
Samen sterk voor de Protestantse Gemeente Huizen met 
Toekomst 

‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’ 

Op onze gezamenlijke gemeenteavond van 20 mei gaan we met elkaar in gesprek over de 
toekomst van onze kerk. Met elkaar de schouders eronder zetten voor een plek, waar we 
nu en in de toekomst Gods Woord met elkaar te delen, elkaar vasthouden, elkaar 
inspireren en betrokken zijn op de wereld om ons heen. 

In de visietekst van waaruit we dit proces vormgeven, spreken we over veelkleurigheid. 
Maar wat houdt deze veelkleurigheid eigenlijk in? Daar gaan we nu verder op in.


Wat verstaan we onder veelkleurigheid? 

In de visietekst (zie bijgevoegde document of lees op de site: https://
www.protestantshuizen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Visietekst.pdf) wordt 
veelkleurigheid verbonden met de rijkdom van de schepping. Belangrijk daarin is dat er 
alle kleuren samen een waardevol geheel vormen. Als elke kleur tot zijn recht komt, 
krijgen we een eenheid, zoals in een regenboog. De regenboog is een prachtig symbool 
van hoop en toekomst. Er zit echter ook een andere kant aan het samenvoegen van 
meerdere kleuren. Het krampachtig kleuren bij elkaar mengen, kan het risico geven dat er 
een ‘grijs’ tint ontstaat. Er komt een kleur, die niet straalt en motiveert. Mensen vinden in 
de ‘grijstint’ hun eigen kleur niet meer terug. 


De veelkleurigheid moet in de kerk van de toekomst ruimte geven aan de verschillende 
geloofsbelevingen die nu binnen de drie wijken aanwezig zijn. Bij geloofsbeleving gaat het 
om de vorm en manier, waarbij een ieder zich thuis voelt om God te eren. We moeten 
beseffen dat de ene geloofsbeleving is niet beter dan de andere, dan loop je het risico dat 
de één de ander ‘dwingt’ tot een vorm, die de ander niet aanspreekt. Door open te staan 
voor de ander en ruimte te geven aan deze verscheidenheid, kan de hoogte en breedte 
en diepte van Gods verhaal met mensen ten volle tot zijn recht komen. 


Maar hoe moeten we dit dan vormgeven en doen? 
Wat moet ik mij hierbij voorstellen? 

Op papier kan dit mooi overkomen, maar het roept natuurlijk vragen op hoe we dit in de 
praktijk moeten gaan doen. Het vormgeven van ‘veelkleurigheid’ kan in de praktijk ook 
gaan schuren. Binnen de commissie VTO ervaren we dat bekend ook bemind kan maken. 
Reacties vanuit de gemeente zijn ook divers. Daar waar de één positiviteit ervaart (‘een 
regenboog, de rijkdom van de schepping, leren van elkaar, je laten verrassen door de 
ander’), uit de ander zijn zorgen (‘wordt het geen afwaswater, als je verschillende kleuren 
bij elkaar stopt, bijvoorbeeld in één dienst? Wat als de kleur van de ander mij afstoot of 
pijn doet? Ik ben bang dat ik teveel van mezelf moet inleveren, en dat ik me niet meer 
thuis voel in de kerk, als er teveel andere kleuren om voorrang vragen’). Daarom moeten 
we met elkaar in gesprek.


Met elkaar in gesprek en samen optrekken. 

Als veelkleurigheid betekent, samen respectvol met elkaar optrekken, doen we dit op 
verschillende plekken al. Juist nu het steeds moeilijker wordt om actieve vrijwilligers te 
vinden binnen het kerkenwerk, zijn er al commissies die met elkaar optrekken en doen we 
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activiteiten samen. Binnen de diaconie bijvoorbeeld, of in het jeugdwerk. Ook hebben we 
in het afgelopen jaar, genoodzaakt door de corona-maatregelen, ervaringen opgedaan 
met meer samen vieren. 


Al deze ervaringen geven draagvlak voor verder samenwerken en bieden leermomenten 
hoe we kunnen groeien in samenwerking en hoe we hier met elkaar vorm aan kunnen 
geven: 


• nieuwsgierigheid: wat kun je leren van de ander; 

• respect: voor de eigenheid van de ander;

• relativering: je hoeft niet elke kleur mooi te vinden;

• gunnen: misschien gaat het een keer niet zoals jij het graag zou zien, maar dat 

komt een andere keer wel weer;

• ruimte voor ideeën van jeugd: zij zijn de toekomst van onze kerk;

• mildheid: we zitten midden in een leerproces en kunnen leren van onze fouten, we 

zijn aan het oefenen met elkaar. 


Eredienst. 

Binnen de commissie VTO, AK, de wijkkerkenraden en de gezamenlijke ambtsdragers-
vergaderingen, maar ook in de ontmoetingen met individuele gemeenteleden is voelbaar, 
dat veel zorgen zich toespitsen op de eredienst, op het vieren. Daarin wordt de eigenheid 
van de verschillende wijkgemeenten gezien en zeer gewaardeerd. Samen, veelkleurig, 
voelt op dit punt vaak als een bedreiging. Dat kan te maken hebben met de stijl van de 
dienst, de muzikale tradities en voorkeuren, de eigenheid van type voorgangers, maar ook 
met de ontmoeting van ‘eigen’ gemeenteleden, het gevoel thuis te zijn in je kerk.

Dit is een belangrijk signaal. Het toont aan dat de kerkdienst voor veel gemeenteleden 
van de PGH een brandpunt is van gemeentezijn, een moment in de week waarin ze zich 
zeer betrokken voelen.

In de uitwerking van de toekomstplannen is het van groot belang deze betrokkenheid 
recht te doen en te faciliteren. Dat kan op verschillende manieren en het is goed om 
daarvan voorbeelden te schetsen, die aansprekend zijn en vertrouwen geven.


Iedereen aan zet. 

Inzichten, ideeën en gedachten zijn ondertussen al op verschillende plekken ontstaan en 
opgenomen in de bijgevoegde mindmap. Deze ideeën geven al de eerste 
aanknopingspunten voor concrete vervolgstappen op weg naar de PGH van de toekomst, 
maar deze ideeën zien wij graag aangevuld met ideeën en inzichten vanuit de gemeente 
zelf! Vandaar de lege lijnen in de mindmap, waarop jij jouw eigen ideeën en aanvullingen 
kan opschrijven. Want ook jouw inbreng is van belang voor vervolgstappen om met elkaar 
in beweging te komen en ons gezamenlijk in te zetten voor de Protestantse Gemeente 
Huizen met Toekomst.


Kijk ook eens op de pagina Toekomst van de website voor verslagen, notities en ideeën. 

www.protestantshuizen.nl/toekomst.
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Eredienst

Voorganger

Muziek

Ruimte voor experiment

Geliefde oude vormen 
behouden

Andere momenten in de week 
zoeken

Saamhorigheid vinden in één 
dienst

Elke zondag meerdere diensten

 Je hoeft niet alle kleuren mooi 
te vinden

Je laten verrassen

Pastoraat

Leren van elkaars manieren van 
doen

Gezamenlijke toerusting

Ontmoeting als aanjager voor 
samen

Professionals voor iedereen?

Individueel pastoraat

Groepspastoraat

Senioren al veel samen

Jeugd Leren van goede voorbeelden

Verschil als rijkdom

Ruimte voor ontmoeting

Kerkzijn hangt niet af van 
gebouw 

Leeftijdgenoten vinden is 
inspirerend

Gebouw Bij elkaar thuis zijn

Gastvrijheid

Toegankelijkheid

Ruimte voor vieren op 
verschillende manieren

Open kerkplein voor 
samenleving


