
 

 

Bouwstenen voor een visie.!
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie Visie PGH Huizen!
Eric Bakker 

Coby Wouda-Speelman 

Marianne Oor- van der Molen 

Christiaan Lustig 

Michelle Vlug 

Janet Zwanenburg - Hoogendijk 

Geertje de Vries 

 

!  



 

 

Inhoudsopgave!
 

- Inleiding  

- Visietekst!

- Vervolg 

 

1. Inleiding!

!

1.1. Wat vooraf ging!

!

De Algemene Kerkenraad achtte het van belang om een inhoudelijke visie op de 
toekomst van de Protestante Gemeente Huizen te formuleren. Achterliggend bij 
deze opdracht zijn de documenten die al eerder in het proces een rol hebben 
gespeeld: beleidsplannen, verslagen van de gemeente-beraden etc. !

De visiecommissie is aan het werk gegaan met medeneming van al deze informatie, 
en heeft tegelijk geprobeerd het gesprek zo open mogelijk te voeren. Het document 
dat nu voor ligt is naar ons idee meer dan een samenvatting van wat in al die 
plannen en documenten is verwoord. Het is gekleurd door het werk dat eerder is 
gedaan, en wil tegelijk een frisse stap zetten. !

Daarbij heeft de visiecommissie als uitgangspunt genomen dat de tekst die 
geformuleerd wordt leesbaar is voor mensen van nu. Zoveel mogelijk geschreven in 
gewone taal, taal die rijk is aan diepte en tegelijk verstaanbaar voor iedereen. !

 

1.2 Op weg naar een visie 
Geloof is niet meer vanzelfsprekend. We leven al minstens een paar decennia in een 
tijd van secularisatie, kerkverlating, gemeenten die moeten fuseren en 
kerkgebouwen die moeten sluiten.  

Spiritualiteit is in Nederland en het Westen veel diverser geworden: er zijn elementen 
te vinden van boeddhisme en islam tot natuurreligies en huisaltaartjes. Oude en 
nieuwe vormen van geloofsbeleving lopen soms door elkaar. Het post-christelijk 
tijdperk is voorbij, en een post-seculier tijdperk aangebroken. 
 

Dit heeft ook zijn weerslag op mensen die bij de kerk betrokken zijn. Wat 
(groot)ouders hebben geleerd, wordt door (klein)kinderen niet zomaar meer 
aangenomen. Hoe we het altijd gedaan hebben, is niet zonder meer voldoende voor 



 

 

volgende generaties. In gezinnen gelooft steeds vaker één van de partners wel en de 
ander niet, waardoor allerlei vragen over (geloofs)opvoeding nieuwe antwoorden 
nodig hebben. Bovendien willen ook degenen die wél geloven lang niet altijd, en ook 
lang niet volledig, bij een kerk horen.!

Deze ontwikkelingen gaan aan Huizen, en aan onze Protestantse Gemeente (PGH), 
niet voorbij. We zien een terugloop in ledentallen, minder inkomsten uit de vaste 
vrijwillige bijdrage, minder en selectiever bezoek van zondagse samenkomsten, en 
het kerkelijk werk dat door een slinkende, vergrijzende groep mensen wordt gedaan. 
Dit heeft gevolgen voor hoe we de komende jaren kerk kunnen zijn, ook als PGH. 
We staan voor ingewikkelde keuzes op het bestuurlijke, organisatorische vlak: hoe 
gaan we in de toekomst om met predikanten en kerkelijk werkers, hoeveel 
wijkgemeenten passen bij onze situatie, en welke gebouwen en andere faciliteiten 
zijn nodig? Hoe organiseren en besturen we dat ook, en welke (andere) 
randvoorwaarden vereist dat? !

De antwoorden op deze vragen raken mensen: we willen graag vasthouden aan wat 
we hebben en er ontstaan gevoelens van winst of verlies, met als risico dat het 
gesprek stilvalt en een zekere vorm van concurreren en calculeren overblijft.!

In dit licht is de veelkleurigheid in de PGH onze kracht als we ons aan elkaar 
verbinden, maar wordt ze onze zwakte als we ons achter diezelfde veelkleurigheid 
verschuilen.!

Er zijn in onze drie wijkgemeenten honderden mensen voor wie de kerk een 
kostbare, hechte gemeenschap is. Een bonte mix van personen die waarde hechten 
aan tradities en gebruiken, voor wie een gebouw als een tweede huis voelt, die 
zichzelf misschien langzaam minder herkennen in vorm en taal, die zich nog steeds 
verbonden voelen, die zoeken naar vernieuwing. 

In het proces waarin we nu zitten spelen vragen als: wat zou God van ons vragen? 
Hoe haken jonge generaties aan? Wat is de essentie van ons kerk-zijn in onze 
omgeving? En hoe houden we elkaar, dwars door veranderingen heen, toch vast?!

Tegelijkertijd hebben grote thema’s helemaal niet aan actualiteit ingeboet: liefde en 
angst, goed en kwaad, schuld en vergeving, verdriet en troost, lijden en verlossing, 
vinden en verliezen, enzovoort. Bovendien zijn daar meer en andere grote vragen bij 
gekomen: individualisering, vergrijzing en (ouderen)zorg, klimaatverandering en de 
impact van ons handelen vandaag op de generaties van morgen.!

We blijven dus een samenleving van mensen met existentiële vragen, die blijven 
zoeken naar antwoorden, geloofservaringen en ergens bij willen horen. Maar dat 
doen mensen steeds meer op andere manieren dan voorheen. De kerk is voor de 
meeste postmoderne mensen, zowel binnen- als buitenkerkelijk, niet meer de enige, 
vanzelfsprekende bron van verbindende verhalen.!

Midden in dit alles zijn we nog steeds de Protestantse Gemeente te Huizen. Hoe 
kunnen we dat ook de komende jaren blijven? Kunnen we daar niet alleen met een 
bestuurlijke, organisatorische bril, maar ook met een ‘geestelijke’, Bijbelse bril naar 



 

 

kijken? Misschien kunnen we onszelf en elkaar de volgende vragen stellen: wat als 
de wolk zich verheft en we in beweging moeten komen (Numeri 9:17)? Wat als de 
Heer iets nieuws maakt (Jesaja 43:19)? Wat als we ons niet laten weerhouden of 
ontmoedigen (Jozua 1:8-9)? En wat als God ons werk al voorbereid heeft (Efeziërs 
2:10)?!

Gelukkig heeft de kerk al 2000 jaar een missie. We hebben een gebod: ‘Heb God lief 
boven alles en je naaste als jezelf’ (Matteüs 22:37-39); we hebben een opdracht: 
‘Maak alle volken tot mijn leerlingen’ (Matteüs 28:19-20); en we hebben een 
beleidsprogramma (de Bergrede; Matteüs 5-7). Dat vinden we een belangrijke 
constatering. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. We kunnen leunen op 
de Bijbel, op de kerkorde van onze eigen PKN, maar ook op de wereldwijde Kerk.!

De kerk wordt in de Bijbel op verschillende manieren omschreven. De kerk is 
bijvoorbeeld als een ark, als een volk onderweg, en als zout en licht in de wereld. 
Soms ligt de nadruk op het ene beeld en soms op het andere, en zo is de kerk ook 
voortdurend in beweging.!

De kerk is ook een lichaam… maar als PGH zijn we niet het héle lichaam. Gelukkig 
maar! Want dat betekent dat we niet alles hoeven te doen. We kunnen kiezen wat 
we wel en wat we niet doen, met onze eigen mogelijkheden en beperkingen, in onze 
post-christelijke, post-seculiere samenleving, op een markt van spiritualiteit waar 
grote thema’s en vragen ook in de eenentwintigste eeuw nog actueel zijn. En waar 
we als kerk nog steeds verhalen bij kunnen vertellen, in Jezus’ naam.!

In de volgende paragraaf komen wij vanuit het bovenstaande tot een visie op het 
kerkzijn als Protestantse Gemeente Huizen, te midden van en naast andere kerken. !

!

!

!  



 

 

2. Visietekst  
!

!

Waartoe willen wij kerk zijn, als Protestantse Gemeente Huizen, te midden van 
en naast andere kerken?!

!

In het kerkzijn zijn er drie dingen die voor ons van fundamenteel belang zijn: de 
gerichtheid op God, de relatie met andere mensen, en de betrokkenheid met de 
wereld. Dit kleurt hoe wij in het leven staan en wat we willen doorgeven aan nieuwe 
generaties. 
!

In Gods ruimte ziet het leven er soms opeens heel anders uit. Het is een ruimte waar 
het licht kan wonen, waar mensen op adem kunnen komen, hun ziel kunnen voeden. 
Het is een ruimte waar het risico bestaat dat je zomaar een ander perspectief krijgt 
aangereikt, op jezelf, op de ander, op het leven. We breken en delen het brood en 
de wijn: rituelen die ons leren wat het betekent om kopje onder te gaan en aan Gods 
hand, weer boven te komen. We leren hoe het in Gods koninkrijk, Gods goede 
nieuwe wereld zijn zal. !

De kerk is een plek waar je elkaar gegeven bent. Je kiest elkaar niet uit, maar we zijn 
elkaar gegeven als medemens, als naaste, horend bij Gods grote familie. In die 
diversiteit is het niet altijd makkelijk, je stoort en stoot je soms ook aan elkaar. Dat 
uit te houden en elkaar toch vasthouden leren we van Jezus. Hij zag aan de 
rafelranden van het leven de kieren waardoor het licht van Gods liefde kon schijnen. 
De kerk is een plek waar je je niet beter hoeft voor te doen, en waar je gezien wordt 
en naar je omgezien wordt als de mooie mens die je bent.!

Het koninkrijk van God, Gods goede nieuwe wereld is groter dan de kerk. De hemel 
heeft geen lievelingstaal, geen lievelingsmuziek, geen lievelingskleur, geen 
lievelingsmensen. God eren en dienen en volgen betekent dat we in woord en daad 
en met vreugde deel zijn van zijn veelkleurige schepping. We geven stem aan het 
goede en staan op tegen het kwaad dat mensen bedreigt. We voelen ons 
verantwoordelijk om de aarde in al haar schoonheid en kwetsbaarheid te bewaren.!

Protestantse Gemeente zijn in Huizen doen we samen, geïnspireerd door Gods 
Woord, verbonden met de mensen die ons zijn voorgegaan en open voor Gods 
Geest.  
!

!
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3. Hoe verder!

!

Als visiecommissie zien we twee belangrijke vervolgstappen. Die willen we kort, zij 
het niet volgordelijk, beschrijven. !

De ene is het onderzoeken van het draagvlak voor de geformuleerde tekst. Worden 
onze waarden en uitgangspunten herkend, door de AK, door de wijkkerkenraden, 
door de gemeenteleden? Kunnen we vanuit een gezamenlijk verlangen in dit proces 
verder? !

Het tweede is de vraag naar het ‘hoe’. !

Naast een visie op de onderliggende geloofswaarden in ons kerk-zijn, is er ook een 
visie nodig op de structuur en de organisatie van een kerk die die waarden 
ondersteunt, uitdraagt en zichtbaar maakt. Dat zien wij als een volgende stap in de 
bezinning. !

Het gaat dan om vragen zoals ze in de inleiding zijn genoemd:!

Hoe gaan we in de toekomst om met predikanten en kerkelijk werkers?!

Hoeveel wijkgemeenten passen bij onze situatie?!

Welke gebouwen en andere faciliteiten zijn nodig? !

Hoe organiseren en besturen we dat ook? !

Welke (andere) randvoorwaarden vereist dat? !

!

Aan die vragen raken wij in onze gesprekken steeds opnieuw, en ook daar zal aan 
gewerkt  moeten worden.  


