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Nieuwsbrief Toekomst! PGH 

U ontvangt de nieuwsbrief ‘Toekomst!’ aangezien u abonnee bent van de nieuwsbrief van de 

wijkgemeente Goede Herder, Kruiskerk of Oosterlicht. U ontvangt deze nieuwsbrief dan ook via de 

redacties van uw wijkgemeente. 

Deze nieuwsbrief zal verschijnen als er iets te melden valt over de ‘Toekomst!’ van onze gemeente. 

Het communicatieteam houdt u o.a. via deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen over het 

Toekomst! proces. 

 
 

 

 

 

 

Van de voorzitter  Edwin van der Hoff  
 

 

Algemene Kerkenraad besluit 

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft in de vergadering van 8 juni jl. in meerderheid het principebesluit 

genomen binnen twee jaar – na peildatum 1 juli 2021 - over te gaan naar één gezamenlijk gebouw voor de 

drie wijken van de Protestantse Gemeente Huizen (PGH). Dit betekent dat we afscheid nemen van in elk 

geval twee kerkplekken. 
 

Dat besluit is ingrijpend en moeilijk. Het is niet lichtvaardig genomen maar na wijs (gemeente)beraad, na 

gedegen onderzoek van de cijfers en vanuit het principe ‘pastoraat voor stenen’. In feite is dit proces al 

jaren gaande en hebben we een voorschot genomen op dit besluit door in de afgelopen jaren minder te 

hebben gereserveerd voor het onderhoud van de gebouwen.  
 

We begrijpen dat dit pijn doet en verdriet met zich meebrengt. We delen met elkaar de liefde voor de kerk 

en de liefde voor onze kerk. We voelen ons thuis op onze plek in ons eigen gebouw, met de eigen sfeer en 

met mensen die we kennen.  Als we nu toe bewegen naar een nieuwe situatie, vraagt dat van veel van 

eenieder van ons. In het bijzonder vraagt het om dankbaarheid en vertrouwen. Dankbaar voor het 

gemeentezijn tot nu toe dat velen als ongelooflijk kostbaar ervaren; en vertrouwen in God die met ons 

meetrekt en ook bij ons is in de toekomst die voor ons ligt. Het vraagt om positieve fantasie van wat er 

mogelijk kan ontstaan. 

In dit licht heeft de AK op 14 juni het advies uit het slotrapport van de commissie Visie, Transitie & 

Organisatie (VTO) overgenomen en besloten te gaan bouwen aan een toekomstbestendig PGH door het 

instellen van 3 werkgroepen: ‘Huis voor iedereen (gebouwen)’, ‘Samen werken’ en ‘Veelkleurig Vieren en 

Kerk zijn’. Het principe besluit wordt daarmee de komende maanden concreet ingekleurd. Overkoepelend 

en coördinerend start een Toekomst!Team en zal het team ‘Communicatie’ het werk voortzetten.  
 

 

 

 

 

nr. 01 
19 juni 2021 

 

Kerk van de toekomst volgens de jeugd 
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De twee besluiten en het slotrapport VTO kunt u lezen via  

- Besluit AK PG Huizen 8 juni 2021 

- Besluit AK PG Huizen 14 juni 2021 

- Eindadvies VTO juni 2021 
 

We hebben elkaar nodig: begrip voor elkaars verdriet en ieders inbreng. We hebben iedereen nodig om 

mee te denken en vorm te geven aan de nieuwe PGH. We hebben boven alles de Geest nodig, de spirit 

van Pinksteren. Het kan niet zonder gebed. Want, met een woord van Salomo de tempelbouwer uit  

Psalm 127: Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers.  

 

Namens de Algemene Kerkenraad, 

Edwin van der Hoff 

 

 

 

Terugblik gemeente consultatie  

 
De gemeente consultatie van 20 mei jl. is een belangrijke stap op weg naar de toekomst van de 

Protestantse Gemeente Huizen. Zie hier hoe enkele deelnemers deze avond zelf hebben ervaren. De 

uitzending van wel 2 uur kunt u bekijken op kerkdienstgemist.nl. De uitzending is echter ook in delen te 

zien via YouTube. Deze filmpjes per onderdeel zijn maximaal 16 minuten.  

Het proces wordt door de leden van VTO niet alleen als noodzakelijk, maar ook als inspirerend ervaren. 

Geniet mee van de prachtige muziek die n.a.v. de bijeenkomsten VTO is gemaakt. De band speelde 4 

nummers in de pauze terwijl er ruimte was voor gemeenteleden om vragen te stellen.  

 

Muziek Morgen is het licht   

Nieuw Jeruzalem   

Opeens doe je een wonder   

Zo is het goed    

Gemeenteconsultatie 

Deel 1   opening en toelichting   

Deel 2   financiën    

Deel 3   VTO     

Deel 4   beantwoorden vragen 1e deel   

Deel 5   beantwoorden vragen 2e deel   

Deel 6   beantwoorden vragen 3e deel   

Deel 7   afronding en afsluiting    

 

 

Meer informatie 

Alle informatie over het ‘Toekomst!’ proces staat op https://www.protestantshuizen.nl/toekomst/  

Niet alleen alle publicaties, maar ook hoe onze jeugd hun ‘droomkerk’ ziet.   

 

https://www.protestantshuizen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Besluit-AK-PG-Huizen-8-juni-2021.pdf
https://www.protestantshuizen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Besluit-AK-PG-Huizen-14-juni-2021.pdf
https://www.protestantshuizen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Eindadvies-VTO-juni-2021.pdf
https://youtu.be/XWA5gfY5Zc8
https://kerkdienstgemist.nl/stations/664/events/recording/162153360000664
https://youtu.be/LPgnxtV3Js8
https://youtu.be/eTG_GpKYXHU
https://youtu.be/3gVWxkDoztg
https://youtu.be/1v50TFQ5wD8
https://youtu.be/5lf_s_vXjKs
https://youtu.be/uh-CMPNlgys
https://youtu.be/MSWcx15x3MY
https://youtu.be/CwNBG9I51A0
https://youtu.be/21DJ1AfH4Is
https://youtu.be/xhjuFxYkZlo
https://youtu.be/9tblq3idv8Y
https://www.protestantshuizen.nl/toekomst/

