BESLUIT PKNW2020 (Bericht november 2014)
De Algemene Kerkenraad heeft aan de door haar ingestelde commissie PKNW2020 de
opdracht gegeven om te helpen een visie te ontwikkelen op de toekomst van de
Hervormde gemeente binnen de PKN in Woerden. In lijn met die opdracht is er binnen
de wijkkerkenraden een bezinningstraject begonnen en zijn er gemeenteavonden
georganiseerd. De gemeente is geïnformeerd over de Bijbelse opdracht om de eenheid
te zoeken en er zijn waarden geformuleerd waarlangs deze eenheid gestalte zou
kunnen krijgen. Aan de gemeenteleden is de gelegenheid geboden zich over deze
opdracht en waarden uit te spreken, waarvan veel gebruik is gemaakt.
Op advies van de commissie heeft de Algemene Kerkenraad in september 2014 een
voorgenomen besluit tot het in gesprek gaan over verdergaande samenwerking met de
Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Woerden genomen.
Dit voorgenomen besluit is gepubliceerd in Hervormd Woerden en in de vier wijken op
gemeenteavonden met gemeenteleden en daarna in de wijkkerkenraden besproken. De
commissie heeft de reacties besproken en een advies aan de Algemene Kerkenraad
uitgebracht. In het advies wordt een breed draagvlak geconstateerd om met
vertrouwen het gesprek met de andere Protestantse Kerken in Woerden aan te gaan
om te komen tot verdergaande samenwerking.
Op basis van dit advies heeft de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 18 nov.
het volgende besluit genomen:
De Hervormde Gemeente wil het gesprek aan gaan om te komen tot een verdergaande
samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente in
Woerden.
1) Voor wat de Hervormde Gemeente betreft gelden hierbij de volgende waarden:
We zijn een gemeente die leeft uit Gods genade in Jezus Christus, waarbij Gods
Woord centraal staat.
2) Er is ruimte voor verschillende (wijk)gemeenten met ieder zijn eigen karakter.
Ieder gemeentelid kan zich (om geografische of modaliteit redenen) aansluiten
bij de (wijk)gemeente, waar binnen hij/zij zich veilig en geborgen voelt.
3) Deze (wijk)gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de invulling van
pastoraat en eredienst.
4) In de gemeente is er zorg voor elkaar. Deze zorg strekt zich ook uit naar nietactieve gemeenteleden.
5) Er is eenheid in het optreden naar buiten, in de missionaire en diaconale
gerichtheid op onze medemens.
6) Er is ruimte voor nieuwe vormen van gemeente-zijn.
De Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente worden begin 2015
uitgenodigd om de gesprekken aan te gaan.

L.C. de Jong
Scriba Algemene Kerkenraad

PKNW2020 (Bericht zomer 2014)
Veel gemeenteleden hebben gereageerd op de informatie die in Hervormd Woerden en
op de gemeenteavonden gegeven is. Fijn dat zoveel mensen mee willen denken over de
toekomst van onze gemeente.
Uit de reacties blijkt dat bij sommigen het beeld is ontstaan dat er in de toekomst geen
ruimte meer zou zijn voor wijken van verschillende modaliteit of richting zoals die er nu
zijn, maar dat alles samengevoegd zou worden. Dat is niet de bedoeling. In de
informatiebrief, die in Hervormd Woerden heeft gestaan vragen we uw mening over de
voorlopige ”uitgangspunten voor verdere bespreking met de andere PKN-gemeenten in
Woerden”. Hier staat o.m. in dat de gemeente zal bestaan uit wijkgemeenten van
verschillende modaliteit, dus bijv. zoals we nu confessionele wijken en gereformeerde
bondswijken kennen.
Nu bestaat de PKN in Woerden uit drie afzonderlijke gemeenten (Evangelisch Lutherse
Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente) met ieder een eigen
algemene kerkenraad en met eigen wijken. De “voorlopige uitgangspunten…..” richten
zich op het vormen van een PKN kerk in Woerden met één algemene kerkenraad en
bestaande uit een aantal wijkgemeenten van verschillende signatuur en elk met zijn
eigen kerkenraad.
Verder bleek dat het begrip modaliteitswijkgemeente vragen opriep. De kerkorde gaat
uit van een gemeente die kan bestaan uit één of meer wijkgemeenten. Een
wijkgemeente kan een geografische wijk omvatten, maar kan ook bestaan uit een
groep gemeenteleden van dezelfde modaliteit of richting, zonder dat het beperkt is tot
een geografische wijk. Hoe dat in Woerden praktisch vorm zal krijgen zal samen met de
andere PKN gemeenten besproken moeten worden. Eerst zullen de vier hervormde
wijkkerkenraden zich uit moeten spreken over de in de informatiebrief genoemde
”uitgangspunten ..”. Dit zullen zij doen met in achtneming van de reacties van de
gemeenteleden uit hun wijk. In de komende maand hopen wij als commissie de
uitspraken van de vier wijken samen te vatten in een voorstel aan de algemene
kerkenraad. De algemene kerkenraad zal hierover een voorlopig besluit nemen, dat we
met u op de gemeenteavonden in september/oktober 2014 hopen te bespreken. Daar
zal dan ook tijd zijn om in te gaan op de andere punten die u in uw reacties genoemd
hebt en die meer met het beleid van de wijkkerkenraad te maken hebben.
L. de Jong
Scriba AK

Bezinning op de toekomst van onze Hervormde Gemeente (Bericht april 2014)
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen heeft de Algemene Kerkenraad besloten zich
samen met de wijkkerkenraden en de gemeenteleden te bezinnen op de toekomst van
onze Hervormde Gemeente. Welke wensen en verlangens leven er bij ons hiervoor,
hoe zouden we die praktisch vorm kunnen geven, willen we verdergaande
samenwerking met de andere PKN-kerken? Om dit te onderzoeken en om hierbij de
inbreng van de gemeenteleden te krijgen is een commissie “PKNW 2020” ingesteld.
Elke wijk heeft twee leden afgevaardigd, een kerkenraadslid en een gemeentelid. De
commissie zal de wijkgemeenten en de AK begeleiden bij deze bezinning.
Met goedkeuring van de AK is een plan opgesteld om op basis van de bezinning een
gezamenlijke visie te ontwikkelen. Deze visie moet aan het eind van het jaar vorm
hebben gekregen.
We willen dit in een paar stappen doen:
1. op wijkgemeenteavonden ons bezinnen op de toekomst van onze
(wijk)gemeente en inventariseren wat de wensen en verlangens van de
gemeenteleden hiervoor zijn.
2. de uitkomsten van de gemeenteavonden verzamelen en verwerken in een
voorlopige visie.
3. deze voorlopige visie, na overleg met de AK presenteren aan de gemeenteleden
in een of meer wijkgemeenteavond(en).
4. de eventuele opmerkingen vanuit de gemeente op deze voorlopige visie
verwerken en de visie definitief vaststellen door de AK.
Om aan gemeenteleden de nodige achtergrondinformatie te geven wordt een
informatiedocument opgesteld, dat in april onder alle gemeenteleden verspreid zal
worden.
De gemeenteavonden zullen in de maand mei gehouden worden.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de wijkberichten. In Hervormd
Woerden en op de website www.hervormdwoerden.nl zullen wij u regelmatig
informeren over de voortgang.

Achtergrondinformatie voor de bezinning op de toekomst van de Hervormde Gemeente Woerden
Inleiding
Als gemeente weten wij ons geroepen om levend uit Gods genade in Jezus Christus onze opdracht te
vervullen om het Woord te horen en te verkondigen, betrokken te zijn in Gods toewending tot de wereld
en ons uit te strekken naar de komst van het Koninkrijk van God (Beleidsplan en art I van de kerkorde).
Wij willen gehoor geven aan de oproep van onze Here Jezus om één te zijn zoals de Vader en Jezus
één zijn, opdat de wereld erkent, “dat U mij gezonden hebt en dat U hen liefgehad hebt, zoals U Mij
liefgehad hebt” (Joh. 17:21 en 22). Wij dienen de liefde van God bekend te maken aan de wereld
waarbij de eenheid in liefde aantoont dat Christus degene is die God gezonden heeft tot behoud van
mensen.
Eenheid belijden we ook in de Apostolische Geloofsbelijdenis: wij geloven één heilige algemene
Christelijke Kerk. Waarvan Christus het hoofd is en wij de leden(1Cor. 12). Wij geloven in één kerk,
omdat we geloven in één God. “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid
te bewaren die de Geest u geeft, één lichaam, één geest zoals u één hoop hebt op grond van uw
roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen.(Ef. 4:3).
We hebben dus een Bijbelse opdracht de eenheid in de kerk als samenbindende kracht te bewaren en
op te bouwen. Dan zal de gemeente groeien in geloof en liefde.
Wat betekent dit voor de Hervormde Gemeente? Hoe zouden we dit vorm willen geven en wat zijn onze
verlangens daarbij? Hoe kunnen we het evangelie uitdragen in deze tijd? Hoe kunnen we de opdracht
één te zijn in Christus verder gestalte geven binnen de Protestantse Kerk in Woerden?
Hierop zullen we ons als gemeenteleden moeten bezinnen als we nadenken over de toekomst van onze
gemeente.
Veranderingen in werk en persoonlijke levenssfeer van gemeenteleden hebben plaatsgevonden. De
wereld om ons heen is veranderd. We hebben te maken met gezinnen waarbij beide ouders werken en
een druk bestaan hebben. Er zijn minder mensen die zich beschikbaar stellen voor kerkelijke ambten
dan vroeger het geval was, wel is men beschikbaar voor kortlopende projecten. Daarom zullen we
moeten nadenken over de grootte en de organisatiestructuur van onze wijkgemeenten.
We kunnen dat nu nog in alle rust doen. Er is nog geen acute financiële druk, maar we zullen wel onze
beperkte middelen zo goed mogelijk in moeten zetten. Daarbij is het belangrijk dat we niet alleen naar
onze eigen gemeente kijken, maar ook ruimte creëren voor nieuwe- en missionaire activiteiten.
Een eerste aanzet heeft de algemene kerkenraad vorig jaar gegeven met de introductie van het
beleidsplan 2013-2017 en de daarop volgende gemeenteavond. Nu willen we een volgende stap zetten
met deze informatiebrief als basis voor de bezinning door gemeenteleden op de toekomst.

De stand van zaken in de Hervormde Gemeente van Woerden
Aantal gemeenteleden
Onze Hervormde Gemeente bestaat al meer dan 50 jaar uit 4 wijkgemeenten. In de loop der tijd hebben
deze wijkgemeenten hun eigen identiteit gekregen. Door overschrijving hebben gemeenteleden zich
gevoegd bij de wijk waarin zij zich thuis voelen. Ook hebben zich gemeenteleden uit omringende
plaatsen aangesloten bij onze wijkgemeenten. Daarnaast hebben ook veel gemeenteleden onze
gemeente verlaten. Het ledenaantal van de Hervormde Gemeente is in de laatste 15 jaar met ruim 35%
afgenomen. Daarbij realiseren ons dat de afname voor een deel veroorzaakt is door het zich uitlaten
schrijven van niet actief meelevende leden en randkerkelijken. Ook is de gemiddelde gezinsgrootte
geleidelijk teruggelopen.
Kerkbezoek en pastoraat
We mogen ons verheugen in een redelijk tot goed kerkbezoek. In de laatste jaren ontwikkelt zich een
behoefte naar een meer evangelische invulling van de diensten bij vooral de groep 20 tot 40-jarigen en
jonge gezinnen.
Gemeenteleden geven aan minder behoefte te hebben aan bezoek van ouderlingen en pastores.
De veel gehoorde opmerking dat “we zelf wel contact opnemen met predikant of ouderling” blijkt in de
praktijk niet altijd op te gaan. Na een periode van afwezigheid blijkt er toch een drempel te bestaan om
bezoek te vragen. Het is een reëel gevaar dat we zo gemeenteleden uit het oog verliezen! We moeten
rekening houden met een toename van eenzaamheid bij gemeenteleden. Ook het drukkere bestaan eist

vaak zijn tol en kan leiden tot behoefte aan een nieuwe, andere vorm van pastoraat. Het is te
verwachten dat het traditionele huisbezoek door een ouderling vervangen zal worden door
bijeenkomsten in groepen. Het omzien naar elkaar van gemeenteleden onderling zal steeds meer een
rol moeten gaan spelen. Het pastoraat zal zich meer gaan richten op crisispastoraat.
Ambtsdragers en vrijwilligers, bestuur van de gemeente
Op bestuurlijk niveau moeten we constateren dat de kerkelijke structuur tot trage besluitvorming leidt en
er vaak te weinig slagvaardig kan worden opgetreden. Over veel wordt er in de kerkenraad vergaderd
en de samenwerking met andere wijken leidt er vaak toe dat onderwerpen twee of drie keer behandeld
worden. De snelle veranderingen en het teruglopend aantal ambtsdragers en vrijwilligers vragen om
een kleinere, overzichtelijke en slagvaardige bestuursorganisatie. Daarbij kan ook gedacht worden aan
scheiding van de bestuurstaken en de pastorale taken. Inschakeling van vrijwilligers voor beperkte
taken of projecten zal steeds meer plaatsvinden.
Onderlinge samenwerking met de andere PKN-wijkgemeenten
De onderlinge verhoudingen en de samenwerking tussen de Hervormde wijken onderling en tussen de
3 PKN-kerken in Woerden zijn de afgelopen 10 jaren sterk verbeterd. Sommige Hervormde wijken
werken al op verschillende gebieden samen met Gereformeerde wijken, vooral op het gebied van
jeugdwerk, met een jeugdwerker die voor beide wijken samen werkt en ook op het gebied van
gezamenlijke kerkdiensten en gemeentewerk. In alle verscheidenheid is er sprake van een grotere
eensgezindheid, “samen in de naam van Jezus”. Er is behoefte om deze samenwerking uit te breiden
en te intensiveren.
Nieuwe en missionaire activiteiten
Om onze Bijbelse opdracht te kunnen vervullen zal er, naast aandacht voor de gemeente zelf, ook meer
aandacht gevraagd worden voor missionaire activiteiten.
Een missionair project is in de wijk Snel & Polanen en Waterrijk gestart. Daar willen we rand- en nietkerkelijke mensen met het evangelie bereiken, op een manier die aansluit bij hun leven en proberen we
een gemeenschap te vormen die toegankelijk is voor hen. Inmiddels is hier een kerkelijk werker actief.
Dit is in samenwerking met de Gereformeerde Kerk opgezet.
Onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk is een project
“Twintigers Woerden” gestart. Twintigers Woerden is een netwerk voor twintigers van 18 – 32 jaar. Door
een divers aanbod van activiteiten is er voor hen ruimte om nieuwe mensen te leren kennen en na te
denken over het leven en zingeving.
Daarnaast is het belangrijk ook ruimte te geven aan groepen gemeenteleden die op een andere manier
dan nu in de traditionele kerkdiensten, of met andere accenten, God willen loven en prijzen in
samenkomsten. Zij hebben ook behoefte aan andere vormen van pastoraat en aan de mogelijkheid
elkaar in kleinere kring te ontmoeten.
Financiën
Onze Hervormde Gemeente geeft al jaren meer uit dan er jaarlijks binnenkomt. Dit kon opgevangen
worden doordat er adequate reserves en liquide middelen waren.
Vanaf 2011 nemen de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen Kerkbalans niet meer toe. Wat eerst een
incident leek, blijkt een trend te zijn die zich voortzet in 2014.
Naast de vrijwillige bijdragen hebben we ook inkomsten uit collectes en opbrengsten uit het gebruik
door derden van onze kerkelijke gebouwen.
De meerjarenbegroting laat zien dat het gat tussen totale inkomsten en uitgaven steeds groter dreigt te
worden.
Bijna drie kwart van de uitgaven gaat naar ‘personeel’. Bij dalende inkomsten en stijgende uitgaven
komt de post personeel daarom onder druk te staan. In 2012 is voor het eerst het aantal uren voor
pastorale bijstand door de kerkelijk werkers in de wijken verminderd. De pastorale zorg raakt aan de
grenzen van wat financieel is op te brengen.
Het tekort zal naar verwachting jaarlijks toenemen, hoofdzakelijk doordat de stijging van de kosten geen
gelijke tred houdt met de stijging van de totale inkomsten. We hebben nu nog voldoende liquide
middelen om beperkte jaarlijkse tekorten op te vangen, maar op de lange duur kan dit niet meer.
We zullen dus prioriteiten moeten stellen in de besteding van onze middelen.

Bezinning
Hoe kunnen we onze Bijbelse opdracht tot eenheid in Jezus Christus hier in Woerden gestalte geven?

Kunnen we aan jongeren, buitenstaanders en veel gemeenteleden de verschillen tussen de drie PKNkerken nog uitleggen?
Het beantwoorden van deze vragen is niet eenvoudig. Daar zullen we ons op moeten bezinnen.
Nu er de afgelopen jaren steeds meer samenwerking is ontstaan tussen verschillende wijkgemeenten
van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Evangelisch Lutherse Gemeente, kunnen
we overwegen een verdere stap te maken op de weg naar eenheid in de Protestantse Kerk in Woerden,
waarbij:
- we gehoor kunnen geven aan onze Bijbelse opdracht tot eenheid van de kerk
- we gezamenlijk missionaire activiteiten kunnen ontplooien en verder uitbreiden
- jongeren zich welkom weten en waar ruimte is voor hen en anderen om op hun eigen wijze God te
loven en prijzen
- er aandacht en ondersteuning is voor jong volwassenen om als christen in deze wereld te leven en
werken
- de kerkdiensten, het pastoraat en het gemeente-zijn, zoals we dat nu kennen, de kern zijn die we
willen behouden, met respect voor elkaars eigenheid.
De bezinning moet leiden tot een visie op hoe Protestant Woerden, uiterlijk in 2020 maar zoveel eerder
als mogelijk, voorbereid is voor de toekomst. Hierbij zijn alle opties open van verschillende vormen van
samenwerking tussen gemeenten en wijkgemeenten, waaronder die van één Protestantse gemeente in
Woerden, al dan niet met verschillende wijkgemeentes.
Ieder gemeentelid en iedere wijkgemeente binnen Protestant Woerden heeft daarvoor zijn eigen
verantwoordelijkheid, zowel in gezamenlijkheid als ieder voor zich.

Uitgangspunten voor verdere bespreking met de andere PKN gemeenten in Woerden
De visie op hoe de Protestantse Kerk in Woerden er in 2020 uit zal zien, moet ontwikkeld worden
samen met de andere PKN-kerken.
Vooralsnog willen we uitgaan van de volgende, voorlopige uitgangspunten voor deze besprekingen:
 Binnen de Protestantse Kerk van Woerden willen wij behoren bij een gemeente die leeft uit
Gods genade in Jezus Christus, waarin ieder gemeentelid zich veilig en geborgen voelt.
 Wij hebben respect voor ieders eigenheid, d.w.z. dat de invulling van het pastoraat en eredienst
de verantwoordelijkheid is van de wijkgemeente.
 De zorg om en voor elkaar moet niet alleen gericht zijn op de groep actieve gemeenteleden,
maar elke wijkgemeente heeft deze taak ook voor de niet actieve gemeenteleden in een
geografisch gebied.
 Die gemeente zal bestaan uit wijkgemeenten, van verschillende modaliteit, waarvan de grenzen
niet gelijk hoeven te zijn aan die van de huidige wijkgemeenten.
 De Protestantse Kerk van Woerden gedraagt zich naar buiten als een eenheid in onze
gerichtheid naar onze medemens op missionair en diaconaal gebied, d.w.z. dat onze
gemeenschap de zorg heeft voor de niet actieve gemeenteleden en de buitenkerkelijke naaste.
 In onze kerk zal ruimte zijn voor nieuwe vormen van gemeente-zijn, zoals nu vormgegeven
wordt in de pioniersplekken het Baken en het project “Twintigers Woerden”.
 Een nadere bezinning op de toekomstige personele invulling van onze pastorale zorg is
noodzakelijk nu de financiering daarvan onder druk komt te staan.
Op basis van deze uitgangspunten willen we spreken met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch
Lutherse Gemeente om tot een gezamenlijke uitwerking van de visie te komen. Graag willen we uw
mening hierover horen.

Uw mening wordt gevraagd
In mei worden er gemeenteavonden in alle 4 wijken belegd, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.
Daar kunt u actief deelnemen aan het proces van bezinning.
Daar zouden we graag van u willen weten:

1. Hoe zou u in Woerden vorm willen geven aan onze Bijbelse opdracht tot eenheid?
2. Hoe kijkt u aan tegen de aangegeven uitgangspunten voor verdere bespreking? Mist u
bepaalde punten?
3. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van de kerk in Woerden?
4. Wat zou u de commissie die het bezinningstraject voor de toekomst van de kerk begeleidt,
willen meegeven?
De gemeenteavonden worden gehouden voor:
- wijk noord op D.V. 15 mei in de Kruiskerk, Mesdagplein 2, 3443 CD Woerden
- wijk oost op D.V. 15 mei in Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
- wijk centrum op D.V. 15 mei in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden
- wijk west op D.V. 22 mei in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden
Indien u niet in de gelegenheid bent op deze avonden te komen, kunt u uw mening geven op de website
van onze kerk: www.hervormdwoerden.nl. Ook kunt u reageren via Email:
PKNW2020@hervormdwoerden.nl of door het reactieformulier op te sturen naar het kerkelijk bureau
onder antwoordnummer 2164, 3440 VB Woerden (een postzegel is niet nodig).
We vragen u mee te denken over de vorm en organisatie in de toekomst van onze kerk, in het besef dat
we in alles afhankelijk zijn van God. We hopen dat dit een proces mag zijn onder Gods leiding, dat het
mag leiden tot uitbreiding van Zijn gemeente en dat alles zal zijn tot Zijn eer.
Wilt u het ook in uw gebed opdragen aan onze Hemelse Vader en Hem om een zegen erover vragen?

Commissie PKNW2020

