
Samen Veelkleurig In Beweging Gericht op God 
Een voorstel voor stappen in het ontwikkelmodel

Het ontwikkelmodel gaat ervan uit dat de Protestantse Gemeente Huizen toebeweegt naar een 
structuur die duurzaam, betaalbaar en inspirerend is voor huidige en toekomstige generaties. 
‘Lichter reizen’, zoals verwoord in de visienota van de landelijke PKN, is ook voor ons een per-
spectief. Maar met die woorden is nog weinig gezegd over de weg er naartoe.

Om daar te komen zijn ontwikkelstappen nodig, die ervoor zorgen dat de huidige situatie met drie 
wijkgemeentes, vier kerkenraden en drie gebouwen steeds meer in de richting komt van dat lich-
tere en meer eenvoudige toekomstbeeld.

In deze notitie zijn enkele mogelijke ontwikkelstappen benoemd bij elk van de drie elementen van 
het plan: organisatie, faciliteiten, pastoraat/gemeenteleven. De eerste stap sluit steeds dicht aan 
op wat nu al praktijk en vertrouwd is. Om verder te komen zal het nodig zijn om in beweging te 
komen. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat dit wordt gevoed en geïnspireerd vanuit de 
visie. Daarom noemen we eerst enkele ontwerpprincipes, verwoord vanuit het motto: samen, 
veelkleurig in beweging, gericht op God. 




Onderscheiden maar niet gescheiden 
Omwille van de duidelijkheid zijn in deze notitie de drie terreinen 
gemeentezijn, organisatie en gebouwen met hun tussenstappen 
onderscheiden. Uiteraard hangen ze met elkaar samen. Wan-
neer er meer samengewerkt wordt op het gebied van pastoraat 
bijvoorbeeld, zal er ook meer behoefte komen aan overleg tussen 
pastorale ambtsdragers en vrijwilligers. Wanneer mensen meer 
activiteiten samen doen, ontstaat wellicht ook eerder bereidheid om 
samen te vieren en elkaar op zondag te ontmoeten. 

Het kan goed zijn dat de drie terreinen een verschillende ontwikkelsnelheid hebben. Als voor-
beeld: waar op het gebied van gebouwen misschien een snelle stap gezet kan worden, zal het op 
het terrein van pastoraat misschien langer nodig zijn om een tussenvorm te vinden, of andersom.

Over wat prioriteit heeft zal dan ook regelmatig overleg en afstemming nodig zijn met kerkenraden 
en gemeente. 


Ontwerpprincipes bij elke stap:

Samen: in de uitingen naar binnen en buiten identificeren we ons eerst als Protestantse Gemeen-
te Huizen, daarbinnen als wijkgemeente of lid van een wijkgemeente;

Veelkleurig: er is in het aanbod van vieringen, activiteiten en taken voldoende diversiteit. Mensen 
van verschillende leeftijden, achtergronden, geloofsbeleving, leefsituaties etc. vinden vormen van 
kerkzijn die bij hen passen;

In beweging: er is draagvlak om deze stap te zetten. Ambtsdragers en vrijwilligers worden in 
staat gesteld om flexibel te zijn (bijvoorbeeld door goede informatie en toegang tot ruimtes en 
voorzieningen). Er vinden regelmatig gesprekken plaats met gemeenteleden over het beleid en 
eventuele behoeftes aan aanpassing.

Gericht op God: Er is respect voor elkaars geloofsbeleving, er wordt gewerkt in een gunnende 
sfeer. Er wordt tijd en ruimte gemaakt om het geloofsgesprek met elkaar te voeren. Elke stap 
wordt gezet vanuit een biddende houding, om zegen en wijsheid. 


Van wijkgemeenten naar een protestantse gemeente


Tussenstap 1: Inventariseren en naar elkaar toebewegen 
In deze stap brengt iedere wijkgemeente in kaart welke commissies en activiteiten er zijn. Ook 
wordt gekeken naar de pastorale indelingen en bemensing per pastorale wijk. Vervolgens wordt 
bekeken waar al samenwerkt wordt en waar dat eventueel meer kan gebeuren. 
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Seniorenwerk, jeugdwerk en pastorale toerusting wordt gezamenlijk aangeboden. Waar nodig 
blijft er ruimte tot overleg binnen de wijk. Predikanten werken pastoraal in een eigen wijk, maar 
verzorgen roulerend de pastorale toerusting.


Tussenstap 2: Pastorale eenheid 
De pastorale kaartenbakken worden samengevoegd. Er wordt een geografische verdeling ge-
maakt in pastorale wijken. Het team van predikanten en kerkelijk werkers is hierin werkzaam vol-
gens een vaste (geografische en/of leeftijdsgebonden) verdeling. Er is geen overschrijving meer 
mogelijk van de ene naar de andere wijkgemeente. Alle activiteiten worden gericht op de gemeen-
te als geheel, niet op een wijk.  Er zijn nog wel diensten met de naam en kleur van een wijkge-
meente.


Eindstap: Nieuwe eenheid 

Er zijn geen wijkgemeenten meer, er is een nieuwe eenheid. De professionals werken voor alle le-
den, of gericht op doelgroepen dwars door de gemeente heen. 


NB: deze beide tussenstappen kunnen uiteraard ook worden gericht op twee wijkgemeenten die 
gaan samenwerken, waarbij de derde apart blijft met een eigen pastorale organisatie. 


Van vier kerkenraden naar een nieuwe organisatie


Tussenstap 1: Regelmatig overleg 
De huidige structuur met wijkkerkenraden en een AK blijft uitgangspunt. Echter, te beginnen met 
twee maal per jaar is er een gezamenlijk moderamen en een gezamenlijke kerkenraadsvergade-
ring in plaats van een reguliere. Deze vergaderingen kunnen eventueel worden gesplitst in een ‘ei-
gen’ deel en een gezamenlijk deel. Agendapunten op deze gezamenlijke vergaderingen zijn ener-
zijds gezamenlijke geloofsgesprekken en anderzijds voorbereiding of evaluatie van stappen die in 
gezamenlijkheid gezet worden op het terrein van pastoraat, gemeentevorming of gebouwen. 

Gaandeweg kan de verhouding tussen apart en gezamenlijk vergaderen verschuiven naar bijvoor-
beeld half om half of nog verder. 


Tussenstap 2: Structuur zonder wijkkerkenraden maar met wel zelfstandige entiteiten waar nodig. 
Hierbij wordt in hoofdzakelijk gezamenlijk vergaderd. Op deelgebieden worden werkgroepen ge-
vormd, die een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor een 
werkgroep Eredienst, gekoppeld aan een gebouw. Via ambtsdragers is er een stevige verankering 
in de gezamenlijke kerkenraad. De huidige AK kan als overgangsmoderamen van deze gezamen-
lijke kerkenraad fungeren. 


Eindstap: Nieuwe eenheid 
Er is een duidelijke structuur die werkt voor de PGH. Bijvoorbeeld een model met een kleine en 
een grote kerkenraad, of een kerkenraad met werkgroepen, of een kerkenraadscommissie. De 
veelkleurigheid is zichtbaar in bemensing en beleid. 


NB: Bij elke stap is het belangrijk goed in kaart te brengen wat werkt en wat niet, waar aanpassin-
gen nodig zijn en hoe lang deze stap kan of mag duren, en wanneer evaluatie-momenten zijn. Bij 
zo’n evaluatie-moment zijn de vragen belangrijk: wat hebben we geleerd van deze stap, moet er 
een stap terug gezet worden, kan deze stap gecontinueerd worden, is er ruimte om een stap voor-
uit te zetten. 

Van drie gebouwen naar een huis voor iedereen


Tussenstap 1: Grensverkeer tussen gebouwen 
In deze stap organiseer  je dat gemeenteleden uitgenodigd worden vaker van de verschillende 
gebouwen gebruik te maken. Alledrie gebouwen worden gebruikt voor erediensten, vergaderingen 
en activiteiten, bij toerbeurt. Op de meeste zondagen is er dienst in elk gebouw, maar met her-
kenbare regelmaat (bijvoorbeeld 1 keer per maand) is er een gebouw dicht en zijn er twee dien-



sten. Deze twee zijn duidelijk verschillend van karakter en kleur. Een gezamenlijke dienst in één 
gebouw kan af en toe (dienst van de eenheid in januari, ZWO-dienst oktober, Oudjaar en Hemel-
vaart), maar wordt beperkt gedaan. 


Tussenstap 2: Gebruik twee gebouwen 
In deze stap gebruik je twee gebouwen van de PGH, en blijft de derde dicht. Bijvoorbeeld in een 
roulerend maandelijks of tweemaandelijks rooster. In beide gebouwen is elke zondag een viering, 
en alle vergaderingen en activiteiten vinden plaats in deze twee gebouwen. Dit kan een oefenperi-
ode zijn om te wennen aan het werken met een gebouw minder. 


Tussenstap 3: Twee gebouwen 
In deze stap is definitief afscheid genomen van een gebouw.  Alle vieringen, activiteiten en verga-
deringen vinden plaats in de overblijvende twee gebouwen.

Hoe de verdeling is, hangt af van wat op de andere gebieden wordt ontwikkeld.

Mogelijkheid 1 (wijkgemeentes zijn onveranderd): Elk gebouw heeft een vast gebruik door een of 
twee wijkgemeentes, waarbij de wijkgemeente ‘zonder gebouw’ inschuift bij een van de twee an-
dere. Voor beide gebouwen geldt een eigen preekrooster.

Mogelijkheid 2 (wijkgemeentes zijn (deels) samengevoegd): beide gebouwen zijn in gebruik door 
iedereen, maar per activiteit gekoppeld aan een vast gebouw. Bijvoorbeeld vieringen van een her-
kenbare kleur in elk gebouw. Het preekrooster wordt verdeeld volgens type en kleur van de vie-
ring. Vergaderingen van commissies in een vast gebouw. Elk gebouw heeft vaste, herkenbare 
vrijwilligersteams (kosters, techniek). Deze kunnen bemensd worden door leden van alle wijken. 

Mogelijkheid 3 (wijkgemeentes zijn samengevoegd): beide gebouwen zijn in gebruik door ieder-
een, vieringen volgens een roulerend preekrooster met doorgaans twee diensten per zondag, ac-
tiviteiten en vergaderingen op aanvraag.  Elk gebouw heeft vaste, herkenbare vrijwilligersteams 
(kosters, techniek). Deze kunnen bemensd worden door leden van alle wijken.


Tussenstap 4: vergelijkbaar met 1 en 2, maar dan gericht op het werken in de richting van 1 ge-
bouw. 


Eindstap: Een bewoonbaar huis aan een open kerkplein 
De leden van de PGH en mensen van buiten voelen zich thuis in een herkenbaar, functioneel en 
inspirerend gebouw. 


NB: Bij elke stap is het belangrijk goed in kaart te brengen wat werkt en wat niet, waar aanpas-
singen nodig zijn en hoe lang deze stap kan of mag duren, en wanneer evaluatie-momenten zijn. 
Bij zo’n evaluatie-moment zijn de vragen belangrijk: wat hebben we geleerd van deze stap, moet 
er een stap terug gezet worden, kan deze stap gecontinueerd worden, is er ruimte om een stap 
vooruit te zetten. 


