste. Dat gezegd 

hebbende, voelt de kerkenraad in meerderheid voor samenwerking met Wijkgemeente Aller Erf.                                                                                                                                                                     

Met deze wijkgemeente en haar kerkenraad wil Sola Fide graag onderzoeken hoe wij deze 

samenwerking kunnen invullen. 

 

 

Activiteiten wijkgemeente Aller Erf in proces PGV Vitaal 

 



Na het besluit in de Algemene Kerkenraad over de sluiting van twee kerkgebouwen in de nabije 

toekomst is de vraag om hierover mee te denken ook naar de gemeente Aller Erf gekomen. In eerste 

instantie hebben we ons in het moderamen en de wijkkerkenraad met deze vraag beziggehouden. Het 

moderamen is aanwezig geweest bij een bijeenkomst met de andere moderamina van de wijken en de 

regiegroep in een bijeenkomst in Het Trefpunt. De ambtsdragers zijn uitgenodigd voor een 

informatieve avond en ook werd er een bijeenkomst gehouden voor gemeenteleden van de PGV. Het 

geven van informatie en bijpraten over het proces was het voornaamste doel van deze avonden. 

 

Scenario’s besproken 

De datum van 1 juli was een belangrijke, omdat op die dag van ons als wijkgemeente gevraagd werd 

een voorgenomen besluit te laten horen over hoe wij de inkrimping naar twee kerkgebouwen voor ons 

zien. Op vrijdag 20 mei hebben we een extra bijeenkomst gehouden met de leden van de 

wijkkerkenraad. De verschillende scenario’s om te komen tot een besluit werden hierbij besproken: 

1. Geografische indeling om te komen tot twee wijken; 

2. Indeling naar identiteit; 

3. Samengaan met een andere wijk en dan met één of twee diensten. 

Daarnaast hebben we ook uitgebreid stilgestaan bij onze persoonlijke beleving in dit proces. 

 

Gemeenteavond 

Woensdagavond 8 juni hebben we de gemeenteleden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ruim 100 

leden waren die avond in onze kerk aanwezig. Voor de koffie werd vooral informatie gegeven aan de 

aanwezigen door Symon Jagersma en Johan Slok, leden van de commissie Bezield Verband. Na de 

pauze hebben in kleine groepen de verschillende aspecten besproken, bijvoorbeeld: 

1. Maakt het je uit waar je naar de kerk gaat? 

2. Wat weet je van de andere wijken? En met wie zou je kunnen samengaan? 

3. Als we samengaan, dan één of twee diensten? 

4. Wat kan de bedoeling zijn van God in dit proces? 

Duidelijk op de avond werd de emotionele moeite met deze kwestie. Maar daarnaast ook de wil van 

ieder om de schouders ook in dit proces eronder te zetten 

In de wijkkerkenraad van 13 juni hebben we ieder persoonlijk gevraagd om haar/zijn gevoelens te 

uiten. 

 

Voorlopig besluit 

Na dit alles is er op de avond van 1 juli vanuit Aller Erf het volgende voorlopig besluit gerapporteerd: 

1. We blijven het liefst in ons eigen kerkgebouw. 

2. Helemaal opnieuw beginnen spreekt wel aan, maar lijkt lastig te realiseren. 

3. Er is binnen de wijkkerkenraad geen duidelijke voorkeur voor samenwerking met een andere 

wijkgemeente. 

4. Lichte voorkeur is er voor een samenwerking met Sola Fide. Ook werd de Goede Reede genoemd 

als andere SOW-gemeente. 

5. Als we samengaan, dan ook echt samen! Dus één dienst! 

 

Plannen 

Plannen voor de komende tijd: 

 een bijeenkomst met andere moderamina om elkaar beter te leren kennen (3 september); 

 een bijeenkomst van ambtsdragers uit alle wijken (28 september); 

 onze wijkgemeente uitnodigen voor een tweede gemeenteavond. De datum (medio september) 

wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. 

 



 

Bijdrage Wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk 

 

Na de gemeenteavond in februari jl. hebben wij als wijkkerkenraad een zgn. “Denktank Petrakerk” 

ingesteld om de wijkkerkenraad te adviseren en bij te staan in het PGV-vitaal proces. Deze denktank 

bestaat uit het moderamen en enkele gemeenteleden. 

Omdat er nogal wat vragen waren rondom de werkwijze en samenstelling van de Regiegroep PGV-

Vitaal heeft onze wijkkerkenraad begin mei jl. hierover een brief gestuurd aan de AK. De AK heeft 

inmiddels besloten hier gehoor aan te gaan geven door het instellen van een werkgroep, waarin alle 

wijken zitting hebben en daar zijn we blij mee. Mede hierdoor konden wij pas wat later starten om met 

de gemeente hierover in gesprek te gaan. 

 

Gemeenteavond 

Dinsdagavond 28 juni jl. hadden wij onze eerste gemeenteavond over het PGV-vitaal proces. Rond de 

klok van 8 uur hadden zich in de Petrakerk zo’n 100 gemeenteleden verzameld. Gebleken is dat dit 

proces voor een aantal gemeenteleden een eerste inhoudelijke kennismaking was met het plan en het 

plan van aanpak. Vooral werd tijdens deze avond duidelijk dat er energie in de gemeente zit om 

ermee aan de slag te gaan.   

Als resultaat van deze avond werden de beelden opgehaald. Wat bleek was dat: 

 dit moment ook wel gebruikt moet worden om te ‘veranderen’ – de huidige erediensten van onze 

kerken spreken jongeren en de middengeneratie steeds minder aan – om dit proces te keren dient 

er nagedacht te worden over een verandering van onze erediensten; 

 het zijn van een gemeenschap - waarin men gekend wordt - heel belangrijk is (het sociale aspect 

binnen de gemeenschap speelt hierbij dus een hele belangrijke rol); 

 de wijkgemeenten zich nog te veel identificeren met hun gebouw; 

 het proces open en transparant moet zijn en de opbouw vanuit de basis van de wijkgemeentes 

moet plaatsvinden; 

 het in drie jaar een gemeenschap moet opleveren die vitaal is en waarin de verschillende 

generaties zich verbonden voelen; 

 de beelden die opgehaald zijn in de andere wijkgemeenten worden gemist: elkaars beelden 

kennen is ook van belang om de andere wijkgemeenten te leren kennen. Van groot belang is deze 

beelden met elkaar te delen. 

 

Adviezen uit de gemeente 

Er werden ook een aantal adviezen in het kader van de communicatie meegegeven: 

 tijdens de eredienst (bij de mededelingen) herhaaldelijk dit proces onder de aandacht brengen; 

 mogelijk de eredienst iets ‘verlengen’, waarin dan de wijkkerkenraad de gemeenteleden bijpraat; 

 een website ontwikkelen voor dit proces; 

 zorgen voor werkbladen na de kerkdienst, zodat gemeenteleden hun ideeën kunnen blijven 

aandragen. 

 

 

Nog geen voorlopige keuze 

Duidelijk is dat er nog geen voorlopige keuze van de Petrakerk ligt, dit omdat de resultaten van deze 

gemeenteavond nog niet zijn besproken in de wijkkerkenraad en er dus nog geen voorlopig besluit 

van de wijkkerenraad is genomen.  

Om een beeld te geven van een eerste – zij het zeer globale – peiling onder de aanwezige 

gemeenteleden, kan gezegd worden dat een merendeel van de aanwezigen op dat moment een 



voorkeur lijkt te hebben voor een samengaan met Wijk West en daarbij uit wil gaan van één 

gezamenlijke eredienst. 

Het was een avond van een eerste kennismaking met het proces, de eventuele gevolgen en het 

ophalen van beelden. Deze beelden worden na de zomervakantie gebruikt om terug te geven aan de 

gemeente. Dit zal gebeuren met een notitie vanuit de wijkkerenraad, waarin alle aspecten van dit 

proces voor onze wijkgemeente aan de orde zullen komen. Vervolgens kunnen dan verdere stappen 

ondernomen worden de richting de besluitvorming. 

 

 

Activiteiten Algemene Kerkenraad  

 

Werkgroep 

De Algemene Kerkenraad heeft besloten een werkgroep de opdracht te geven een conceptbesluit te 

formuleren over de sluiting van twee kerkgebouwen. Dat kan overigens pas als:  

 de gegevens met betrekking tot de kerkgebouwen bekend zijn gemaakt door de commissie 

Toekomst Kerkgebouwen; 

 de definitieve visies van de vier wijken over inrichting, wijkindeling en structuur van de PGV 

bekend zijn; 

 het College van Kerkrentmeesters de verschillende scenario’s rond kerksluiting heeft 

doorgerekend. 

 

In deze werkgroep onder leiding van de voorzitter van de regiegroep (Jan Boer) zijn de volgende 

partijen vertegenwoordigd: 

 Algemene Kerkenraad: Derkjan Niezing; 

 College van kerkrentmeesters: Gert van de Weerdhof; 

 De vier wijkgemeenten: Symon Jagersma (Aller Erf), Leo van Berkel (De Goede Reede), Foppe 

Dupuis (Sola Fide) en Hans van der Meer (Petrakerk). 

De werkgroep zal zijn bevindingen terugkoppelen binnen de bestaande structuur via moderamina, 

kerkenraden en gemeenteavonden.  

 

Agenda 

Ten aanzien van de vervolgstappen heeft de Algemene Kerkenraad de volgende agenda vastgesteld:  

 3 september: bijeenkomst van de moderamina van de vier wijken over identiteit; 

 28 september: vergadering van ambtsdragers; 

 gemeenteavonden (nog te plannen); 

 (extra) kerkenraadsvergaderingen in de wijken na de gemeenteavonden (immers, de kerkorde 

bepaalt: de kerkenraad besluit nadat hij de gemeente heeft gehoord); 

 (extra) vergadering(en) van de Algemene Kerkenraad. 

Dit houdt in dat de datum van 1 oktober, oorspronkelijk vastgesteld als einddatum voor de 

procesvoorbereiding, niet gehaald zal worden.   

 

Het moeilijke proces wordt, zoals u ziet, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen. 

Nadrukkelijk wijzen wij erop dat berichten die ons ter ore zijn gekomen, namelijk dat allang besloten 

zou zijn welke gebouwen worden afgestoten, geheel buiten de werkelijkheid liggen. Er is over onze 

kerkgebouwen nog niets besloten! 

 


