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1. Wat vinden we van deze route (snelheid/gedegenheid) of wat mag er anders? 
 

- Route is goed; laat het niet te lang duren, nu 
is er enthousiasme 

- Tempo is goed; hou de gang erin 
- De route is top; ik kijk uit naar 2020, samen 

in 1 kerk 
- Ben blij dat we 1 gemeente worden; mag van 

mij wel sneller (snap het wel dat er mensen 
zijn die het langzamer willen)   

- Goed zoals het gaat 
- Vind de route prima; doorgaan 
- Top! We gaan ervoor! Vaya Con Dios 
- Wij kunnen niet wachten 
- Fijn dat de gemeente nu ook mag meedenken 

en wordt ingelicht 

- Hou het tempo erin; niet vertragen 
- Prima tempo; uitstekend 
- Route oké; snelheid prima; goede tijdlijn 

- De route is goed, gedegen en we mogen de 
mensen wel aansporen om in meer groepen 
te mixen 

- Prima, zowel snelheid als gedegenheid 
- Sneller, sneller, snelst; samen God loven en 

bidden 
- Prima route; neem iedereen mee 
- Bid voor elkaar en met elkaar 
- Route goed; niet te snel 
- Tempo eerst denken, dan 

informeren/communiceren en als laatste 
doen 

- Waarom gaan we harder dan de synode? 
- De route, elkaar leren kennen, dat wil zeggen 

samen op gaan trekken en elkaar willen 
ontmoeten 

 
 
2. Welke info wordt er gemist of waar is onduidelijkheid over? 
 
- Avonden zoals deze zijn erg goed 
- Wat is cultuur; benoem dat eens! 
- Hoe gaat het met de invulling van de 

gastpredikanten? 
- Graag een overzicht waar allemaal mee 

bezig? 

- Ik denk dat dit met de nieuwsbrief goed komt 
- Er is behoefte aan duidelijk informatie, maar 

manier waarop is moeilijk, kerkblad is laat 
en wordt niet altijd gelezen, bij de 
mededelingen voor de dienst 

 
  

totaaloverzicht reacties gemeenteleden op bovenstaande 5 vragen 
zie document 2 (documentatie wijkavonden, jan-feb 2019) voor beantwoording kerkenraden van gestelde vragen 
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3. Wat is er extra nodig voor voorlichting naar de gemeente, waar hebben de leden behoefte aan? 
 
- Duidelijke communicatie waar zijn we; wat 

de volgende stap is 
- Duidelijkheid over waar we een nieuw 

gebouw neerzetten 
- Flink doorwerken graag 
- Samen meer gaan doen om elkaar beter te 

leren kennen 
- Behoefte; veel momenten om met elkaar te 

spreken over onze dromen  
- Laten weten hoe ook mensen buiten de 

kerkenraad en de coördinatoren praktisch 
kunnen helpen  

- Nieuw smoelenboek 
- Zorgen dat iedereen gezien wordt 
- Bij de nieuwe gemeente past een nieuwe 

invulling die meer op de toekomst gericht is 
met name; voor de groep jongeren en jonge 
gezinnen 

- Brede visie ook voor jongeren 
- Nieuw multifunctioneel gebouw in Langerak 

(dorp) zichtbaar in samenleving 
- Informatiebrief is zeer belangrijk  
- Nieuw kerkgebouw met grote hal; ruimte 

voor ontmoeting!  
- Naar de jeugd luisteren die hebben de 

toekomst 

- Samen alvast kijken waar nieuw kerkgebouw 
- Onderzoek het bouwen van een ‘nieuw’ 

kerkgebouw 
- Laat dit kerkgebouw het middelpunt 

zijn/worden, ook door de week; open naar 
de gemeenschap om ons heen; tot zegen 
willen zijn 

- Duidelijkheid voor de wat minder 
betrokkenen 

- Duidelijkheid over de stappen en wanneer   
 
 
4. Waar zijn we dankbaar voor en waar hebben we zorgen over? 
 

Dankbaar:  
- Ik ben dankbaar dat we samen verder gaan, 

één gemeente 
- Ik ben dankbaar voor het lichaam van 

Christus 
- Dankbaar voor elkaar ontmoeten, samen met 

God mooi onderwerp 
- Dankbaar voor grote inzet kerkenraden en 

coördinatoren 
- Dankbaar voor wederzijdse erkenning 
- Voor alles wat ons samenbindt   
- Dankbaar dat het naar elkaar toegroeien best 

soepel gaat 
- Dankbaar voor de mooie momenten met 

elkaar 
- Dankbaar dat het nu echt gaat gebeuren 
- We moeten nog eerder een gemeente zijn als 

2020 
- Dankbaar voor herkenning en toenadering  
- Dankbaar voor de veelkleurigheid en je wordt 

tot nadenken gezet en dat is altijd goed 
- Dankbaar dat we helemaal opnieuw 

beginnen; naakt; kerk zijn in onze omgeving; 
ontmoeten van God, elkaar en de wereld; 
wat een mooie kansen! 

- Dankbaar voor de jeugd, die heel veel samen 
doet 

- Eenheid, samen groot en sterk, Gods zegen 
- Dat we samen op weg gaan en dat uitstralen 
- Dankbaar dat het voor ons soepel loopt 
- Dankbaar voor de betrokkenheid van wie 

actief deelneemt/komt 
 
Zorg:  

- Zorgen over bureaucratie  
- Aandacht voor mensen met ‘verdriet’ 
- In een kleine kring ken je elkaar eerder hoe 

kunnen we dat realiseren  
- Hoe leert straks zo’n grote familie elkaar 

kennen?  
- Zorgen; gaan we niet te hard? Vergeten we 

geen mensen? 
- Verdwaal je als persoon in de grote groep 
- Zorgen over de ‘afhakers’  
- Zorg; bij een grote gemeente worden mensen 

echt gezien? Worden mensen gemist? 
- Veel praktische zaken staan nog open; is een 

jaar niet te kort om alles (goed) te regelen 
(bijvoorbeeld de verkiezingen)? 

- Zorgen over praktische invulling van 
samenvoegen commissies 

 
5. Zijn er nog zaken die vergeten (dreigen) te worden ? 
 

- Hoe benaderen we de mensen die zich niet 
melden en moeite hebben om mee te gaan in 
samenwerking  

- Goed nadenken over 1 gebouw 
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- De gemeente kan in het gebouw van de 
Koningskerk meer betekenen voor de 
omgeving 

- Is een nieuw kerkgebouw een goed idee? 
- Nieuw kerk bouwen bij de Spar achter 
- Nieuw gebouw achter Spar (delen 

parkeerplaats)  
- Multifunctioneel gebouw 
- Het zal worden: 1 kudde en 1 herder; Israël 

en de gelovigen uit de volken; laat dat de 
visie zijn  

- Druk met ons zelf, vergeten we de wereld 
niet 

- Neem de jeugd mee in het proces; zij zijn de 
toekomst  

- Samen voor de ander bindt samen; God geve 
wijsheid 

- We zijn nog erg gericht naar binnen; ook het 
proces is nodig, maar geef gerichtheid op de 
mens buiten onze gemeente niet op; 
integreer dit in het proces 

- Kinderen van bijbelklas en Ga met God, waar 
blijven deze in onze gezamenlijke diensten 
zolang er niet 1 goed gebouw is; toch niet 
‘weggestopt’ in de school op afstand? 

- Bij het één worden uiteraard meedenken van 
de gemeenteleden, maar ook: hoe staan we 
in de (lokale) samenleving, hoe kunnen we 
missionair/evangeliserend zijn? 

 
 
 
 
 
 
Op 22 november 2018 was er een gezamenlijke gemeenteavond in de Koningskerk. Deze avond 
informeerden de kerkenraden ons over het proces van samenwerking. 
Welkom 
Lijda van Zessen las met ons 1 Korintiërs 3 vers 5-17 over samen bouwen op hetzelfde fundament, 
Jezus Christus. Samen willen we 1 kerk zijn tot Zijn eer. De vraag is: wat bindt ons samen en hoe 
kunnen wij elkaar versterken? Met die vragen in het achterhoofd, werken we toe naar één 
Gereformeerde kerk. 
Overdenking 
De predikanten hielden samen een korte overdenking over het toegroeien naar één gemeente.  
Hans Vel Tromp lichtte toe: De wens is overduidelijk, wij willen als kerk samen één worden. In het 
klein gebeurt dat al op verschillende niveaus: kerkenraden, coördinatoren en predikanten 
intensiveren hun samenwerking. Maar duidelijk blijkt ook dat het hard werken is. Hans las Hosea 2: 
16-22. Israël, in ballingschap, moet God opnieuw leren kennen. Het gaat te ver om de 
kerkscheuring te vergelijken met een ballingschap, maar het heeft evengoed veel pijn gedaan en 
het herstel daarvan duurt al lang. We staan op het punt om onze eigen cultuur los te laten en weer 
naar elkaar toe te groeien door meer ontmoeting en samen God zoeken. 
Hans Riemer vulde aan: De ballingschap is ook gebruikt als beeld bij de heidesessie van de 
kerkenraden. We zijn als gemeenten op zoek naar de juiste vorm van samen één zijn. Iedereen 
heeft zijn eigen beeld van hoe dat is. En we hopen dat die beelden overeenkomen of elkaar zullen 
aanvullen en versterken. Hans Riemer deelt zijn persoonlijke droom van één gemeente zijn. Zijn 
beeld van God is omarming. Die omarming zoekt hij ook in de kerk, in een gemeente die elkaar 
omarmt. Zijn volgende beeld, van Jezus, is het feest. Hans droomt van een kerk vol enthousiasme, 
vol van vuur van genade. Het derde beeld, van de Heilige Geest, is uitzicht. De kerk is als een plek 
van hoop gegeven door God, te midden in een onrustige wereld. Hans daagt de gemeenteleden uit 
ook te dromen over samen één kerk zijn, om ons beeld van de kerk scherper te krijgen. 
Het proces 
Rudi de Graaf lichtte toe wat er al is gebeurd op weg naar één kerk en wat er staat te gebeuren in 
de komende tijd. Zo noemt hij het filmpje van de Regiegroep GKv/NGK, dat in de 
ontmoetingsdienst van 18 november is vertoond. Maar ook het jaarthema, dat samen is voorbereid, 
is hier een voorbeeld van. Samen met coördinatoren en kerkenraden wordt al enige tijd nagedacht 
over onze identiteit en kerk-zijn in 2020, hoe we samen een nieuwe gemeente kunnen bouwen. Het 
doel is om samen eenheid in Christus na te streven door een samenwerkingsgemeente te worden 
met één kerkenraad, (nog) twee gebouwen en (nog) twee kerkverbanden. Genade en aanvaarding 
zijn daarbij kernwoorden. 
In gesprek 

terugblik, zoals geplaatst in de beide kerkbladen van 12 januari 2019 
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Daarna gingen we met elkaar in gesprek en kon iedereen zijn/haar mening geven over het proces. 
Bij een vijftal vragen kon men memoblaadjes plakken met een reactie.  
De vragen waren: 
1. Wat vinden we van deze route (snelheid/gedegenheid) of wat mag er anders? De reacties zijn 

overwegend positief, het tempo is prima. Van sommigen mag het proces nog wat sneller, 
2. Welke info wordt er gemist of waar is onduidelijkheid over? Dit soort gemeenteavonden worden 

gemist. Er is wat onduidelijkheid over de gastpredikanten, waarschijnlijk zullen NGK- en GKv-
predikanten meer in ‘elkaars’ kerk voorgaan. Er is behoefte aan duidelijke informatie, het 
kerkblad lijkt vaak ‘te laat’. 

3. Wat is er extra nodig voor voorlichting naar de gemeente, waar hebben de leden behoefte aan? 
Er lijkt behoefte aan meer duidelijkheid over hoe we omgaan met minder betrokkenen, hoe er 
met de gebouwen wordt omgegaan, hoe gemeenteleden kunnen helpen/meedoen. Ook is er 
behoefte aan een smoelenboek en aan luisteren naar de jeugd. 

4. Waar zijn we dankbaar voor en waar hebben we zorgen over? De flipover met dankbaarheid 
stroomt over met briefjes. Er zijn daarnaast ook zorgen over het verdriet over het verleden, de 
grootte van de gemeente en de thuisblijvers. 

5. Zijn er zaken die vergeten (dreigen) te worden? We zijn door het samengaan heel druk met 
onszelf, vergeten we de wereld niet? Aandacht voor de jeugd. Een nieuw gebouw? Een oproep 
om naar de ander te kijken. We zijn blij dat het proces over het algemeen positief wordt 
ervaren en dat er actief meegedacht wordt over aandachtspunten. 

 
Rondvraag 
Aan het eind vraagt mevrouw Bikker of de beide kerken samen ds. Amelink geen postuum 
eerherstel geven? Daarmee kunnen we de laatste pijn wellicht wegnemen. Rudi de Graaf belooft dit 
te bespreken met de kerkenraad. Ook vraagt mevrouw Bikker wat de prediking zal zijn als we 
samen gaan, ze heeft daar zorgen over. Rudi de Graaf geeft aan dat de verwachting is dat de 
prediking, zoals we die nu kennen in onze beide gemeenten, wordt voortgezet. 
 
 

********** 
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documentatie gezamenlijke wijkavonden januari/februari 2019  
over de samenwerking en over ’gereformeerde kerk zijn in deze tijd’ 
 
Inhoudsopgave: 

✓ de uitnodiging……………………………………………………………………………………….…  blz. 1 
✓ de verzorgde presentatie…………………………………………….…………………………. blz. 2 en 3 
✓ totaal overzicht tafelnotaties over de samenwerking.………………………….. blz. 4 en 5 

o waar word je warm van? 
o waar zie je (nog) drempels? 
o wensen 

✓ totaal overzicht tafelnotaties gereformeerde kerk zijn in deze tijd….… blz. 5 en 6 
o in relatie tot geloof in God (boven) 
o in relatie tot omzien naar elkaar (binnen) 
o in relatie tot onze omgeving (buiten) 

✓ gestelde vragen met beantwoording kerkenraden………………………………… blz. 7, 8 en 9 
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Waar word je warm van wanneer je kijkt naar het samenwerkingsproces? 
 
- Jeugd is positief; doorgaan 
- Jeugd doet al veel samen 
- Ruimte voor emoties 
- Snel proces; niet doorslaan 
- Goed; enthousiast over proces 
- Eindelijk zover 
- Er is genoeg ruimte om gehoord te worden 
- Procesgang is helend 
- Rustig verloop; iedereen kan zo meelopen 
- Te langzaam 
- Blij met hereniging; wordt zorg baan besteed 
- Kortere communicatie lijnen 
- Communicatie verbeteren; niet alleen via de 

mail 
- Proces niet langer laten duren 
- Fijn dat er een datum is gesteld 
- Zet financiën in voor mensen in omgeving 
- Niet voor gebouw (stenen); geen gekke 

investeringen 
- Warm; ook al heb ik de breuk meegemaakt 
- Het wordt hoog tijd 
- Positief; je ontmoet weer familieleden in de 

kerk 

- Wij zijn allemaal gelijk; je hebt elkaar nodig 
- Verootmoedigingsdienst wordt als zeer mooi 

en goed ervaren 
- Aandacht voor vergeving; verleden niet 

vergeten, maar ook toekomst gericht zijn 
- Worden we niet te groot; hoe moet het met 

de structuur? 

- Minder praten, meer doen  
- Evenwicht in samenstelling kerkenraad 

bewaren 
- Blij met eenwording, maar moeten nog 

wennen 
- Huidige tempo wordt als prima ervaren 
- Fijn weer samen; zie ook het samen opgaan 

van de jeugd; een goed voorbeeld voor ons 
- één kerk is blijdschap 
- Goed tempo 
- Gezamenlijke jeugdactiviteiten zijn een goed 

voorbeeld 
- Gaat het proces voor jongeren niet te 

langzaam? 
- Warm proces; altijd gehoopt, niet verwacht 

dit nog mee te mogen maken 
- verootmoedigingsdienst 2012 is de mooiste 

dienst van mijn leven; nu de samenwerking 
voltooien tot Gods eer 

- Enthousiast; de wil is er om met elkaar 
verder te gaan 

- Mensen met moeite uit verleden willen naar 
de toekomst kijken 

- Saamhorigheid is een positief signaal naar 
buiten 

- Voortborduren op plaatselijke activiteiten 
(vakantiebijbelweek, diaconaal platform) 

- Fijn om samen verder te gaan; er is 1 God 
waarom zoveel verschillende kerken 

 
 
Waar zie je (nog) drempels in het samenwerkingsproces? 
 
- Passen wij in 1 gebouw? 
- Gebouwen 
- Kleine gemeente opgeslokt door grotere 
- Numeriek verschil 
- Kennis van de historie (ds. Amelink) 
- Verschillen van toen nu opgelost? 
- Verdriet omdat sommige mensen afhaken 
- Aandacht voor de moeite die er nog is 
- In gesprek gaan met mensen die er nog 

moeite mee hebben 
- Moeten wij ons straks gaan houden aan de 

regels van de GKV synode, of heeft de 
plaatselijke kerk de vrijheid? 

- Vreugde overheerst, maar ook ruimte voor 
diegene die verdriet ervaren 

- Welke visie is er; wat voor kerk willen wij 
zijn? 

- Jammer wanneer mensen afhaken op 
gedachte dat we te snel gaan; uitdaging! 

- Nog steeds 2 kerkverbanden 
- Te veel commissies 
- Organisatie structuur 
- Wordt er recht gedaan aan de reden van de 

scheuring 
- Missen best veel mensen tijdens de 

kerkdiensten; ligt niet zozeer aan de 
samenwerking of toch wel? 

- Communicatie 
- Veranderingen 
- Aandacht voor de leden die moeite hebben 

met de snelheid 
- Drempels zijn waarschijnlijk menselijke 

aspecten; geen geestelijke 
- Verleden niet vergeten, maar wel vergeven 

totaaloverzicht tafelnotaties gemeenteleden over de samenwerking Bethelkerk-Koningskerk 
 



 
 

documentatie gezamenlijke wijkavonden januari/februari 2019 
→  DOCUMENT 2, behorend bij definitief besluit kerkenraden 16 mei 2019 

5 

- Spreiding van de leden 
- Financieel (goede doelen/gebouwen)  

- Straks 1 grote kerk, kunnen wij dan nog wel 
naar elkaar omzien? 

 
 
Wensen 
- Geen banken in de kerkzaal, meer functioneel maken 
- Grotere hal voor ontmoeting 
- Nieuw gebouw is uitnodigend – graag snel 
 
 
 
 
 
 
Wanneer we één kerk zijn, wat is dan belangrijk voor de kerk van vandaag volgens jou? 
→ In relatie tot je geloof in God? Hoe zie je dat voor je? (boven) 
 
- Discipelschap 
- Aanbidding 
- Opdracht 
- Praktische preken 
- Meer ‘beeldende’ preken; jong en oud 

hebben daar behoefte aan 
- Gebed, ministry-gebed, 

gebedsbijeenkomsten 
- Geloofsthema’s met elkaar bespreken, 

inclusief de jeugd 
- Verder gaan zoals nu 
- Niet teveel de evangelische kant op 
- Andere invulling avonddiensten, b.v. spreker 

+ discussie 
- Je relatie met God verandert niet als je 

samengaat 
- Diversiteit aanbrengen in de diensten 

(traditioneel, zangdienst, jeugddienst, 
themadienst) 

- Verkondiging van genade en liefde 
- Levende gemeente zijn 
- Identiteitsverandering? 
- God ontmoeten 
- Onderwijs vanuit Gods Woord 

- God zoeken met elkaar 
- Als je op God gericht bent komt dit in de 

gemeenschap tot uiting 
- Gods woord centraal stellen in de prediking, 

maar ook boeiend, begrijpelijk voor jong en 
oud, tienermoment 

- Zingbare liederen 
- Samen zingen 
- Liefde ontvangen, liefde doorgeven in 

prediking, stille tijd, zingen, liturgie 
- Diensten beginnen met een stilte moment 
- Stimuleer bijwonen van kleine kringen en/of 

verenigingen 
- Maak tijd vrij om elkaar echt te ontmoeten 
- Bidden en danken; vertrouwen op God, niet 

in onszelf 
- Praktisch toepasbare preken 
- Zang en muziek (graag met noten beameren) 
- Blij en gevoed naar huis, krachtig lied aan 

het eind 
- Variatie 
- Kerk van vandaag; combinatie van psalmen, 

gezangen, opwekking e.d. 

 
 
Wanneer we één kerk zijn, wat is dan belangrijk voor de kerk van vandaag volgens jou? 
→ In relatie tot het omzien en de liefde voor elkaar? Hoe zie je dat voor je? (binnen) 
 
- Ontmoetingen 
- Overeenkomsten zoeken, geen verschillen 
- Aandacht voor de verder weg wonende leden 
- Warme contacten 
- Gelijken zijn 
- Invulling kerkdiensten 
- Wijkteams positief, ermee doorgaan in 

nieuwe situatie; belangrijk voor de 
onderlinge contacten 

- Aandacht voor de jeugd en ouderen 

- Omzien naar elkaar bevorderen 
- Samen groeien in geloof 
- Meer in de wijk organiseren, bijv. klusgroep, 

noodhulp, talenten inzetten 
- Iedereen in beeld houden 
- Kerkblad ook fysiek houden 
- Aandacht voor randkerkelijkheid 
- Op dit moment te veel aandacht voor 

praktische zaken rondom eenheid, maar de 
kerk loopt leeg 

totaaloverzicht tafelnotaties gemeenteleden over gereformeerde kerk zijn in deze tijd 
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- Kleinere wijken/groepen in verband met 
omzien naar elkaar 

- Korte inleidende preek; bespreken in 
groepjes 

- Eenheid uitstralen 
- Ontmoeting: belang van een goede, ruime 

hal 
- Goede organisatiestructuur opzetten; goed 

bereikbaar blijven 
- Soms worden oude psalmen gemist die wij uit 

het hoofd mee konden zingen, maar ook 
moeten we rekening houden met jongeren en 
nieuwe liederen aanleren 

- Kerk zijn is elkaar weer leren kennen, hoe 
bouw je contacten op? 

- Omzien naar elkaar 
- Goede wijkindeling, kleinere groepen 

- Hoe ziet er een dienst uit? 
- Impactdienst: geen harde muziek, Engels is 

lastig 
- Ochtenddienst > reguliere dienst; 

avonddienst > leerdienst 
- Geen lange 2 uur durende diensten 
- Met z’n alle helemaal opnieuw beginnen, 

nieuwe plaats, nieuw gebouw 
- Gastvrij 
- Dienend 
- Laagdrempelig 
- Groot huisbezoek wordt als positief ervaren 
- 1 gebouw dat niet alleen een gebouw is, 

maar ook een ontmoetingsplek, het liefst in 
het dorp 

- Gemeentegids met foto’s om elkaar te leren 
kennen

 
 
Wanneer we één kerk zijn, wat is dan belangrijk voor de kerk van vandaag volgens jou? 
→ In relatie tot onze omgeving? Hoe zie je dat voor je? (buiten) 
 
- Geloof uitdragen 
- In gesprek gaan 
- Kerk open, ook doordeweeks 
- Zending 
- Evangelisatie 
- Jeugd 
- Motiveren van persoonlijke initiatieven 
- Kerk zijn voor de buurt; van betekenis zijn 

voor de omgeving (stilteplek, koffieochtend, 
cursussen e.d.) 

- Koffieochtenden in de week 
- Niet wijzen maar wenken 
- Maatschappelijke functie 
- Omzien naar elkaar; interkerkelijk en buiten 

de kerk. 
- Actiever zijn naar buiten (mantelzorg, 

voedselbank, mensen in nood); talenten 
inzetten ook voor de omgeving  

- Interkerkelijke initiatieven omarmen  
- Instagram account met stellingen en polls 
- Kern Nieuwpoort–Langerak is fijne locatie 

tussen de mensen in (dit t.o.v. van de Waal) 
- Waarom zijn er nog geen opties op papier 

m.b.t. de gebouwen? 

- Welkom heten van mensen, actief begroeten 
van gasten en ook van leden van de kerk die 
niet zo vaak in de kerk komen 

- Kerk zijn midden in de samenleving 
- Verbinding met lokale kerken 
- Oog hebben voor je naaste 
- Eensgezindheid uitdragen 
- Gebouw moet een functioneel centrum zijn 

voor de omgeving 
- Gastvrijheid 
- Diaconaat: oog voor nood dichtbij en ver weg 
- Uitzending van de diensten zoals in de 

Koningskerk wordt als mooi ervaren, fijn om 
er beelden bij te zien 

- Bijbeluurtje in de Vijverhof is fijn om bij te 
wonen, dominees van verschillende kerken; 
waarom wij als kerk(en) niet?  

- Burendienst – vrouwenochtenden 
- Uitstraling van eenheid 
- 1 gebouw, multifunctioneel 
- Praktische hulp aanbieden 
- Getuigen door wat je doet 
- Zaaien > God zal oogsten

 
 

******  
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A. over het samenwerkingsproces 
1. Kan er meer verteld worden waar jullie allemaal mee bezig zijn? 
2. Waarom gaan wij harder dan de landelijke organisatie? 
3. Gaan wij niet te snel met het proces? 

 
antwoord/reactie 
De afgelopen jaren is geprobeerd via kerkbladen, nieuwsbrieven en informatiemomenten 
tijdens gemeenteavonden iedereen zo goed mogelijk bij te praten. Daarbij realiseren wij ons 
dat dat als te fragmentarisch kan zijn ervaren. Daarom wordt nu alle beschikbare informatie 
en achtergronddocumentatie gebundeld uitgebracht. 
   
Op de vragen over de snelheid van het proces het volgende: 
Het samenwerkingsproces is een plaatselijke aangelegenheid. Al sinds de 
verootmoedigingsdienst in 2012 hebben we stap voor stap geprobeerd de samenwerking 
gestalte te geven. De kerkenraden en veel gemeenteleden vinden de tijd van echt 
samenwerkingsgemeente worden nu gekomen. Veelal krijgen we vragen, met name van 
jongeren en jongvolwassenen waarom dit zo lang duurt. Het is ook een goed gereformeerd 
gebruik dat ontwikkelingen vanuit plaatselijke initiatieven gebeuren en niet opgelegd door een 
landelijk orgaan. In de landelijke afspraken zijn er wel spelregels voor de ontwikkeling van 
samenwerkingsgemeenten (zie www.kerkelijkeeenheid.nl)  
 

B. over de schaal van de samenwerkingsgemeente en de organisatiestructuur 
4. De grootte van de gemeente, hoe gaan wij daar mee om? 
5. Worden wij niet te groot?  
6. Organisatiestructuur? Wat zijn de ideeën m.b.t. de organisatie?    

a. kernteam, moderamen, BKR, diakenen   
b. samenstelling kerkenraad; evenwicht bewaren 
c. taakverdeling predikanten 
d. goede wijkindeling  

7. Verkiezingen, hoe? 
8. Willen jullie bij nadenken over nieuwe structuur ook nadenken over de vijfvoudige bediening 

(Efeziërs 4:11-12)? (zie ter info o.a. http://www.levenindekerk.nl/2017/06/14/een-nieuwe-
reformatie-terug-naar-de-vijfvoudige-bediening-en-de-kerk/ en 
http://www.missionairsteunpunt.nl/nav-hirsch-5-gezonden-kerk/ 

9. Hoe gaan wij om met besluiten van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode? (leggen 
wij elkaar nog ‘regels’ op; hoe invulling plaatselijke vrijheid van de kerken)  
 
antwoord/reactie 
Onze gemeente kent na de samenwerking naar verwachting ca. 850 leden. Er zijn in den lande 
veel kerken van deze grootte en groter. Belangrijk is hoe we hiermee omgaan en hoe we in 
onze nieuwe gemeente de structuur gaan aanbrengen. Er zijn nog geen uitgekristalliseerde 
ideeën over de organisatiestructuur. In volgordelijke zin heeft dit punt na het definitieve 
besluit over de samenwerking de hoogste prioriteit. In de overeenkomst 
samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ (zie document 6, bepaling 6e) 
verplichten de kerkenraden zich om vóór 1 november 2019 hierover een regeling vast te 
stellen. Ingebrachte ideeën worden mee overwogen.   
Belangrijk is dat we op een goed niveau pastoraat en diaconaat kunnen inzetten en dat er 
voldoende aandacht is voor verschillende leeftijdsgroepen zoals jeugd, jongeren, 
jongvolwassenen, gezinnen en ouderen. Tijdens de wijkavonden is vaak gesuggereerd om naar 
een situatie van miniwijken te komen. Hoe we dit in de nieuwe gemeente vorm gaan geven is 
nog niet bekend. In de uitwerking zullen we natuurlijk de suggesties van de wijkavonden 
meenemen. 

door gemeenteleden gestelde vragen over de samenwerking Bethelkerk-Koningskerk 
(ook zijn meegenomen de tijdens de gemeentevergadering van 22 november 2018 gestelde vragen) 

→ met beantwoording kerkenraden 

http://www.kerkelijkeeenheid.nl/
http://www.levenindekerk.nl/2017/06/14/een-nieuwe-reformatie-terug-naar-de-vijfvoudige-bediening-en-de-kerk/
http://www.levenindekerk.nl/2017/06/14/een-nieuwe-reformatie-terug-naar-de-vijfvoudige-bediening-en-de-kerk/
http://www.missionairsteunpunt.nl/nav-hirsch-5-gezonden-kerk/
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Ook de vraag naar de omgangsvorm met de besluiten van de Landelijke Vergadering (NGK) en 
de Generale Synode (GKv) is belangrijk. Daarom is in de overeenkomst samenwerkingsgemeente 
‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ (zie document 6) bepaling 4 opgenomen. Deze bepaling is -
net als de andere bepalingen- conform de landelijk geadviseerde modelovereenkomst. 
 

C. over het verleden/erkenning/verootmoediging 
10. Zijn de verschillen van toen nu opgelost? 
11. Wordt er recht gedaan aan de reden van de scheuring?  
12. Missen best wel een aantal kerkleden in de diensten, ligt dat aan de samenwerking? 

 
antwoord/reactie 
Beide gemeenten erkennen elkaar als gemeente van Christus. Door deze erkenning staat er ook 
niets in de weg voor samenwerking. Wel zijn er nog mensen met gevoelens over wat er gebeurd 
is en de wijze waarop. De kerkenraden proberen hiervoor aandacht te hebben en deze 
onderwerpen met hen bespreekbaar te maken. Er zijn bij de kerkenraden hiervoor geen 
overwegingen om de samenwerking op te schorten. Laten we met elkaar bidden dat we deze 
gevoelens een plaats kunnen geven en in de nieuwe gemeente ondersteuning kunnen vinden om 
dit in geloof te verwerken. 
 

D. over de ‘huisvesting’      
13. Gebouwen: Hierover worden veel vragen/opmerkingen gemaakt: 

a. één gebouw 
b. nieuw 
c. grote hal/ontmoetingsruimte 
d. multifunctioneel 
e. middelpunt in de samenleving 

14. Waarom zijn er nog geen opties op papier gezet m.b.t. gebouwen? 
 

antwoord/reactie 
Er zijn nog geen uitgekristalliseerde ideeën over de kerkgebouwelijke zaken. In volgordelijke 
zin moet dit punt na het definitieve besluit over de samenwerking de nodige aandacht hebben. 
Wel is het natuurlijk van belang te weten waar en hoe we op 1 januari 2020 denken te gaan 
samenkomen in de zondagse Erediensten. Het onderdeel ‘verklaring’ van de overeenkomst 
samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ (zie document 6) zegt daarover 
het nodige. De intentie wordt uitgesproken dat -in afwachting van definitieve beslissingen over 
de kerkelijke huisvesting- per 1 januari 2020 voor de zondagse Erediensten ’s morgens 
bijeengekomen wordt in de Bethelkerk en ’s avonds in de Koningskerk. 
 

E. over het vervolg   
15. Besluitvorming en dan? 
16. Wat is de volgende stap? 
17. Ook moet er duidelijkheid zijn over het proces na besluitvorming; wat gaan we allemaal ingang 

zetten? 
 
antwoord/reactie 
Na de besluitvorming en de publicatie daarvan zullen we komend najaar vooral bezig zijn om 
een aantal zaken organisatorisch te regelen. Vanaf september gaan we er ook over nadenken 
hoe we een ‘gereformeerde kerk’ willen zijn in 2020 en verder. Dat is geen proces van de 
kerkenraad, hij zal faciliteren. Dit zal een proces zijn voor de hele gemeente in al zijn 
geledingen. Hieraan bouwen lukt pas goed als we ook werkelijk één zijn. 
 

F. over de visie gereformeerde kerk zijn in deze tijd 
18. Er is studieverlof besteed aan de vraag hoe we ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ kunnen zijn 

of worden; wat is daaruit geleerd? 
19. Wat zal de prediking zijn als we samengaan? 
20. Worden wij een gemeente met een Evangelische inslag of gaan we verder met onze 

gereformeerde beginselen? 
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21. Welke visie is er? 
22. Wat voor kerk willen wij zijn? 
23. Welke veranderingen komen er aan? 
24. Welke richting gaan wij op? 

 
antwoord/reactie 
De uitwisselingen over het gereformeerde kerk zijn in deze tijd (zie de documenten 2 en 3, 
behorend bij dit besluit) dienen als input voor het door de kerkenraad van de 
samenwerkingsgemeente - in goede samenspraak met de gemeenteleden - op te stellen 
programma voor verdere gemeenteopbouw (zie onderdeel II van het voorgenomen besluit 
samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’). Die opbouw wordt in ieder 
geval getoonzet door onze gereformeerde beginselen. Immers, bij alles geldt wel de voorjaar 
2014 door de gezamenlijke kerkenraden uitgesproken en bij de overeenkomst 
samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ nogmaals bekrachtigde  missie: 
als gereformeerde kerken die leven in de vrijheid van Gods genade en één zijn door de liefde 
van Jezus in Langerak en omgeving te getuigen van Jezus’ liefde, elkaar op te bouwen in geloof 
en samen God te verheerlijken; een aanstekelijke gereformeerde kerk, een gemeente die leeft 
vanuit de genade, elkaar liefheeft en zich dienstbaar in de wereld opstelt’ (zie ook onderdeel 
I, sub 1 van het voorgenomen besluit samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak 
e.o.’) 
Onze predikanten zijn belangrijke ondersteuners bij de verwoording en uitwerking van de visie; 
hun bij studie opgedane kennis wordt daarvoor zeker aangewend. 

 
 

************** 
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samengevoegd overzicht jongerenavonden, februari 2019  
over geloofsbeleving en gereformeerde kerk zijn in deze tijd’ 
 

 
Inhoudsopgave: 

✓ voorbladen gemaakte rapportages…………………………………….  blz. 1 
✓ onderdeel: bespreking stellingen……………………………….…….  blz. 2, 3, 4, 5 en 6 
✓ onderdeel: onze droomkerk / de ideale kerk…………...……. blz. 7, 8 en 9 

 
 
 
  

16+ groep 
The E-team 
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Stellingen voorgelegd aan de jeugd 
1. God is voor mij heel belangrijk.  
2. Ik voel me vaak alleen in de kerk.  
3. Regels zijn nodig, anders wordt het een zooitje. Zo is dat bij ons thuis, zo is dat ook bij God 

thuis.  
4. Bidden vind ik fijn: ik kan God alles vertellen.  
5. Ik snap vaak maar weinig van wat er in de kerk gebeurt. (de kerk is belangrijk voor mij).  
6. Kerk is voor mij de kring. 
7. Ik twijfel aan God, maar daar is geen plek voor in de kerk.  
8. Ik vind het fijn om te weten dat God voor mij zorgt.  
9. We hebben het altijd over het goede doen, maar we doen er zo weinig aan in de kerk.  
10. Bijbel lezen vind ik moeilijk: ik begrijp vaak niet waar het over gaat.  
11. In de kerk mag meer gelachen worden. 
12. Ik vind dat we in de kerk vaak net doen alsof. 
13. Kerkdiensten zijn voor mij saai: ze gaan niet over mij. 
14. Als ik Jezus zie, dan zie ik iemand die bij iedereen langs komt: Van mij mag de kerk er voor                                                             

iedereen zijn.  
15. Geloven kan ook heel goed zonder de kerk.  
16. Ik vind het soms best moeilijk om mij thuis te voelen in de kerk.  
17. In de kerk gaat het niet zoveel over mijn leven ik kan mijzelf niet zijn in de kerk.  
18. Bij wie kan ik mijn verhaal kwijt als ik dat niet thuis kwijt kan.  
19. Als de kerk 24 uur open zou zijn, wat kan ik hierin betekenen?  
20. Ik zou best iets voor de buur(t) willen doen. 
 
 
God is voor mij heel belangrijk (stelling 1) 
12-16 
Enige uitspraken:  
- God heeft alles gemaakt 
- Waarom ga je anders naar de kerk 
- Meer over Hem te weten te komen 
- God betekent veel voor me 
- Sporten ook belangrijk (90%) 
- God meest belangrijk (85%) 
 
16+ 
Jongeren zijn duidelijk aan het zoeken 
Het woordje HEEL wordt gezien als te ‘veel’ 
Enige uitspraken:  
- ja, maar geen 24/7 
- Niet zo mee bezig 
- Wel een groot deel van de dag 
- Niet HEEL belangrijk 
- Wat is belangrijk (keuzes maken) 
- Geen tijd voor God (prioriteiten) 
 
18+ 
Geloof is simpel maar eigenlijk ook niet 
Enige uitspraken:  
- Alles wat je doet je afvragen: Wat zou God er van vinden?  
- Ook je opvoeding is belangrijk: dan kom je toch elke keer weer bij God van waar je uit leeft  
- Niet altijd vanuit God gezien in mijn leven, ook van ‘wat is mijn plan’ 
- Achteraf zie je wel de aansturing van God 
- Welke keuze kan ik maken gezien de waarden en normen van deze tijd 
- Eerst naar mijn vrienden om advies te vragen, en naar antwoorden te zoeken 

onderdeel: bespreking stellingen 
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- Dagelijks mee bezig 
- Positieve tijd niet altijd makkelijk 
 
De kerk is voor mij belangrijk 
18+ 
Jongeren voelen niet allemaal hetzelfde 
Er is een ‘binding’ met de kerk 
Enige uitspraken:  
- Club en kerkgemeenschap nieuwe input voor je geloofsleven ,en vooral er mee bezig zijn 
- Bewust mee bezig op zondag 
- Door contacten voel ik me niet buitengesloten 
- Kerk is de spiegel voor mijn leven, i.v.m. de keuzes van de komende week 
- God is belangrijk maar geen binding met de kerk 
- Zoekt het wel in de kerk, alleen ik vind het niet altijd 
- Gelijk gestemde: je leert er ook wel eens van 
- Wat mij aanspreekt neem ik mee, geloven is niet alleen voor in de kerk 
 
Ik voel mij vaak alleen in de kerk (stelling 2) 
16+ 
Jongeren voelen niet allemaal hetzelfde 
Groepsgevoel is groot, maar de binding met de kerk is minder 
Enige uitspraken:  
- Het is gezellig met z’n allen  
- Ik voel met daarom niet alleen 
- Door contacten voel ik me niet buitengesloten 
- Je mag er zijn 
- Geen binding met de kerk 
 
Regels zijn nodig, anders wordt het een zooitje. Zo is dat bij ons thuis, zo is dat ook bij God thuis 
(stelling 3) 
16+ 
Jeugd vindt wel dat er regels moeten zijn, maar niet te veel of opdringerig 
Enige uitspraken:  
- Geen verplichtingen 
- Regels zijn nodig tot een bepaalde hoogte/gevoel 
- Regels zijn nodig om het geheel soepel te laten verlopen 
- Half 10 beginnen is een goede regel 
- Elke dag in de bijbel lezen; nee 
- Stil zijn in de kerk is ook een goede regel 
- Langere kerkdienst die interessant is (onderwerp) 
- Persoonlijke keuze of je 1 of 2 keer naar de kerk gaat 
 
18+ 
Jeugd vindt wel dat er regels moeten zijn, maar niet te veel of opdringerig 
Enige uitspraken:  
- Goed structuur aanhouden 
- In een schoolklas gelden ook regels 
- Het moet niet benauwd/bekneld aanvoelen door een organisatie 
- Half 10 beginnen is een goede regel (tijd is wel erg vroeg) 
- Regels moeten uitsluitend zijn of uitnodigend 

- Opwekking: meer zingen voor de jeugd (😊 Vijverhof zou daar niet op zitten te wachten) 

- Balans zoeken voor iedereen jong en ouder (stukje gemeente zijn) 
- Stil zijn in de kerk is ook een goede regel 
- Langere kerkdienst die interessant is (onderwerp) 
- Persoonlijke keuze of je 1 of 2 keer naar de kerk gaat 
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Bidden vind ik fijn: ik kan God alles vertellen (stelling 4) 
12-16  
Jongeren voelen zich niet allemaal fijn bij het bidden. 
Enige uitspraken:  
- Je kan alles kwijt bij God.  
- Wil van een standaard gebed naar een vrij gebed, maar is moeilijk.  
- Lastig om te bidden.  
- Voelt zich veilig bij het bidden.  
- Fijn om te bidden in bed: God helpt.  
- Geen tijd, maar wel belangrijk 
 
16+ 
Bij deze stelling was de groep erg verdeeld. (Hierin zijn de jongeren zoekende). 
De ene bidt en de andere helemaal niet. 
Enige uitspraken:  
- Bidden is fijn.  
- Af en toe bid ik wel eens.  
- Geeft mij opluchting en kracht.  
- Ik bid niet, het is alleen maar vragen.  
- Bidden is moeilijk.  
- Ik voel geen verbinding.  
- Lastig /ik snap er niets van.  
- Geen gevoel bij.  
- Gebed ja, ik bespreek hierin dingen die ik met niemand anders bespreek.  
 
Ik snap vaak maar weinig van wat er in de kerk gebeurt (stelling 5) 
12-16 
Bij deze stelling kwam het snel over de preek.  
Enige uitspraken:  
- De preek, lastig (te lang om je gedachten erbij te houden).  
- Hoofddoel snap ik (maar de moeilijke bijzinnen, dan raak ik het kwijt).  
- Moeilijke woorden snap ik niet veel van.  
- Vindt de preek soms moeilijk te begrijpen.  
- Eerste 10 minuten gaat wel, maar dan…  
- Lastige stukken in de preek.  
- Psalmen zing ik mee, maar begrijpen doe ik ze niet altijd. 
 
16+ 
Bij deze stelling kwam het snel over de invulling van de dienst.  
Enige uitspraken:  
- De preek, hoe wordt het gezegd om je gedachten erbij te houden.  
- Niet toe te passen in mijn leven.  
- Generatiekloof. 
- Jeugddienst begrijp ik het meeste wel.  
- Ik luister maar ik steek er niets van op/of ik doe er niets mee.  
- Onderwerpen van het dagelijks leven komen te weinig aan bod.  
- Zingen heb ik niks mee.  
- Voorbede te lang.  
 
Ik twijfel aan God, maar daar is geen plaats voor in de kerk (stelling 7) 
18+ 
Bij deze stelling kwam het ‘kleine’ groepsgevoel naar boven.  
Enige uitspraken:  

- Op catechisatie vinden wij het mooi om daar op terug te komen.  
- Jeugd gaat in de hal met de koffie niet naar oudere om geloofsvragen te stellen (of antwoorden 

te krijgen) 
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- Ervaren dat ze niet altijd een veilig gevoel hebben 
- Of moeilijke vragen worden aan de kant gezet en worden er andere vragen gesteld 
- Door de weeks elkaar ontmoeten in kleine groepjes om er over te praten (i.p.v. uit de kerk) 
 
Ik kan mezelf niet zijn in de kerk 
18+ 
Met deze stelling was de jeugd het niet eens 
Enige uitspraken:  
- Niet mee eens, want dan ga ik niet naar de kerk 
- Dan voel je je niet welkom, en dan heb je geen binding (dus deze stelling is niet waar) 
 
Bijbel lezen vind ik moeilijk: ik begrijp vaak niet waar het over gaat (stelling 10) 
12-16 
Enige uitspraken:  
- In de Bijbel staat alles 
- Het is het Woord van God (hoe je moet leven) 
- Bijbel lezen vind ik moeilijk: ik begrijp vaak niet waar het over gaat 
- Niet zo belangrijk om er elke dag in te lezen: ik bid liever/dichter bij God 
- Belangrijk; het is de graadmeter van leren hoe groot God is 
- Wel in gewone taal en niet in oude vertaling 
- Goed dat we weten wat er vroeger is gebeurd (oude en nieuwe vertaling) 
- Kinderbijbel, ja die begrijp ik 
 
In de kerk mag meer gelachen worden (stelling 11) 
12-16 
Enige uitspraken:  
- Niet te veel anders hoor je de boodschap niet 
- Sfeer erin houden 
- Af en toe 
- Niet spotten 
- In de preek een grapje (i.v.m. aandacht) 
- Niet iemand uitlachen bij verkeerde antwoorden, mag nooit ten koste gaan van mensen 
 
16+ 
Enige uitspraken:  
- Inderdaad is nu veel te serieus 
- Mag iets vrolijker 
- Heilig Avondmaal wordt niet gezien als feestmaal 
- Gaat over God, mag wel serieus zijn  
- In de preek een grapje (i.v.m. aandacht) 
- Vrolijker muziek (piano/band)  
- Blijdschap 
- Mensen doen anders in de kerk 
- Alleen politiek correcte antwoorden 
- Er wordt gezegd wat gehoord wil worden 
- Zondags christen  
- Veilig voelen in de kerk. 
 
18+ 
Enige uitspraken:  
- Humor is belangrijk 
- Met blijheid in de kerk 
- Prikkel om iets gelukkiger te zijn 
- Spanning doorbreken 
- Leeftijdsgenoten lachen wel, maar je zit met 0-100 jarigen 
- Tijd voor een grap 
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- Pakkend iets: onthoud je meer, actief luisteren 
- Een grap voor de 1 is nog geen grap voor de ander 
- Kerkdienst prima 
- Je kan niet bij iedereen aansluiten 
- In de kerk kom je om te leren 
- Vind het prima ‘aandacht’ er bij houden 
 
Ik vind dat we in de kerk vaak net doen alsof (stelling 12) 
12-16 
Bij deze stelling kwam de echtheid van de mens ter sprake, doen alsof in de kerk, anders voordoen 
dan buiten de kerk 
Enige uitspraken:  
- Mensen zijn echt 
- Ogen open met bidden 
- Christen zijn is niet beter dan een niet-christen 
 
16+ 
Bij deze stelling kwam de echtheid van de mens ter sprake; doen alsof in de kerk; anders voordoen 
dan buiten de kerk 
Enige uitspraken:  
- Hoe de ander je wil zien  
- In de kerk geloven, en thuis… 
- Voor de aandacht 
- Komt niet echt over (dit waren gevoelskwesties) 
 
18+ 
Enige uitspraken:  
- Niet mee eens  
- Je ziet de buitenkant 
- Je kan juist jezelf zijn in de kerk 
 
Kerkdiensten: ze gaan niet over mij (stelling 13) 
18+ 
Enige uitspraken:  
- Saai 
- Concentratie 
- Spreekt mij niet aan 
- Ligt aan de preek 
- Zien de les wel, maar niet altijd van toepassing 
- Hoe brengt de dominee de preek over 
- Zien graag antwoorden op praktische vragen in je leven 
- B.loft geeft op dit moment invulling 
 
 

********* 
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12-16 
- Minder psalmen en gezangen 
- Meer kindermomenten voor boven de 12 jaar 
- Uitleg in kindertaal 
- Meer koffie drinken na de kerk 
- Uitslaapkerk: start om 11.00 uur 
- Clubactiviteiten 
- Meer Impactdiensten 
- Minder lang gebed 
- Minder lange preek 
- Meer opwekkingsliederen 
- Jeugdhonk naast de kerk 
- Stoelen 
- Avondmaal: sap en stokbrood voor -/- 18-jarige 
- Ochtenddiensten voor de kinderen en avonddiensten voor de ouderen 
- Filmpjes tijdens de dienst 
- Toneelstukjes  tijdens speciale diensten 
- Podium 
- Statafels achter in de kerk 
- Lekker zittende banken 
- Stilte kamer 
- Activiteiten voor tieners 
 
16+ 
- Meer impactdiensten 
- Meer Engelse liederen 
- Stoelen i.p.v. banken 
- Terug naar kwart voor tien 
- Variatie aanbrengen in liederen 
- Door de weeks wat drinken met elkaar 
- Kinderopvang 
- Jeugdhonk wordt een bar 
- De hal wordt een theehuis 
- Catechese voor het leren en kringen voor gesprekken 
- Goed overleg binnen de kerk 
- School en kerk aan elkaar 
- Altijd liederen op de beamer 
- Avondmaal veranderen 
- Praktisch preken met dagelijkse onderwerpen 
- Mensen die niet komen erbij betrekken 
- Meer gezellige activiteiten 
- Stoelen 
- Hal 
- Actuele thema’s 
- Interessant voor iedereen 
- Vaker de band 
- In en ook buiten de kerk 
- Kerk opener maken 
- Geen orgel 
- Geen preekstoel maar een podium 
- De kerk is zo kil, gezelliger maken 
- Vriendschap 
- Folders voor nieuwe leden 

onderdeel: onze droomkerk / de ideale kerk 
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- Elke week koffie drinken 
- Nieuw gebouw 
- Elkaar meenemen naar de kerk 
- Interactief: koffiedrinken, gezamenlijk beginnen, leeftijden splitsen 
- Laagdrempelige diensten 
- Overkapping buiten 
- Geen haast hebben  
- Vlot zingen 
- Minder verplichtingen 
- Niks moet 
- Fatsoenlijke banken 
- Jeugdclub 
 
18+ 
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gezamenlijk kerkbladartikel 2 maart 2019 met o.a. tijdlijn besluitvorming  
 
 

Op weg naar één gereformeerde kerk Langerak e.o. 

 
De februari-gesprekken met elkaar 
Onder de titel ‘Op weg naar één gereformeerde kerk Langerak e.o.’ hebben zo’n 250 leden (oud en jong) van 
de Bethelkerk en de Koningskerk de afgelopen maand nagedacht en met elkaar gesproken. Dit gebeurde 
tijdens vier wijkavonden (in totaal 34 tafelgroepjes van 6 personen) en drie jongerenavonden. Wat een 
deelname en betrokkenheid! En wat mocht er veel gedeeld worden aan verlangens en gevoelens, met een 
luisterend oor en hart voor elkaar. God dankbaar voor zoveel zegening. 
De gesprekken richtten zich op 2 punten: 
1. de samenwerking Bethelkerk-Koningskerk 

- waar worden we warm van en waar zien we drempels? 
2. het kerk-zijn in deze tijd 

- wat vinden we belangrijk in relatie tot ons geloof in God (‘boven’), in relatie tot ons omzien naar 
elkaar (‘binnen’) en in relatie tot onze omgeving (‘buiten’)?  

 
Richting een concreet besluit over de samenwerking 
In eerste instantie worden nu alle uitwisselingen over de samenwerking geëvalueerd. Dit leidt naar een 
voorgenomen besluit van elke kerkenraad, dat aan de gemeenteleden wordt voorgelegd. 
Als tijdlijn op dit onderdeel staat voor ogen: 

- eerste helft maart: verwerking inbreng vanuit de wijkavonden over het proces (waar warm van, waar 
drempels en te beantwoorden vragen) 

- donderdag 28 maart: beide kerkenraden nemen een voorgenomen besluit: vorming 
samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ 

- zaterdag 6 april: publicatie voorgenomen besluit met bijlagen in de kerkbladen/nieuwsbrief, waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden voor een schriftelijke reactie aan de eigen kerkenraad tot en met 20 april 

- zondag 21 april (Pasen), 9.30 uur: ontmoetingsdienst in de Bethelkerk; tijdens de voorafgaande ‘stille 
week’ ontmoeten we elkaar als beide gemeenten (de organisatie is dit keer aan de jeugd) en dit loopt uit 
in het samen vieren van het Paasfeest; het vieren van de overwinning van onze opgestane Heer; we 
denken dan ook na over Zijn vergevende liefde en wat dit voor ons betekent in het omzien naar elkaar  

- woensdag, 24 april: elke kerk een eigen gemeentevergadering met concrete vraag om instemming op het 
voorgenomen besluit 

- tweede helft mei: bekrachtiging/ondertekening besluit: vorming samenwerkingsgemeente 
‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’  

Ter toelichting: het ligt in de bedoeling in de tweede helft 2019 alle uitwisselingen over het kerk-zijn in deze 
tijd uit te werken en te verwoorden in een visie op dit punt. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Over de samenwerking Bethelkerk-Koningskerk verschijnt waar nodig een digitale nieuwsbrief. De laatste 
nieuwsbrief was op dinsdag 12 februari. In die nieuwsbrief deden we een oproep voor de laatste twee 
wijkavonden. Daarnaast gaven we wat achtergrondinformatie over de stappen die er sinds 1975 gezet zijn, 
om weer naar elkaar toe te groeien. Ook noemden we de creatieve jeugd als mooi voorbeeld van samen op 
weg en wat cijfers over de NGK- en GKv-kerken in ons land. Heb jij de digitale nieuwsbrief niet ontvangen? 
En heb je wel interesse? Meld je dan aan per mail (via info@ngk-langerak.nl  of scriba@langerak.gkv.nl) of 
persoonlijk bij één van de coördinatoren (Wim van Aken, Henk Lingeman, Ina Schep, Nelie Slob, Arie-Kees 
Sterrenburg en Anneke Venderbos). 

 
***** 

 

mailto:info@ngk-langerak.nl
mailto:scriba@langerak.gkv.nl


 
 

 
 

 
 
 
→  DOCUMENT 5, behorend bij definitief besluit kerkenraden 16 mei 2019 
 

documentatie eigen gemeentevergadering beide kerken 24 april 2019 
waarbij instemming gevraagd is op het voorgenomen besluit  
samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ 
 
Gedeelten uit de notulen gemeentevergadering BETHELKERK: 
Presentatie en bespreking voorgenomen besluit tot samenwerking; BKR 26 maart 2019. 
De kerkenraden van de Bethel- en de Koningskerk hebben elk in een eigen vergadering op  
26 maart 2019 ingestemd met het voorgenomen besluit, zoals iedereen heeft kunnen lezen in de speciale 
bijlage over de samenwerking tussen Bethelkerk (BK) en (Koningskerk) KK tot nu toe.   
Het voorgenomen besluit bestaat uit 3 onderdelen;  
1. Met ingang van D.V. 1 januari 2020 de samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o. te 

vormen en daartoe de overeenkomst samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o. aan te 
gaan.  
De hoofdpunten van de aan elkaar gegeven verklaring worden nogmaals doorgenomen.  

2. Alle uitwisselingen over het gereformeerde kerk zijn in deze tijd dienen als input voor het door de 
kerkenraad van de samenwerkingsgemeente – in goede samenspraak met de gemeenteleden – op te 
stellen programma voor verdere gemeenteopbouw. 

3. Over een periode tot 1 januari 2020 gelden om organisatorische redenen een aantal afspraken: 

- aftredende ambtsdragers, wijkouderlingen en diakenen worden weer ingevuld, de vacature in het 
kernteam (van Gerda van de Wal-Griffioen) wordt niet opgevuld. 

- Vanaf september komt er 1 kerkblad uit. 

- Alle overige activiteiten, afstemmingen en praktische samenvoeging van het gemeenteleven van 
beide gemeenten, die voortkomen uit het proces van samenwerking, zullen, in nauw overleg met de 
KR en met behulp van de coördinatoren, behartigd worden, waar mogelijk wordt ook de 
medewerking van gemeenteleden gevraagd. 

De intentie is het voorgenomen besluit vanavond aan u voor te leggen en het verlangen is groot dat u er als 
gemeente mee instemt.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnen gekomen, mag de kerkenraad daaruit opmaken dat u instemt met 
dit besluit?  
 
Vragen/Antwoorden:   
o Vraag: Is de procedure hier hetzelfde als in de KK? Moet er geen hoofdelijke stemming gehouden 

worden? Antwoord: In de Koningskerk is de procedure het zelfde als bij ons. Er is veel overleg geweest 
met de KK, daar zal eveneens om instemming gevraagd worden. 

o Vraag: Wij zijn maar een klein gedeelte van de gemeente, nu gaan jullie ervan uit dat de anderen ook 
akkoord zijn? Antwoord: Dat klopt, de KR heeft heel erg haar best gedaan om iedereen te betrekken en 
in gesprek te gaan met alle gemeenteleden. Alle leden zijn persoonlijk uitgenodigd voor de wijkavonden 
en de gemeenteavond. Jammer dat er door een aantal geen gehoor aan is gegeven, zij worden gemist. 
Voor een ieder zijn er mogelijkheden geweest om van zich te laten horen en hun mening te geven. 

o Vraag: We blijven voorlopig 2 gemeentedelen, we moeten werken volgens een AKS en een gereformeerde 
synode. Is dit een hobbel om te kunnen nemen? Gevoelsmatig is dit niet goed. Antwoord: De Regiegroep 
neemt de gemeenten hierin mee. In de regio wordt hier ook over gesproken. In 2023 willen we één 
gereformeerde kerk zijn. Dit is een juridisch verhaal waar we niet onderuit kunnen. Landelijk wordt hier 
ook aan gewerkt, maar nu moeten we voorlopig de 2 kerkordes naast elkaar gebruiken. In overleg 
worden er keuzes gemaakt wat het beste is voor onze gemeente. De classis van de KK heeft het hele 
proces gevolgd en stemt er helemaal mee in.  

 
Kunt u als gemeente instemmen met het voorgenomen besluit? Ja.  
De voorzitter bedankt de gemeente voor de instemming, grote dank aan onze trouwe en liefdevolle vader 
die zo met ons als gemeente aan Zijn plan werkt. We bezingen onze dank aan God met het volgende lied:  
Opwekking 331: Breng dank aan de Eeuwige, de Heilige aan onze Vader die ons Jezus zond.  
 
Wat en hoe nu verder: 
Op D.V. 16 mei 2019 is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering waarin de overeenkomst 
samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’ ondertekend gaat worden door alle 



 
 

documentatie eigen gemeentevergadering beide kerken 24 april 2019 
→  DOCUMENT 5, behorend bij definitief besluit kerkenraden 16 mei 2019 

2 

kerkenraadsleden. Daarnaast wordt er aan een plan gewerkt over de stappen die gezet moeten worden om 
één gemeente te worden. Doel: vorming nieuwe gemeente als zaak van de gemeente, vol elan.  
Vragen zijn er op dit moment niet vanuit de gemeenteleden die aanwezig zijn. 
 

Gedeelten uit de notulen gemeentevergadering KONINGSKERK: 
Toelichting voorgenomen besluit 
De kerkenraad licht aan de hand van een presentatie de voorstellen toe. Voorstel om per 1 januari 2020 één 
gemeente te zijn met de Bethelkerk. De afgelopen periode zijn vele momenten geweest waar met elkaar 
nagedacht kon worden. Leeswijzer zoals aan gemeenteleden toegezonden wordt toegelicht. Voorgenomen 
besluit wordt gezamenlijk doorgelopen. Zie aldaar. 
Kunnen we hier zo maar over beslissen? Generale regeling voor de vorming van een samenwerkingsgemeente 
is doorlopen en daarnaast ook wat zegt de kerkorde. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, en dan 
mag dit besluit genomen worden. De betrokken classis moet ook goedkeuring verlenen. De classis is 
gedurende het proces vrijwel elke vergadering bijgepraat over het lopende proces. Zij zullen hier op 9 mei 
een besluit over nemen. 
Ook Deputaten kerkelijke eenheid is geïnformeerd door middel van toezenden leeswijzer; deze deputaten 
hebben een positief advies gegeven over het voorgenomen besluit in een brief van drie kantjes, waarin 
onder andere genoemd wordt aandacht te geven aan gemeenteleden die moeiten hebben met de gang van 
zaken. 
 
Bespreking 
Krijgen predikanten een nieuw contract of huidig. Huidig contract blijft bestaan. Dit is juridisch nu 
geregeld. Tabellen zijn gebaseerd op grootte van de gemeente; hier moet nog naar gekeken worden. 
Er zijn de laatste periode meerdere peilingen hoe de gemeenteleden staan in het proces; dit gaf kerkenraad 
de vrijheid om nu deze vraag voor te leggen. Vraag: had de vraag niet aan iedereen gesteld moeten worden? 
Veel gemeenteleden ontbreken deze bijeenkomst. Reactie: die vraag is natuurlijk aan iedereen gesteld. 
Iedereen is uitgenodigd en is opgeroepen om reactie te geven. Van de gemeenteleden die zich hebben 
afgemeld is bekend dat zij achter het besluit kunnen staan. 
Zijn er gemeenteleden die nog bezwaren in willen dienen? Er worden geen bezwaren ingediend. 
Wel als zorgpunt wordt meegedeeld het gevoel als kleine gemeente op te gaan in een grote gemeente. 
Gevoel van opgeslokt te worden eigenheid verliezen. Is het niet een idee te wachten op een eigen plek en 
daar samen opnieuw te beginnen. Antwoord: het is niet de bedoeling om verloren te gaan, maar om met 
elkaar een nieuwe cultuur te gaan ontdekken. Samen een plek vinden waar je samen geloof belijdt en je je 
samen thuis kunt voelen.  
 
Verzoek om instemming 
Op de vraag of de vergadering kan instemmen met het voorgenomen besluit wordt stilzwijgend geknikt, 
waarop met dankbaarheid wordt geconcludeerd dat er een instemming is van de aanwezigen. Om de 
instemming te bekrachtigen wordt verzocht om, wanneer je voor bent en ook dit besluit van harte verder 
wilt dragen, je hand op te steken. Aan de enkeling die geen hand opsteekt wordt verzocht om moeiten en 
zorgen over deze beslissing te bespreken met kerkenraadsleden. 
Op 16 mei zal het besluit in een gezamenlijke vergadering bekrachtigd worden door kerkenraden van BK-KK. 
Hans Riemer gaat voor in dankgebed. 
 
Hoe gaan we verder naar 1 januari 2020? 
Doel. Vorming nieuwe gemeente als zaak van de gemeente, vol elan. Dat nieuwe enthousiasme is nodig. 
Mensen zullen samen gebracht worden. Er zullen eind mei lijsten opgehangen worden in de kerkgebouwen 
waar iedereen namen in kan vullen bij welke gaven, interesses je hebt. Wat je plezier geeft om over mee te 
denken.  
Er gaat nagedacht worden omgangsvormen. Zoeken naar ´het nieuwe´ onder lering van wat was. 1 plus 1 is 
3. Behouden wat we hebben en wat goed is en wat in de nieuwe gemeente weer opnieuw moet worden 
neergezet. Coördinatoren zullen ook actief gemeenteleden benaderen om in te zetten. 
 
 

******* 
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