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Verslag 

Bijgaand verslag bestaat uit een drietal onderdelen: 

1. Verslag gemeente-avond voor de pauze is te beluisteren op de website van onze gemeente. 

De gehouden presentatie is daar ook te vinden. 

2. Verslag wijkgemeente Mattheus (na de pauze) 

3. Verslag wijkgemeente Markus (na de pauze) 

Verslag gemeente-avond wijkgemeente Mattheus 10 januari 2016 (na de pauze) 

Voorzitter: Br. Meulenkamp 

Vertegenwoordiger van de beleidscommissie: Br. Blonk 

De voorzitter legt nog kort uit wat het doel van de bijeenkomst is: het beleidsplan is voor de pauze 

gepresenteerd en daarmee is de gemeente geïnformeerd. Dit tweede deel van de avond is bedoeld 

om de gemeente aan het woord te laten en als kerkenraad de reacties op het concept-beleidsplan te 

vernemen. Er kunnen in deze bijeenkomst geen besluiten worden genomen. Hierna geeft hij het 

woord aan de aanwezige gemeenteleden, die een aantal vragen en opmerkingen plaatsen 

(vetgedrukt). Antwoorden (niet vetgedrukt) werden gegeven door de voorzitter of door de 

vertegenwoordiger van de beleidscommissie.  

Waarom zitten we apart (apart van wijkgemeente Markus)? 

Omdat het besluit tot samengaan door beide wijkkerkenraden afzonderlijk genomen moet worden, 

moeten ook de beide wijkgemeenten afzonderlijk gehoord worden. Om al zoveel mogelijk aan de 

samenvoeging gestalte te geven, is het informatieve deel voor de pauze wel gezamenlijk geweest. 

Zijn we straks een gereformeerde bondsgemeente, een confessionele gemeente of iets anders? 

In het beleidsplan staat geen ‘etiket’. Wel staat er dat we een gemeente willen zijn op gereformeerde 

grondslag. Hoe we dat gestalte willen geven staat uitgebreid beschreven in het beleidsplan.  

Hoe wordt bewaakt dat uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in het beleidsplan staat? 

Het beleidsplan is ongeveer vijf jaar geldig en is daarmee vijf jaar bepalend en richtinggevend voor 

het handelen van de kerkenraad. De kerkenraad moet zelf zorgdragen dat het beleidsplan deze 

plaats krijgt. De kerkenraad wordt door de leden gekozen. Leden kunnen de kerkenraad aanspreken 

als wordt afgeweken van het beleidsplan.  

Gaat er straks niet veel meer veranderen? Er is de afgelopen 25 jaar al zoveel veranderd. 

Het klopt dat er in de eredienst zaken veranderd zijn. Maar in de grondslag zijn we niet veranderd. 

Het was heel goed om te merken dat we daar met wijkgemeente Markus ook volledige 

overeenstemming mee hebben.  

Hoe gaat het straks met het beroepingswerk? Wat voor predikant wordt er gekozen als dat aan de 

orde is? 



Ook dan is het beleidsplan uitgangspunt bij het zoeken. Je zoekt een predikant die bij de lijn past 

zoals die in het beleidsplan is vastgelegd.  

Toch vind ik het jammer dat we straks geen keuze meer voor een gereformeerde bondsgemeente 

hebben in Wageningen. Bij de vereniging (vorming PKN) was ons beloofd dat we onze eigen 

identiteit mochten behouden.  

Voor veel leden van beide wijkgemeenten geldt dat ze niet uit zichzelf voor de samenvoeging 

gekozen zouden hebben. De krimp van beide wijken dwingt ons er toe. De eerdere stappen (eerst 

samenwerking, later toewerken naar samenvoeging) zijn ook aan de gemeente voorgelegd. Een 

ander punt is dat tijdens de fase van samenwerking is gemerkt dat we veel met elkaar gemeen 

hebben en dat de samenwerking erg goed ging. De uiteindelijke fusie is niet alleen het gevolg van 

krimp, maar ook resultaat van een goede samenwerking.  

De keuze voor een predikant is dús erg belangrijk! 

Dat klopt. We noteren de suggestie om in het beleidsplan ook iets op te nemen over het profiel van 

de predikant. 

In het beleidsplan staat dat we ons verbonden weten met de klassieke belijdenisgeschriften. Leven 

die nog echt? Weten we wat daarin staat? Kunnen we niet eens bij elkaar komen om  in groepen te 

bespreken wat die belijdenisgeschriften voor ons betekenen? 

Deze suggestie wordt genoteerd. Er blijkt behoefte aan onderwijs.  

Het beleidsplan ziet er mooi uit, maar wat is er van het vorige beleidsplan terecht gekomen? Niet 

alle voornemens zijn concreet uitgevoerd. Bijvoorbeeld het voornemen om regelmatig uit de 

catechismus te preken. Dat is een belangrijk punt. De gemeente heeft onderwijs nodig en ellende, 

verlossing en dankbaarheid moeten als herkenbare elementen in de prediking terugkomen. 

Op punten waarop het vorige beleidsplan niet concreet is uitgevoerd, is daar wel een verklaring voor. 

Maar het is zeker zo dat het informeren van de gemeente daarover niet altijd goed is gegaan. Ook is 

niet altijd even zorgvuldig omgegaan met leden die hun zorgen over de voortgang hebben geuit. De 

kerkenraad moet jaarlijks een werkplan opstellen. De suggestie wordt meegenomen om regelmatig 

met de gemeente in gesprek te gaan over de voortgang. Overigens is in het beleidsplan opgenomen 

dat de avonddiensten weer regelmatig leerdiensten moeten zijn.  

Er ontbreekt veel informatie. Zoals financiële gegevens, verslagen van kerkenraadsvergaderingen 

etc. 

Communicatie en transparantie zijn in de afgelopen jaren niet altijd goed gegaan. Ook binnen de AK 

is dat nu speerpunt. Geef de nieuwe kerkenraad het vertrouwen om dit nu goed uit te voeren.  

Zijn gastpredikanten die alleen psalmen willen laten zingen welkom? 

Gastpredikanten kunnen kiezen uit de in het beleidsplan genoemde bundels. Daarbij streven we naar 

evenwicht. Maar als een predikant alleen psalmen wil laten zingen, is hij zeker welkom. Voor het 

overgrote deel van de predikanten geldt, dat ze geen bezwaar hebben tegen het laten zingen van een 

gezang.  

Wat wordt bedoeld met de opmerking ‘gewijzigde omstandigheden in de maatschappij’ als het 

over de doop gaat? 

Het gaat over de verminderde vanzelfsprekendheid dat doopouders die zich melden altijd gehuwde 

stellen zijn. Het is goed als de kerkenraad zich hierop bezint. 

De jongeren worden als speerpunt genoemd op pagina 4. Maar op pagina 11 is de tekst over de 

jeugd wel erg kort. 



De punten die wel in de presentatie genoemd zijn en die voortkomen uit het gesprek met de 

jongeren, zijn nog niet verwerkt. Dit wordt nog toegevoegd. 

Wat betekent ‘regelmatig kindernevendienst’? 

De frequentie moet nog worden afgesproken. Op 11 januari hebben de trekkers van de KND en 

kindervertelling hierover een gesprek met het moderamen. Vertrekpunt is dat er enerzijds onderwijs 

op het niveau van de kinderen wordt aangeboden, maar dat zij anderzijds ook leren om in de dienst 

te komen.  

De plaatselijke regeling is nogal een zoekplaatje. Op pagina 14/15 mist de uitwerking van Ord 5.4 

Het is een landelijk model dat online wordt ingevuld, dit resulteert niet in een heel mooie lay-out. De 

beleidscommissie zal aandacht besteden aan de leesbaarheid en aan de ontbrekende uitwerking. De 

kerkenraad moet nog besluiten hoeveel mensen er voor elk ambt nodig zijn.  

In de presentatie werd genoemd dat de morgendiensten in de GK worden gehouden en de 

avonddiensten in VH. Waarom is daarvoor gekozen? 

Op grond van een aantal praktische argumenten: ’s morgens is het gezelschap groter, ’s avonds is er 

regelmatig overlast door de horeca. Een vaste indeling is het meest duidelijk.  

Er zijn ook argumenten om het precies andersom te doen: de torenkamer is nogal gehorig met 

kinderen, de kindervertelling/KND zijn lastiger te huisvesten in de GK, de banken zijn minder 

comfortabel, het is in het centrum moeilijker parkeren. 

De punten zijn genoteerd en worden meegenomen.  

Gaan we door met het drukken van liturgieën? 

Daar gaan we vooralsnog mee door. Maar we gaan ook het gebruik van de beamer intensiveren. Met 

name de VH biedt mogelijkheden om hier meer ervaring mee op te doen.  

Is het mogelijk dat naast de bezoekbroeder ook een bezoekzuster wordt ingezet? In sommige 

situaties (denk aan alleenstaande vrouwen) is het prettig als er een vrouw op bezoek meekomt. De 

HBD bestaat ook grotendeels uit vrouwen.  

Dit zal worden besproken. 

In het gedeelte grondslag wordt na de Bijbel gelijk doorgegaan met de belijdenisgeschriften. Is het 

niet beter om daar door het toevoegen van het kopje ‘geloofsleer’ een onderscheid in te maken, 

zodat duidelijk is dat de Bijbel bovenaan staat? 

De belijdenisgeschriften zijn ook belangrijk omdat ze weergeven hoe wij de Bijbel verstaan. De 

beleidscommissie zal zich in overleg met ds. Versluis hier nog op beraden. 

Groepen uit de gemeente kunnen een themadienst invullen. Hoe kom je hiervoor in aanmerking? 

In overleg met de predikant. Gezien wat er met de jongeren is besproken willen we in elk geval graag 

ook de jongeren gelegenheid geven om een dienst in te vullen. Maar ook de 55+ kring kan zich 

aanmelden.  

 

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng. Hierna sluit ds. Versluis met gebed de avond af.  

 

 

 

 



Verslag gemeente-avond wijkgemeente Markus 10 januari 2016 (na de pauze) 

Voorzitter: Br. Wijnveen 

Vertegenwoordiger van de beleidscommissie: Br. Dijkstra 

  

Br. Dijkstra stelt voor om de avond in drie stukjes te delen. Eerst vragen over het voorliggende 

beleidsplan, daarna vragen over de plaatselijke regeling en ten slotte de vraag of de gemeenteleden 

zich kunnen vinden in de vereniging van de wijkgemeenten. 

Waarom hebben wij Heilig Avondmaal op Witte Donderdag in plaats van Goede Vrijdag. 

Er was al langere tijd de wens om in de Stille week meer aandacht te hebben voor het 

verlossingswerk van de Heere Jezus. Door op de Witte Donderdag het avondmaal te vieren en als 

gemeente op Goede Vrijdag bij elkaar te komen staan wij meer stil bij dit werk. Verder zal er op 

woensdagavond de gebruikelijke voorbereiding op het avondmaal worden gehouden. De kerkenraad 

heeft besloten om vooruitlopend op de vereniging dit jaar deze verandering al door te voeren. Voor 

wijkgemeente Markus verandert dus de dag van het vieren van het Heilig Avondmaal. 

Waarom worden de avonddiensten verplaatst naar de Vredehorst? 

Zolang wij als wijkgemeenten nog over twee gebouwen beschikken willen wij deze ook blijven 

gebruiken. Er is eerst overwogen om elke week in een ander kerkgebouw de diensten te houden. De 

verwachting is dat dit tot veel verwarring zal leiden bij de gemeenteleden. Daarom is er nu gekozen 

voor de ochtenddienst in de Grote Kerk en de avonddienst in de Vredehorst. Met name in de 

zomerperiode is er overlast van de omliggende horeca. 

Wordt er ook aangegeven bij de gastpredikanten uit welke pool ze komen? 

Bij het vragen van gastpredikanten zal er gebruik worden gemaakt van de lijst van predikanten uit de 

beide wijkgemeenten. Hier zal de kerkenraad een evenwichtige keuze in maken. Wij zullen niet 

vermelden uit welke pool de predikant komt. 

Zijn ook de diensten waarin wij het Heilig Avondmaal vieren gezamenlijk? 

Ja alle diensten, dus ook de diensten waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, zijn gezamenlijk. Met 

het Heilig Avondmaal hebben wij in de afgelopen jaren de data gelijkgeschakeld zodat de 

dankzegging in een gezamenlijke dienst kon plaatsvinden. 

Gaan wij de Paaskaars ook gebruiken in de dienst? 

Nee, dit is niet opgenomen in het huidige beleidsplan. Als in de toekomst deze vraag naar voren 

komt zal de dan zittende kerkenraad daar een besluit over nemen. 

Zingen wij in de dienst ook Psalmen uit de nieuwe berijming? 

In de dienst gaan wij gebruik maken van twee bundels: de oude psalmberijming met enige gezangen 

en de bundel Weerklank. In deze laatste bundel zijn de psalmen opgenomen in de nieuwe berijming. 

Blijft de liturgie? 

Ja, voorlopig blijven wij de liturgie gebruiken. 

Mogen dames blijven collecteren in de dienst? 

Ja, dat blijft hetzelfde. Bij de collecten die wij in de diensten houden zal per collecte een ambtsdrager 

en een gemeentelid de collecte houden. Dit zal volgens rooster plaatsvinden. 

Is de collecte voor of na de prediking? 

De collecte zal worden gehouden voor de prediking. Dit is een verandering ten opzichte van de 



huidige situatie binnen wijkgemeente Markus. In de gezamenlijke diensten zijn de collecten ook al 

voor de preek. 

Blijft de huidige kerkenraad bestaan? 

Na de vereniging zullen ook de kerkenraden van de beide wijkgemeenten één kerkenraad vormen. 

Het kan zijn dat enkele leden van de kerkenraad bij de vereniging tussentijds aftreden. Op dit 

moment vergaderen de beide wijkkerkenraden al drie jaar gezamenlijk en daarbij kunnen wij melden 

dat de sfeer als zeer goed te benoemen is. 

Zijn de stukken van de vereniging ook op internet te vinden? 

Ja, onder het kopje Samen-Gaan zijn de stukken te vinden. Tevens kan men op verzoek bij de scriba 

ook de betreffende stukken opvragen. 

Krijgen wij ook een vaste pastoraal werker? 

Zodra er in de Algemene kerkenraad een besluit is genomen over de inzet van personeel in de 

protestantse gemeente kunnen wij opnieuw op zoek gaan. Wij zijn erg blij dat ds. Groeneveld bereid 

is om tot deze tijd bijstand te verlenen in het pastoraat. 

Br. Dijkstra vraagt of er nog vragen zijn over de plaatselijke regeling. Er zijn geen vragen over de 

plaatselijke regeling. 

Ten slotte vraagt de voorzitter hoe de gemeenteleden aankijken tegen de vereniging van de 

wijkgemeenten. De aanwezig gemeenteleden spreken hun vertrouwen uit in de vereniging van onze 

beide wijkgemeenten. Zij bedanken de kerkenraad en de commissie voor het vele werk wat hiervoor 

is gedaan. 

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng. Hierna sluit ds. Versluis met gebed de avond af. 

 

Vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van 16 januari 2017. 


