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Inleiding 

 

In de vergadering van de Grote Kerkenraad op 9 november 2015 is besloten om 

kerkgebouw ‘De Ark’ op 12 februari 2017 af te stoten. Vanaf 19 februari 2017 zullen 

erediensten en andere activiteiten van de Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO) 

plaatsvinden in de Vredeskerk en gebouw ‘De Beuk’. 

 

Opdracht van de begeleidingscommissie 

Omdat dit besluit vele gevolgen heeft voor de gemeenschappen van ‘De Ark’ en de 

Vredeskerk, heeft de Kerkenraad besloten om een begeleidingscommissie in te stellen. Deze 

commissie: 

 brengt de overgang van ‘De Ark’ naar de Vredeskerk in kaart; 

 inventariseert knelpunten en  

 formuleert voorstellen om de knelpunten op te lossen.  

In dit rapport treft u de resultaten van de inventarisatie aan, een overzicht van de knelpunten 

en voorstellen voor de oplossing hiervan. 

 

Tijdspad 

Het rapport wordt aangeboden aan de Kerkenraad, die het rapport in haar junivergadering 

zal bespreken. In deze vergadering zal de raad een besluit nemen over het rapport. Na de 

grote vakantie worden de genomen besluiten uitgewerkt en ingevoerd. 

 

Werkwijze 

Het proces werd begeleid door de ‘Begeleidingscommissie van Ark naar Vredeskerk’. Deze 

begeleidingscommissie heeft een viertal werkgroepen geïnstalleerd. In deze subgroepen 

wordt door gemeenteleden en ambtsdragers nagedacht over een aantal specifieke 

onderwerpen die de overstap naar één kerkgebouw met zich meebrengt: 

 

 In de subgroep ‘Kerkdiensten’ werd onderzocht hoe de erediensten (inclusief de 

Praisediensten) vanaf februari 2017 vorm gaan krijgen in de Vredeskerk. Deelnemers 

aan deze subgroep zijn Els Dentro, Klaas Hijkoop, Erik Koning, Heerke van Til en Marco 

Boevé; 

 De subgroep ‘Ouderen en mindervaliden’ had tot doel de gevolgen voor de oudere en 

mindervalide gemeenteleden in kaart te brengen. Leden zijn Aat Hoogendoorn, 

Heerke van Til en Joop van Wijk; 

 Jongeren stonden centraal in de subgroep ‘Jeugd en jongeren’. Leden zijn Els Dentro, 

Joke Monster, Wim Langerhuizen en Marco Boevé; 

 In de subgroep ‘Gebruik Gebouwen en Ruimtes’ werden de gevolgen van de overstap 

voor de verschillende groepen die van de kerkgebouwen gebruikmaken, 

geïnventariseerd. Leden van deze subgroep zijn Joke Monster, Aat Hoogendoorn, Erik 

Koning en Ron Steffers. 
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Daarnaast werden alle gemeenteleden uitgenodigd hun zorgen en ideeën over deze 

verandering met elkaar en de predikanten te delen. Daarvoor werden in de periode februari 

tot juni 2016 wijkavonden georganiseerd. 

 

De leden van deze sugroepen rapporteerden maandelijks aan de begeleidingscommissie, die 

verder nog bestaat uit Juul Fransen (scriba), Peter de Waard en Linda M. Terpstra 

(communicatie). 

  

Vanaf januari 2016 kwam de voltallige begeleidingscommissie één keer per maand bij elkaar 

om de resultaten van de werkgroepen te bespreken en op elkaar af te stemmen. Deze 

rapportage vormt daarvan het eindresultaat. 

 

Oosterhout, 30 mei 2016 
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Opzet van de rapportage 

Het rapport kent de volgende indeling: 

Deel 1 

1. Samenvatting en voorstellen 

2. Hoe verder? 

Deel 2 

3. Rapportages werkgroepen  

3a. Deelrapportage werkgroep ‘Kerkdiensten’ 

3b. Deelrapportage werkgroep ‘Ouderen en mindervaliden’ 

3c.  Deelrapportage werkgroep ‘Jeugd en jongeren’  

3d. Deelrapportage werkgroep ‘Gebruik gebouwen en ruimtes’ 

4. Bijlagen 

Bijlage 1 Samenvattend verslag wijkontmoetingen 

Bijlage 2 Jeugd en Jongeren 

Bijlage 3 Leden begeleidingscommissie 

Bijlage 4 Detailplanning werkgroep Gebruik gebouwen en ruimtes 

 

Leeswijzer 

U dient eerst de ‘Samenvatting en voorstellen’ te lezen. Daarin zijn de inventarisatie en de 

voorstellen van de begeleidingscommissie in het kort beschreven. De door de Kerkenraad te 

nemen besluiten zijn in grijze kaders geplaatst. De detailrapportages en bijlagen zijn in het 

tweede deel opgenomen. 
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1. Samenvatting en voorstellen 

  



6 
 

1a. Werkgroep kerkdiensten 

 

De werkgroep Kerkdiensten heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe de traditionele 

kerkdiensten en de Praisediensten zich tot elkaar dienen te verhouden op de nieuwe locatie. 

Praisediensten worden tot op heden vooral in ‘De Ark’ georganiseerd, traditionele diensten 

vinden vooral in de Vredeskerk plaats. In de werkgroep is onderzocht hoe de verdeling van 

beide erediensten het beste vorm kan worden gegeven.  

 

Voor de kerkdiensten is aanvankelijk uitgegaan van een 4-2 variant (4 traditionele diensten 

en 2 Praisediensten per maand, na elkaar). Deze variant is ook meegenomen in de 

wijkavonden. Deze 4-2 variant is echter om de volgende reden tijdens het proces afgevallen:  

 de discussie omtrent de overgang naar één kerkgebouw heeft binnen de Praisegroep 

geleid tot herevaluatie van het aantal Praisediensten. Daarbij is de Praisegroep tot de 

conclusie gekomen dat vanwege de beperkte bezetting twee Praisediensten in de 

maand een te zware belasting vormt.  

 Bovendien is ook binnen de Praisegroep het verlangen dat er geen scheiding is van de 

gemeente, wat in een 4-2 variant wel in stand gehouden zou worden.  

 

De Praisegroep heeft daarom aangegeven om, vanaf het moment dat we samen onder één 

dak zijn, één Praisedienst per maand te verzorgen waarbij de voorkeur de 3e zondag van de 

maand is. 

 

De veranderde situatie heeft geleid tot twee alternatieve voorstellen die beiden denkbaar 

zouden zijn: de 3-1-1 variant en de 3-1 variant. 

 

De 3-1-1 variant 

Deze variant bestaat uit 3 traditionele diensten en 1 Praisedienst (alle diensten beginnen 

om 10 uur). Op de zondag van de Praisedienst (3e van de maand) zou er dan tegen het 

middaguur een extra traditionele dienst plaatsvinden.  

De 3-1 variant 

De 3-1 variant bestaat uit 3 traditionele diensten per maand en 1 Praisedienst op de 3e 

zondag van de maand (alle diensten beginnen om 10 uur). Uitzondering hierop zou de 

derde zondag van november kunnen zijn omdat deze viering een ingetogen karakter kent 

vanwege de herdenking van overleden gemeenteleden. 

 

Ook uit de wijkavonden kwamen deze beide voorstellen naar voren. De meerderheid van de 

werkgroep heeft de voorkeur voor de 3-1 variant. Hierbij zijn de volgende argumenten 

genoemd (zie ook de detailrapportage) 

 De 3-1 variant komt tegemoet aan de wens van gemeenteleden om samen het ‘kerk- 

zijn’ te beleven. Dit verlangen kwam duidelijk naar voren tijdens de 

wijkgemeenteavonden;  

 Deze variant levert praktisch gezien de minste haken en ogen op. Alle diensten 

beginnen om 10 uur en er hoeft geen ‘dubbele’ dienst gedraaid te worden door 

predikant, kindernevendienst, crèche etc. 
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De begeleidingscommissie stelt voor om in het najaar van 2016 de volgende diensten alleen in 

de Vredeskerk te houden:  

 20 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) 

 16 oktober (Praisedienst); 

 Over de eerste, gezamenlijke dienst in 2017 moet een besluit genomen worden. In 

verband met nieuwjaarsdag  zou de eerste gezamenlijke dienst, inclusief 

Nieuwjaarsbegroeting, op 8 januari plaats kunnen vinden. 

 

Voorstellen van de Begeleidingscommissie aan de Grote Kerkenraad  

 

Voorstel 1:  

De Grote Kerkenraad maakt een keuze uit de 3-1-1 variant of de 3-1 variant. De voorkeur 

van de begeleidingscommissie is de 3-1 variant.  

 

Voorstel 2:  

- De Grote Kerkenraad stemt ermee in dat op 16 oktober 2016 een Praisedienst in de 

Vredeskerk gehouden zal worden (‘De Ark’ is dan gesloten),  

- Op 20 november 2016, de laatste zondag van het kerkelijk jaar met het herdenken van de 

overledenen, wordt alleen in de Vredeskerk gehouden (‘De Ark’ is dan gesloten).  

- In januari 2017 zal op zondag 8 januari een gezamenlijke kerkdienst gehouden worden in 

de Vredeskerk.  
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1b. Werkgroep ‘Ouderen en mindervaliden’ 

In gesprekken met ouderen en mindervaliden uit ‘De Ark’ en de Vredeskerk zijn een aantal 

zorgpunten naar voren gekomen, te weten:  

 

Cultuurverschillen 

‘De Ark’ wordt bezocht door ouderen en jonge(re) ouders met kinderen, terwijl de Vredeskerk 

vooral ouderen, maar weinig ouders met kinderen trekt. Gaat door dit verschil in samenstelling 

iedereen mee naar de Vredeskerk? Het valt te overwegen om speciale ouderendiensten te 

organiseren, bijvoorbeeld op de zondagmiddag. Dit analoog aan de bestaande bijzondere 

diensten, zoals bijvoorbeeld de Taizé vieringen. 

 

Past het wel? 

Er bestaat enige zorg over het aantal gelovigen dat in 2017 de Vredeskerk zal bezoeken. De 

werkgroep betwijfelt of alle kerkbezoekers in de Vredeskerk passen. Hierbij dient ook 

rekening gehouden te worden met regelmatige bezoeken van groepen uit de Katjeskelder 

en/of het Schiedams Buitenhuis. 

 

Parkeren 

Een belangrijk punt voor de ouderen en mindervaliden is het parkeren bij de Vredeskerk, 

bijvoorbeeld op een aparte parkeerplaats voor mindervaliden (zie ook de rapportage van de 

werkgroep ‘Gebouwen en ruimten’). Daarnaast bestaat grote behoefte aan een goed 

georganiseerde autodienst voor ouderen en mindervaliden. 

 

Garderobe 

De garderobe van de Vredeskerk moet worden uitgebreid met een kapstok die goed 

bereikbaar is voor rolstoelgebruikers. Die kapstok kan ook gebruikt worden door kinderen.  

 

Nieuwe indeling van de Vredeskerk 

Zowel in deze werkgroep als tijdens enkele wijkavonden kwam het volgende, creatieve idee 

naar voren. In februari 2017 zou bij de start van de diensten in de Vredeskerk een nieuwe 

indeling gemaakt kunnen worden van de stoelzetting. Een nieuwe indeling betekent voor 

iedereen een nieuwe plek in de kerk.  

 

Heel duidelijk is ook naar voren gekomen dat een nieuwe inrichting van de Vredeskerk kan 

helpen om beide gemeenschappen een nieuwe start met elkaar te laten maken. Het lijkt de 

begeleidingscommissie verstandig als de Kerkenraad deze suggestie serieus zal laten 

onderzoeken tijdens de implementatiefase.  

 

Voorstellen van de Begeleidingscommissie aan de Grote Kerkenraad  

 

Voorstel 1  

De Grote Kerkenraad geeft het College van Kerkrentmeesters opdracht om bovenstaande 

punten (parkeren, aantallen, garderobe en nieuwe indeling) en de Diaconie (autodienst), z.s.m. 

uit te werken en met voorstellen, inclusief een financiële onderbouwing, te komen. 
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Voorstel 2 

De Grote Kerkenraad geeft de pastorale raden de opdracht om z.s.m. invulling te geven in de 

behoefte aan pastorale zorg i.v.m. de overgang van ‘De Ark’ naar de Vredeskerk. Dit samen 

met de predikanten, communicatiemedewerker en de leden van de begeleidingscommissie. 
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1c. Werkgroep ‘Jeugd en jongeren’ 

 

Behoeften van de jongeren: 

 Eigen ruimte/eigen identiteit. 

 Opslagruimte in de eigen ruimte. Het kost nu veel tijd. De plek waar de dingen nu 

opgeslagen zijn wordt als onpraktisch/onlogisch ervaren. 

 Goede, snelle Internetverbinding is noodzakelijk voor alle groepen. (liefst met PGO 

laptop/tablet) 

 Eigen ‘hangplek’ na de dienst.  

 

De werkgroep heeft in onderstaand schema weergegeven wat de mogelijke verdeling van de 

verschillende bestaande ruimtes zou kunnen zijn. Het antwoord op de volgende drie vragen is 

daarbij van wezenlijk belang: 

 Bestaat er een mogelijkheid tot behoud van ‘Laan 12’ voor gebruik door de jeugd? 

 Kan het podium als ruimte toegevoegd worden voor/door de jeugd?  

 Wat voor financiële mogelijkheden zijn er om zaken zoals inrichten van de eigen 

ruimte te realiseren? 

 

 Met Beukennoot Zonder Beukennoot 

Crèche Bijzaal in zijn geheel Grootste gedeelte van de bijzaal ** 

KND- O Consistorie Kleinste zaal van de bijzaal 

KND- B Beukennoot (voorkant) Consistorie 

JoPeace Beukennoot (achterkant) Podium 

Jeugdsoos Beukennoot (achterkant) Podium 

Plek na dienst Podium Podium 

** Crèche heeft aangegeven een gedeelte van de bijzaal als ruimte in te willen richten. We vragen ons als 

werkgroep wel af of de ruimte geschikt is. Hebben de kinderen in deze ruimte voldoende bewegingsruimte?.  

 

 

Voorstellen van de Begeleidingscommissie aan de Grote Kerkenraad  

 

Voorstel  

De Grote Kerkenraad geeft het College van Kerkrentmeesters opdracht om bovenstaande 

vragen te beantwoorden en met plannen incl. financiële mogelijkheden te komen voor de 

(her)inrichting van de beschikbare ruimtes ten behoeve van het belangrijke jeugdwerk. Dit ook 

in samenhang met de werkgroep Gebruik Gebouwen en Ruimtes. 
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1d. Werkgroep ‘Gebruik gebouwen en ruimtes’ 

 

Deze werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van het gebruik van de kerkruimte en zalen 

in ‘De Ark’ en in de Vredeskerk. Van daaruit is een agenda-invulling op dagbasis gemaakt 

waarbij alle activiteiten op hun huidige tijdstippen in de beschikbare ruimtes in de 

Vredeskerk/Beuk zijn geplaatst. Hieruit en uit de discussie met en input van andere 

werkgroepen, is duidelijk geworden welke knelpunten er zijn en wat hiervoor mogelijke 

oplossingen zijn. 

 

Bij de inventarisatie en detailplanning van activiteiten is er van uitgegaan dat al deze 

activiteiten ook in de nieuwe situatie in de Vredeskerk/Beuk in de zelfde frequentie en op de 

zelfde tijdstippen worden voortgezet. Als er knelpunten ontstaan bij het gebruik van ruimtes, 

dan kan dat ook opgelost worden ‘vaste’ frequenties en/of tijdstippen aan te passen of te 

wijzigen (denk bijvoorbeeld aan vergaderingen). 

 

Uit de opgestelde detailplanning blijkt dat het gebruik van alle ruimtes (buiten de zondagen) 

geen echte knelpunten oplevert. Een incidenteel voorkomend knelpunt is met enige flexibiliteit 

wel op te lossen. Het is wel zo dat een extra ruimte meer ‘lucht’/bewegingsruimte en 

mogelijkheid tot afzondering zou bieden voor de diverse activiteiten. De detailplanning is als 

bijlage opgenomen. 

  

Voor de details van de knelpunten en de oplossingsmogelijkheden wordt verwezen naar 

Bijlage 1, de rapportage van de werkgroep ‘Gebruik Gebouwen en ruimtes’. 

 

 

Voorstellen van de Begeleidingscommissie aan de Grote Kerkenraad  

 

Voorstel 

De Grote Kerkenraad geeft het College van Kerkrentmeesters opdracht om kennis te nemen 

van de in de rapportage genoemde knelpunten en de mogelijk oplossingen voor het gebruik 

van de gebouwen en de zalen. Dit in samenwerking met de betreffende werkgroep. 

Oplossingen moeten gerealiseerd zijn (voor zover mogelijk) voor de overgang naar de 

Vredeskerk in februari 2017. 

 

De verschillende voorstellen treft u aan in de detailrapportage van de werkgroep Gebruik 

gebouwen en ruimtes (vanaf bladzijde 27 en verder). 

 



12 
 

2. Hoe verder? 

 

Als de Grote Kerkenraad akkoord is gegaan met de voorstellen voor de kerkdiensten en de 

verschillende aanbevelingen voor het College van Kerkrentmeesters, kan vanaf september 

2016 gestart worden met het uitwerken en invoeren van de voorstellen. Met het doel om in 

februari 2017 klaar te zijn als ‘De Ark’ onttrokken wordt.  

 

Voorstellen van de Begeleidingscommissie aan de Grote Kerkenraad  

 

Een belangrijke taak is dus weggelegd voor het College van Kerkrentmeesters. Wij bevelen 

aan om een aparte projectleider uit het CvK aan te wijzen, die alle acties coördineert.  

 

Een andere belangrijke taak is die m.b.t het pastoraat: Predikant(en), wijkouderlingen, 

pastorale medewerkers en ook de communicatie medewerker zullen zich intensief bezig 

moeten houden met de pastorale zorg, zowel persoonlijk als door voorlichtingsbijeenkomsten, 

publicaties en gezamenlijke diensten. 

 

Een aantal deelnemers van de huidige begeleidingscommissie wil ook weer aan de slag bij de 

implementatie van de voorstellen vanaf september 2016. Zij kunnen dus weer direct 

ingeschakeld worden. 

 

De voortgang en monitoring van de implementatie zal maandelijks in de Kleine c.q. Grote 

Kerkenraad gerapporteerd worden, onder aansturing van het Moderamen. 

 

 

Tot zover de samenvatting met de voorstellen.
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3. Deelrapportages werkgroepen 
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3a. Deelrapportage Werkgroep ‘Kerkdiensten’ 

 

Leden: Marco Boevé, Els Dentro, Juul Fransen, Klaas Hijkoop, Erik Koning, Heerke van Til 

 

De werkgroep Kerkdiensten heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe de traditionele 

kerkdiensten en de Praisediensten zich tot elkaar dienen te verhouden op de nieuwe locatie. 

Praisediensten worden tot op heden vooral in ‘De Ark’ georganiseerd, traditionele diensten 

vinden vooral in de Vredeskerk plaats. In de werkgroep is onderzocht hoe de verdeling van 

beide erediensten het beste vorm kan worden gegeven.  

 

In de loop van het proces van onze zoektocht naar de mogelijke varianten om Praisediensten 

en ‘traditionele’ erediensten te combineren in één kerkgebouw, zijn drie varianten serieus 

onderzocht. Van die drie zijn uiteindelijk twee varianten overgebleven die denkbaar zijn voor 

een invulling van de eredienst samen onder één dak. Voor de goede orde zullen we alle drie 

de varianten bespreken om zo het proces ook duidelijk te maken. Wij rekenen voor het gemak 

met 4 zondagen in een maand.  

 

De 4-2 variant  

Deze variant zou 6 kerkdiensten per maand betekenen waarbij op de eerste en derde 

zondag een dubbele kerkdienst zou plaatsvinden: een ‘traditionele’ gevolgd door een 

Praisedienst. Tussen de diensten door zou dan ruimte zijn voor ontmoeting rondom de koffie. 

Deze variant zou dan gevolg hebben voor de aanvangstijd van de eerste dienst. Die zou dan 

principieel minstens een half uur worden vervroegd. Zo zou dan later op de ochtend de 

Praisedienst plaatsvinden.  

 

Deze 4-2 variant is echter om de volgende reden tijdens het proces afgevallen:  

 de discussie omtrent de overgang naar één kerkgebouw heeft binnen de Praisegroep 

ook geleid tot her-evaluatie van het aantal Praisediensten. Daarbij is de Praisegroep 

tot de conclusie gekomen dat vanwege beperkte bezetting twee Praisediensten in de 

maand een te zware last wordt.  

 Bovendien is ook binnen de Praisegroep het verlangen dat er geen scheiding is van de 

gemeente, wat in een 4-2 variant wel in stand gehouden zou worden. De Praisegroep 

heeft daarom aangegeven om, vanaf het moment dat we samen onder één dak zijn, 

één Praisedienst per maand te verzorgen waarbij de voorkeur de 3e zondag van de 

maand is. Dat is een zondag waarop de meeste muzikanten ook erbij kunnen zijn.  

 

De argumentatie die binnen de Praisegroep is gevoerd is ook vaak terug gehoord in de 

wijkontmoetingen, waar ook de 4-2 variant werd besproken. Er was begrip voor deze variant 

en werd soms ook wel als goede optie gezien.  

Echter doorgaans werd deze variant gezien als een verlegenheidsoplossing. Het belangrijkste 

motief was dat de ‘scheiding’ in stand wordt gehouden. Het verlangen om in één gebouw het 

gevoel van ‘samen’ te beleven wordt er voor een belangrijk deel mee ondermijnd. Dat strookt 

niet met het ideaal dat toch breed leeft om ‘samen’ op te trekken, juist in de eredienst aan 

God.  
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Als de variant wel werd gezien als goede optie, dan werd het argument vaak gegeven dat 

dan een ieder in principe elke zondag van de maand gewoon aan zijn trekken zou kunnen 

komen.  

Tegelijkertijd heeft deze 4-2 variant ook wat praktische haken en ogen in verband met o.a. 

de organisatie van crèche, kindernevendienst en JoPeace.  

 

De veranderde situatie heeft geleid tot twee alternatieve voorstellen die beide denkbaar 

zouden zijn: De 3-1-1 variant en de 3-1 variant.  

 

De 3-1-1 variant  

Deze variant houdt in dat de 3 traditionele diensten en 1 Praisedienst, die allen om 10 uur 

zouden beginnen. Op de zondag van de Praisedienst (3e van de maand) zou er dan tegen het 

middaguur een extra traditionele dienst plaatsvinden.  

We zouden dit eigenlijk als een omgekeerde sub-variant van de 4-2 optie kunnen zien. De 

argumentatie voor of tegen is voor deze optie dezelfde als die van de 4-2 variant. Voordeel 

is het tegemoet komen aan een eigen beleving op elke zondag van de maand. Nadeel is de 

instandhouding van de scheiding en het niet voldoen aan het ideaal en het gevoel van samen 

één gemeente te zijn.  

 

De 3-1 variant 

Dit betekent eenvoudigweg dat de diensten om 10 uur in stand worden gehouden met in 

principe op de derde zondag van de maand een Praisedienst (mogelijke uitzondering is de 

derde zondag van november dat een ingetogen karakter kent vanwege de gedachtenis aan 

overleden gemeenteleden).  

Het nadeel van deze variant is dat er mogelijk wat mensen zullen wegblijven uit één van de 

twee vormen van eredienst. Voordeel is dat dit wel voldoet aan het verlangen dat sterk is 

gevoeld tijdens de wijkontmoetingen om samen het kerk zijn te beleven. Ook praktisch gezien 

levert deze variant de minste haken en ogen op.  

 

Overwegingen naar aanleiding van de wijkontmoetingen.  

Vanuit de wijkontmoetingen is het begrip ‘samen’ een kernwoord gebleken. Dit verlangen naar 

gezamenlijke beleving zorgt tegelijkertijd voor spanning. Dit kan te maken hebben met (zeer) 

sterke voorkeur voor de ene of de andere vorm van eredienst, maar dat niet alleen. 

Het heeft ook te maken met een algemeen gevoel van je opnieuw thuis moeten gaan voelen. 

Dit geldt voornamelijk voor mensen van ‘De Ark’ die hun gebouw gaan missen. Meer informatie 

hierover vindt u in de bijlage ‘Wijkontmoetingen’.  

 

Heel duidelijk is ook naar voren gekomen dat een nieuwe inrichting van de Vredeskerk kan 

helpen om beide gemeenschappen een nieuwe start met elkaar te laten maken. Het lijkt de 

begeleidingscommissie verstandig als de Kerkenraad deze suggestie serieus zal laten 

onderzoeken in de implementatiefase.  

 

Veelvuldig is tijdens de wijkontmoetingen ook gesproken over meer variatie in de erediensten. 

Het idee om bijvoorbeeld ‘vijfde zondagen’ alternatief in te vullen. Er kan dan bijvoorbeeld 
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worden gedacht aan de vorm van kerkdienst die we kennen van de startzondag of 

bijvoorbeeld aan meer doelgroepgerichte diensten voor jongeren of jonge gezinnen.  

 

Dit roept tegelijkertijd de vraag op om opnieuw na te denken wat nu eigenlijk een 

‘traditionele’ dienst is en wat de grenzen zijn als het gaat om de invulling van zo’n dienst. Wat 

kan wel en wat niet? Vanuit de jeugd is bijvoorbeeld het geluid gekomen dat zij meer 

betrokken willen zijn bij kerkdiensten en de invulling daarvan.  
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3b. Deelrapportage Werkgroep ‘Ouderen en mindervaliden’ 

 

Leden: Heerke van Til, Joop van Wijk en Aat Hoogendoorn 

 

De werkgroep is 4 maal bijeengeweest en heeft daarbij gesprekken gehad met ouderen en 

enkele minder validen uit zowel ‘De Ark’ als de Vredeskerk. Voorts zijn op- en aanmerkingen 

uit gesprekken met kerkgangers uit beide kerken opgetekend. De op- en aanmerkingen zijn 

willekeurig samengevat. 

 

De beide dominees is verzocht in de wijkbijeenkomsten de volgende items aan de orde te 

stellen:  

 Wie wil gebruik maken van de autodienst? 

 Wat zijn de vooroordelen in de overgang ‘De Ark’ naar de Vredeskerk? – De 

overgang ‘De Ark’ naar de Vredeskerk motiveren en promoten.  

 Informatie ontvangen over de nog te bepalen planning van Praisediensten. 

 

Autodienst 

De bestaande autodienst dient voor de gehele PGO gereorganiseerd en geactualiseerd te 

worden. Daartoe dienen de chauffeurs geïnventariseerd te worden, bijvoorbeeld in de 

wijkbijeenkomsten. Op dit moment is de autodienst nog onderling geregeld, maar 

reorganisatie is aangewezen nu er binnenkort een toename van meerijders plaats zal vinden 

vanuit Noord.  

De werkgroep adviseert de autodienst per week te vermelden bij de kerkdiensten in ‘De 

Ontmoeting’, inclusief de namen van de chauffeurs en hun telefoonnummers. Daarbij mogen de 

diensten in de Katjeskelder niet vergeten worden.  

Het inventariseren, actualiseren en reorganiseren van de autodienst is een activiteit die bij de 

diaconie berust. 

 

Locatie Paas- en Kerstvieringen 

De PVD beraadt zich over de plaats waar in 2017 de Paas- en Kerst vieringen met de 

ouderen zullen worden gehouden; de Vredeskerk of ‘De Beuk’? 

 

Verschil in samenstelling 

‘De Ark’ wordt bezocht door ouderen en veelal jongere ouders met kinderen en de Vredeskerk 

door veelal ouderen en geen of weinig ouders met kinderen. 

 

Ouderen en Praisediensten 

Het is gewenst snel tot besluitvorming te komen over de vorm waarin de Praisedienst haar taak 

gaat uitvoeren. De beleving nu is dat de Praisedienst in de Vredeskerk nauwelijks gewenst is 

en dat sommige kerkgangers de Praisediensten in ‘De Ark’ mijden. Het houden van 

Praisediensten in de Vredeskerk is niet voor een ieder bezwaarlijk. Twee verschillende diensten 

op zondag zou beter zijn. 
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Speciale diensten voor ouderen 

De werkgroep geeft ter overweging om voor ouderen speciale diensten te organiseren, 

bijvoorbeeld op de zondagmiddag. Net zoals er nu bijzondere diensten bestaan, zoals 

bijvoorbeeld Taizé vieringen. 

 

Past het wel? 

Bij de leden van de werkgroep bestaat zorg over het totale aantal kerkbezoekers dat in 

2017 de Vredeskerk gaat bezoeken. De werkgroep betwijfelt of iedereen in de Vredeskerk 

past. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met regelmatige bezoeken van groepen 

uit de Katjeskelder en/of Schiedams Buitenhuis. 

 

Promotie overgang 

De werkgroep stelt voor de overgang naar een kerk te promoten door al heel snel regelmatig 

alleen diensten in de Vredeskerk en ‘De Ark’ te houden. 

 

Parkeren  

Voor de werkgroep geldt als belangrijk knelpunt het parkeren rondom de Vredeskerk. Er 

bestaat een grote behoefte aan een parkeermogelijkheid voor mindervaliden binnen het 

kerkelijk erf. Mindervalide gebruikers zouden een parkeervergunning moeten krijgen. Dit 

onderdeel ligt ter beoordeling bij de Werkgroep Gebruik Gebouwen en Zalen. 

 

Garderobe 

De garderobe van de Vredeskerk moet worden uitgebreid met een kapstok die goed 

bereikbaar is voor rolstoelgebruikers. Die kapstok kan ook gebruikt worden door kinderen.  

 

Nieuwe indeling van de Vredeskerk 

De werkgroep adviseert om in februari 2017 bij de start van de diensten in de Vredeskerk 

een nieuwe indeling te maken van de stoelzetting. 

 

Overige opmerkingen: 

 Het onderhoud aan het gebouw ‘De Ark’ is en blijft essentieel; bijvoorbeeld i.v.m. de 

lekkage van het dak en de instandhouding van de c.v. installatie. Het onderhoud en het 

zgn. wind en waterdicht houden is een must, c.q. een verplichting van de PGO; 

 De bezoekbriefjes zijn niet uitnodigend en werpen eerder een drempel op. De 

werkgroep adviseert na te denken over een andere werkwijze. Bijvoorbeeld in plaats 

hiervan een telefonisch spreekuur van de predikanten aangeven; 

 De deelnemers aan de koffie-ochtenden houden ter kennismaking binnenkort een 

gezamenlijke koffieochtend; 

 Opgemerkt wordt dat er veel dominees van buiten zowel ‘De Ark’ als de Vredeskerk 

voorgaan. Kunnen onze eigen dominees niet meer worden ingezet?; 

 Een aantal gemeenteleden heeft moeite met het tijdstip waarop kenbaar werd 

gemaakt dat ‘De Ark’ definitief dicht gaat, voornamelijk dat het besluit al genomen 

was toen het ter sprake kwam. Er is kennelijk niet goed gecommuniceerd; 

 De gemeenteleden zijn nieuwsgierig hoe de 30 % door André Vlieger wordt ingevuld 
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als hij voor 70 % wordt beroepen in Zundert ? 
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3c. Deelrapportage werkgroep ‘Jeugd en Jongeren’ 

 

Leden: Marco Boeve, Els Dentro, Wim Langerhuizen, Joke Monster. 

 

We hebben de verschillende groepen van de jeugd en jongeren van de PGO gevraagd naar 

hun mening. Stuk voor stuk hebben ze geantwoord, waarvan de belangrijkste punten hierbij 

zijn opgenomen. In de bijlagen vindt u de details per groep. 

 

Behoeften: 

 Eigen ruimte / eigen identiteit. 

 Opslagruimte in de eigen ruimte. Het kost nu veel tijd en de plek waar de dingen nu 

opgeslagen zijn wordt als onpraktisch/onlogisch ervaren. 

 Goede/ snelle Internetverbinding is noodzakelijk voor alle groepen.  

(liefst met PGO laptop/tablet) 

 Eigen “hangplek” na de dienst.  

 

We hebben als commissie geprobeerd om in onderstaand schema weer te geven wat de 

mogelijke verdeling van de verschillende bestaande ruimtes zou kunnen zijn. Het antwoord 

op de volgende drie vragen is daarin van wezenlijk belang: 

 Bestaat er een mogelijkheid tot behoud van laan 12 voor gebruik door de jeugd? 

 Kan het podium als ruimte toegevoegd worden voor/door de jeugd?  

 Wat voor financiële mogelijkheden zijn er om zaken zoals inrichten van de eigen 

ruimte te realiseren? 

 

 Met Beukennoot Zonder Beukennoot 

Crèche Bijzaal in zijn geheel Grootste gedeelte van de bijzaal ** 

KND- O Consistorie Kleinste zaal van de bijzaal 

KND- B Beukennoot (voorkant) Consistorie 

JoPeace Beukennoot (achterkant) Podium 

Jeugdsoos Beukennoot (achterkant) Podium 

Plek na dienst Podium Podium 

   

** Crèche heeft aangegeven een gedeelte van de bijzaal als ruimte in te willen richten. We vragen ons als 

werkgroep wel af of de ruimte geschikt is. Hebben de kinderen in deze ruimte voldoende bewegingsruimte?.  

 

Vanuit de jongeren van JoPeace zijn er verschillende aanvullingen gekomen op de vraag: ‘Hoe 

vinden jullie de kerkdiensten nu en wat zien jullie als aanvulling voor de toekomst?’. Vanuit de 

werkgroep jeugd/jongeren is de wens geuit om deze antwoorden mee te nemen in de 

bijeenkomst van de werkgroep kerkdiensten. 

 

 Modernere liedjes. Niet alleen opwekking maar ook liedjes van bekende artiesten. 

 Meer betrokkenheid bij het maken van de dienst. 



21 
 

 Vaker een dienst door en voor de jongeren. 

 Vaker liederen vanaf de beamer zodat je niet met een liedboek hoeft te zitten. 

Wel nog voor de ouderen een liedboek erbij houden. 

 Beter begrijpelijk maken van de dienst. Niet alleen over “vroeger” maar ook over het 

heden en de toekomst. 

 Tijdens de dienst een puzzel, woordzoeker of raadsel over de preek. 
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3d. Deelrapportage Werkgroep ‘Gebruik gebouwen en ruimtes’ 

 

Leden: Ron Steffers, Aat Hoogendoorn, Erik Koning, Joke Monster 

  

Deze werkgroep is 3 maal bij elkaar gekomen en heeft een inventarisatie gemaakt van het 

gebruik van de kerkruimte en zalen in ‘De Ark’ en in de Vredeskerk. Van daaruit is een 

agenda invulling op dagbasis gemaakt waarbij alle activiteiten op hun huidige tijdstippen in 

de beschikbare ruimtes in de Vredeskerk/Beuk zijn geplaatst.  

 

Hieruit en uit de discussie met en input van andere werkgroepen, is duidelijk geworden welke 

knelpunten er zijn en wat hiervoor mogelijke oplossingen zijn. 

 

Bij de inventarisatie en detailplanning van activiteiten is er van uitgegaan dat al deze 

activiteiten ook in de nieuwe situatie in de Vredeskerk/Beuk in de zelfde frequentie en op de 

zelfde tijdstippen worden voortgezet. Uiteraard ligt bij het ontstaan van knelpunten in gebruik 

van ruimtes een mogelijke oplossing ook in het eventueel veranderen van vaste frequentie 

en/of tijdstip (denk bijv. aan vergaderingen). 

 

Knelpunten 

Uit de opgestelde detailplanning blijkt dat het gebruik van alle ruimtes buiten de zondagen in 

principe, geen echte knelpunten oplevert. Incidenteel optredende knelpunten kunnen door 

middel van flexibiliteit opgelost worden.  

 

Wel geldt dat een extra beschikbare ruimte hierbij meer lucht / bewegingsruimte en 

mogelijkheid tot afzondering geeft voor de diverse activiteiten. 

 

Op de zondag tijdens de erediensten ontstaan er echter wel een aantal knelpunten:” 

  

1. Beschikbare ruimte. 

Parallel aan de eredienst is er ook kindernevendienst, onderbouw en bovenbouw, crèche 

en JoPeace, die ieder een eigen ruimte nodig hebben. Bestaande ruimtes die hiervoor 

gebruikt kunnen worden / geschikt zijn: de grote en kleine bijzaal en consistorie. Alle 

groepen zijn het meest gebaat bij een “vaste” eigen ruimte (zie ook werkgroep Jeugd en 

jongeren). Dit betekent dat er structureel één ruimte te weinig is voor onze zondagse 

activiteiten. 

 

2. Zitplaatsen kerkzaal 

Normaal gesproken zal de kerkzaal voldoende zitplaatsen bieden voor de zondagse 

erediensten (blijkt o.a. uit huidige tellingen in beide kerken; zie ook bijlage basisanalyse).  

Bij bijzondere en druk bezochte diensten, zoals Kerst, Pasen, doopdienst, etc., kan het 

echter zeer goed voorkomen dat er onvoldoende plaats is voor alle kerkgangers. Het 

maximaal aantal zitplaatsen in de kerkzaal is 250 à 260 en 100 in ‘De Beuk’.  

Ter illustratie zijn in bijgaande tabel de bezoekersaantallen op de laatste 'hoogtijdagen' 

weergegeven.  
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 Bezoekersaantallen 

 Vredeskerk Ark Totaal 

Kerstochtend 2015  ± 140-150 Niet bekend ± 280-300? 

Palmpasen 2016 112 104 216 

Pasen 2016 250 120 370 

Uitvaartdienst  

9 april 

380 - 380 

 

In deze gevallen is een uitwijk naar ‘De Beuk’ een mogelijkheid op voorwaarde dat de 

juiste audiovisuele middelen aanwezig zijn. Een andere mogelijkheid is om dan twee 

diensten op die dag te houden. 

 

3. Technische voorzieningen 

Voor diverse erediensten (niet alleen Praisediensten) is het noodzakelijk c.q. gewenst dat 

de Vredeskerk is uitgerust met moderne audiovisuele middelen (beeld en geluid), wat nu 

(deels nog) niet het geval is. Dergelijke moderne middelen zijn mogelijk ook een pre bij 

verhuur van de kerkzaal aan derden (concerten, burgerlijk huwelijk, etc.) 

 

4. Ingangen kerkgebouw 

Op dit moment worden beide ingangen van de kerk (hoofddeur kerk en ingang tussen kerk 

en Beuk) op zondagochtend gebruikt als in- en uitgang. Voornamelijk bij het uitgaan 

betekent dit dat er slechts bij één deur de begroeting door de predikant is. Bovendien is 

er minder gelegenheid tot ontmoeting met elkaar als gemeente (ieder gaat zijns weeg). Nu 

kan dit laatste uiteraard niet opgelegd worden, maar het gebruik van slechts één in- en 

uitgang faciliteert wel om elkaar tegen te komen en te ontmoeten. 

 

5. Parkeren en laden en lossen 

Uit alle geledingen van de gemeente wordt het parkeerprobleem naar voren gebracht. 

Het ontbreekt aan voldoende parkeerruimte in de nabije omgeving. Dat betekent 

problemen voor het in- en uitstappen van ouderen en mindervaliden dicht bij het gebouw. 

Daarnaast is het ook belemmerend voor het kunnen laden en lossen van apparatuur en/of 

goederen bij de ingang van de kerk. 

 

Aandachtspunten 

Naast deze knelpunten zijn er nog een aantal aandachtspunten gesignaleerd: 

 

1. Voorrang kerkelijke activiteiten 

Omdat door de samenvoeging het aantal activiteiten in ‘De Beuk’ en gebruik van 

aanwezige ruimtes in ‘De Beuk’ flink toeneemt, moet de algemene stelregel zijn dat 

kerkelijke activiteiten altijd voorrang krijgen boven niet kerkelijke activiteiten. Bij het 

afspreken van verhuur dan wel gebruikscontracten dient hier door beheerders dus 

nadrukkelijk rekening mee gehouden te worden! 

Wij bevelen daarom aan dat het bestuur en beheer van ‘De Beuk’ uiteindelijk bij het CvK 
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komt te liggen en de inkomsten uit verhuur en contracten daarmee ook rechtstreeks in de 

kerkelijke kas vloeien. 

 

2. Lopende contracten 

Zijn er lopende of onderliggende contracten met betrekking tot verhuur/gebruik, welke 

mogelijk opgezegd of aan de nieuwe situatie aangepast moeten worden? Aandachtspunt 

voor CvK en beheerders. 

 

Voorgestelde oplossingen en aanbevelingen 

 

1. Creëren extra gebruiksruimte (zie plattegrond/schets hieronder): 

a. Podium als semipermanente ruimte voor JoPeace 

Het podium in ‘De Beuk’ wordt niet of nauwelijks gebruikt; door een schuifwand (op 

podium) te plaatsen kan deze ruimte gebruikt worden door JoPeace. Zij kunnen 

deze ruimte dan met eigen spullen inrichten voor (semi-)permanent gebruik. Deze 

ruimte kan dan zowel op zondag tijdens de eredienst, als op andere dagen als 

jeugdhonk gebruikt worden.  

b. Huidige archiefruimte naast keuken ombouwen tot gebruiksruimte 

Om deze ruimte te kunnen gebruiken moet er wel daglicht binnen kunnen komen, 

hetzij door een raam of een dakvenster / dakkoepel te plaatsen. 

Deze relatief kleine ruimte zou door een van de groepen op zondag gebruikt 

kunnen, maar eventueel ook als kleine vergaderruimte door de week. 

Het huidige archief in deze ruimte zou verplaatst kunnen worden naar de oude 

consistorie. 

c. Ruimte met koffietafel aan het einde van de hal afsluiten met glazen wand 

Door het plaatsen van een glazen wand (met bijv. twee grote openslaande glazen 

deuren) wordt dit een nog iets intiemer “koffiehoekje”, welke met openstaande 

deuren op zondag ochtend gebruikt kan worden, maar tevens op andere dagen 

gebruikt kan worden voor vergaderingen of koffieochtenden in kleine kring zonder 

dat men “last” heeft van andere gebruikers in het gebouw. 

Het gebruik van een glazen wand voorkomt dat de hal en keuken afgesloten 

worden van daglicht. 

 

Met betrekking tot deze voorgestelde oplossingen beveelt de werkgroep aan om in ieder 

geval optie 1a en 1c uit te voeren. 

 

Voor de verdeling van de diverse (jeugd)groepen over de ruimtes tijdens de 

zondagochtend kan de indeling gehanteerd worden zoals voorgesteld door de werkgroep 

Jeugd en Jongeren (vorige hoofdstuk). 

 

Initieel kan als planning voor het totale gebruik van activiteiten in ‘De Beuk’ eventueel 

gestart worden met het door deze werkgroep opgestelde detailplan (zie bijlage 

basisanalyse). 
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2. Zitplaatsen kerkzaal 

In de gevallen dat er voor een dienst onvoldoende zitplaatsen in de kerkzaal van de 

Vredeskerk worden verwacht (hoogtijdagen, bijzondere diensten) zijn er ons inziens twee 

oplossingen mogelijk: 

a. een uitwijk naar ‘De Beuk’, op voorwaarde dat de juiste audiovisuele middelen 

aanwezig zijn, alwaar de dienst gelijktijdig meegevierd kan worden; 

b. de dienst op diezelfde dag tweemaal op verschillend tijdstip in de Vredeskerk te 

houden (aansluitend aan elkaar of ’s morgens + ’s middags). 

Het is aan de Kerkenraad om per geval te beslissen voor welke optie wordt gekozen. 

Daarnaast wordt voorgesteld om voor de gezamenlijke start in de Vredeskerk te 

onderzoeken of: 

c. de inrichting van de Vredeskerk tijdelijk en/of permanent zodanig veranderd kan 

worden (bijv. door middel van de stoelindeling) dat iedereen met elkaar een 

‘eigen’ plekje / ‘eigen’ thuis moet vinden. 

 

3. Technische voorzieningen 

a. Kerkzaal voorzien van moderne beeld- (loopt momenteel) en geluidsapparatuur 

(met aansluitmogelijkheden voor instrumenten, microfoons, etc.). 

b. Aanleggen van een verbinding van beeld en geluid vanuit de kerkzaal naar ‘De 

Beuk’, zodat een dienst ook daar te volgen en mee te vieren is. 

 

4. Eén in- en uitgang kerkgebouw gebruiken bij zondagse erediensten 

a. Voorstel is om de glazen ingang als enige in- en uitgang te gebruiken bij de 

zondagse erediensten. 

b. De oude hoofdingang blijft dan dicht, maar is vanwege de voorschriften wel van 

het slot af, want in geval van nood of onvoorziene omstandigheden moet men wel 

ook via deze uitgang het kerkgebouw kunnen verlaten. 

 

5. Parkeren, laden en lossen 

a. De gemeente Oosterhout heeft aangegeven dat op korte termijn ook op zondag 

de parkeergarage open zal zijn (info van Joke Monster). Wellicht dat men op moet 

rijden tot de slagboom, waarna het hek open gaat, maar er kan dus elke zondag 

daar geparkeerd worden (uiteraard is dit betaald parkeren). 

b. Voorgesteld wordt om op ons eigen terrein een bestraatte eenrichtingsdoorgang te 

maken voor ‘De Beuk’ langs met een ingang vanuit de Laan. (Zie plattegrond/schets 

hieronder) 

- Dat wil zeggen: inrijden via de St. Janstraat, de Laan en het openslaande hek 

daar, voor ‘De Beuk’ langs rijden richting kerk/hoofdingang, daar kunnen 

kerkgangers in- en uitstappen en apparatuur/goederen geladen en gelost worden; 

vervolgens kan men via het hek voor de ingang van ‘De Beuk’ weer uitrijden in de 

Rulstraat en de auto parkeren in de parkeergarage (of elders).  

- Voor ‘De Beuk’, langs deze doorrijroute, kunnen een aantal parkeerplaatsen 

gecreëerd worden voor mindervaliden met eigen vervoer. 

- De fietsen kunnen dan gestald worden langs de muren van de kerk en ‘De Beuk’ 
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richting de glazen “hoofd” ingang. 

- De aanwezige, grote boom zal sowieso wegens ziekte gekapt worden. Door het 

vrijkomen van deze ruimte kunnen voor trouwerijen c.q. begrafenissen de 

respectievelijke trouw- dan wel rouwauto ook deze kant op draaien om hetzij bij 

de oude hoofdingang hetzij bij de glazen ingang te komen. 

 

- De wijzigingen betreffen in totaal dus het aanbrengen van één inrit, het 

aanpassen van de bestrating en het aanbrengen en verbreden van de huidige 

toegangspoorten / hekwerken. 

- Voor de aanleg van de inrit (de Laan) en mogelijk ook voor de parkeerplaatsen 

op eigen terrein zal wel bij de gemeente mogelijk een vergunning aangevraagd 

moeten worden. 

 

Voorstellen van de werkgroep aan de Grote Kerkenraad  

 

De werkgroep stelt voor aan de Kerkenraad om het CvK opdracht te verstrekken om alle 

opties waarvoor aanpassingen aan gebouw en/of omgeving gedaan moeten worden uit te 

werken en indien door de Kerkenraad akkoord bevonden uit te voeren. 

 

Voor de overige opties (2a, 2b en 4) verzoekt de werkgroep de Kerkenraad deze in 

overweging te nemen en positief te besluiten. 

 

Plattegrond/Schets diverse voorstellen met uitgang aan de Laan 

 

Laan

Keuken
Archiefruimte

Podium

Koffiehoek

a

b

c“Zondagse
hoofdingang”

Semi-permanente
schuifwand

Bestaande
Parkeer-
plaatsen

Bestaande
Parkeer-
plaatsen

Glazen wand
met grote
glazen deuren

Fi
et

se
n

Fie
tse

n

BEUKVREDESKERK

Te kappen boom

Alleen voor trouw- en rouw-auto’s
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Bijlage 1 

Wijkontmoetingen – samenvattend verslag 
 

Door Marco Boevé en André Vlieger 

 

Tijdens de wijkontmoetingen zijn alle opmerkingen over de overgang van twee naar één 

kerkgebouw gerubriceerd onder drie kopjes: Kansen/ Zegeningen; Zorgen/Uitdagingen en 

Alternatieven/Ideeën. Al deze opmerkingen zijn in één document door de begeleidingscommissie 

verzameld. Uit al die opmerkingen is het volgende samenvattende verslag gemaakt.  

 

Kansen/Zegeningen 

Kernwoorden zijn vooral woorden als: Samen – elkaar – voller –kinderen/ jongeren – één- 

efficiënter. Een onderliggend verlangen om eenheid en gemeenschap te beleven als kerk met 

elkaar zonder scheiding of aparte vieringen spreekt hieruit als ideaal van onze PGO als 

kerkgemeenschap. Als er een wil is, moet er ook een weg zijn om dat met elkaar te kunnen. Dat 

is ook wel een duidelijke ondertoon die gehoord is. Naar één gebouw gaan, wordt positief 

gezien als een kans voor een gezamenlijke, inclusieve beleving van kerkzijn, waarin jong en oud 

bij elkaar zijn en er geen sprake is van stromingen die elkaar uitsluiten. Er liggen door de gang 

naar het ene kerkgebouw meer kansen voor ontmoeting met elkaar. Ook wordt de hoop vaak 

uitgesproken dat er ‘verjonging’ zal komen onder de bezoekers van de kerkdiensten.  

 

Zorgen/Uitdagingen 

Het ideaal van samen willen vieren zorgt tegelijkertijd voor spanning. Juist omdat ook erkent 

wordt dat er verschil is. Verschil tussen de gemeenschap rondom de gebouwen (Ark en 

Vredeskerk) wordt verschillend benoemd. ‘De Ark’ als gemeenschap die wordt vaak als ‘jonger’ 

ervaren en ook wat meer ruimte biedend voor eigen expressie (hiervoor wordt weleens de 

spreekwoordelijke spijker in de muur als voorbeeld aangehaald).  

 

Ook wordt regelmatig de zorg over de verschillende erediensten benoemd. De Praisedienst 

heeft een heel onderscheidende identiteit tegenover de meer als traditioneel ervaren 

erediensten. Het verschil is vaak lastig weer te geven blijkt wel. De zorg wordt wel geuit in 

hoeverre de ene of de andere dienst toch mensen zal uitsluiten. Tegelijkertijd is er ook een 

gevoel van noodzaak dat er ruimte gegeven wordt aan de verschillende vieringen. Zorg is er 

ook dat iedereen mee kan komen. Hoe kunnen we elkaar de ruimte geven en toch het idee 

hebben van samen één kerk zijn?  

 

Samen is dus een verlangen en tegelijkertijd ook een zorg. Het is een uitdaging om één 

gemeenschap te gaan vormen. Er is zorg om mensen die de stap niet zullen maken. Belangrijk is 

het woord je ‘thuis’ voelen. Hoe gaan we werken aan een nieuw ‘thuis’ voor ons allemaal? Hoe 

flexibel zijn de bestaande groepen om open te staan voor elkaar en een nieuwe eenheid tot 

stand te brengen? 

 

Dit begint al met groepsgedrag tijdens het koffiedrinken. Maar nog belangrijker m.b.t. het 
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aanvaarden van andere vormen van liturgie en eredienst. En nog meer dan dat zit ‘thuis voelen’ 

soms ook in de hele kleine dingen. Bijvoorbeeld: de Vredeskerk als monument wordt dan vaak 

als een drempel gezien omdat er minder zou kunnen in praktische zin dan in ‘De Ark’. Hoe kan 

men het gevoel van ‘eigen’ ook in de Vredeskerk gaan ervaren?  

 

Andere praktische zaken worden ook als zorg genoemd. De grootste daarvan is wel het 

parkeerprobleem. Met name de zorg voor het kerkbezoek van de ouderen is daarvoor het 

leidende motief.  

 

Andere praktische zorgen centreren zich rond de vraag of het allemaal wel past, zo met z’n 

allen in de Vredeskerk en ‘De Beuk’. Zullen we soms niet met ruimtegebrek te kampen krijgen? 

Bijvoorbeeld bij bijzondere diensten op hoogtijdagen. Hoe dan?  

 

Daarnaast is er ook zorg geuit over de ruimte die de jongeren en kinderen krijgen. Hoe passen 

die allemaal?  

 

Alternatieven/Ideeën 

In de voorstellen draait het toch vooral om de kerkdiensten. Er worden al ideeën 

aangedragen over de verhouding Praise en andere erediensten. Verder wordt aangedragen 

om meer andere vormen te hebben, zoals Taizé, Iona en jeugddiensten.  

 

Over de inrichting worden voorstellen gedaan. Dit is ook een kans om opnieuw te bedenken 

hoe we gemeente willen zijn, was één van de opmerkingen. Kunnen we iets veranderen aan de 

stoelen en de indeling.  

 

De voorstellen zoeken naar manieren om tot een goede nieuwe start te komen (integratie).  

Interessante ideeën m.b.t. parkeerprobleem: een pendeldienst vanaf een centrale 

parkeerplaats. Ook is gesuggereerd om een deel van het groen dat we nu hebben als 

parkeerplaats te gebruiken en dan via ‘De Beuk’ een ronde te kunnen maken met de auto.  

 

Bespreking van varianten van de erediensten  

Ook de verhouding van het aantal Praisediensten tot ‘traditionele’ diensten is ter sprake gebracht. 

In totaal 3 varianten zijn in de loop van het proces besproken: een 4-2 variant waarbij sprake is 

van 4 traditionele diensten en twee Praisediensten in één maand (van vier weken). Hierbij zouden 

de Praisediensten volgen op de traditionele diensten en er een verschuiving zijn van de 

aanvangstijden.  

Een 3-1-1 variant betekent 3 traditionele erediensten en een Praisedienst op de derde zondag van 

de maand allen om 10:00 uur. Een extra traditionele dienst tegen het middaguur op de zondag 

van een Praisedienst.  

Een 3-1 variant betekent 3 traditionele en 1 Praisedienst in de maand. Allen om 10:00 uur.  

 

De reacties op de 4-2 of 3-1 verhouding zijn wisselend per groep.  
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Een 4-2 verhouding wordt echter doorgaans wel eerder als een ‘gedoog’ verhouding gezien. 

Als het niet anders zou kunnen, dan is er wel begrip voor. Belangrijkste argument daarvoor is 

dat er rekening gehouden wordt met het verschil in geloofsbeleving. En ook met het gegeven 

dat voor sommigen de één of andere vorm van kerkdienst een te hoge drempel vormt. Dan is 

het beter misschien om dan toch twee verschillende diensten na elkaar te houden. Dan hoeft 

zogezegd niemand ‘in te leveren’.  Bij het idee van een koffiemoment tussen de diensten wordt 

vaak de associatie gemaakt met ‘De Ark’ vroeger toen Katholieken en Protestanten elkaar 

afwisselden.  

 

Als het gaat om de 3-1 verhouding dan valt op dat dit in principe vaak toch voorkeur 

verdient. Met name de gedachte van eenheid is hiervoor een doorslaggevend argument. 

Want als we nu één gemeenschap willen zijn in één gebouw, kunnen we dan echt niet samen 

vieren? Woorden als acceptatie en open staan voor elkaar zijn hierin belangrijk. Hierin wordt 

pijn en verlangen tegelijk zichtbaar.   

Sommigen geven aan om dan toch ook naar een Praisedienst te gaan, ook al doen ze dat nu 

niet om wat voor reden ook. Een enkeling geeft aan daar moeite mee te hebben (dat geldt 

over en weer voor de beide vormen van eredienst).  De 3-1 variant wordt ook praktisch 

gezien als meer efficiënt benoemd. Denk aan de organisatie van nevendiensten en JoPeace 

bijvoorbeeld. Hoe gaat dat in een 4-2 of 3-1-1 variant?  

 

In de wijkavonden komt het geluid ook regelmatig naar voren of het niet mogelijk is om meer 

gevarieerde diensten te hebben vanuit verschillende tradities. Hierbij wordt dan gewezen 

naar de kerkdienst op startzondag die door deze mensen als erg fijn wordt ervaren. 

Onderliggende gedachte die daarbij speelt is opnieuw het gevoel van ‘samen’ zijn, juist in alle 

verscheidenheid.  

 

Verder is er veel begrip voor andere vormen van eredienst met als focus de jeugd en de 

jongeren. Gedacht wordt dan vaak aan een alternatieve invulling van een vijfde zondag in de 

maand.  
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Bijlage 2  

Jeugd en jongeren 
 

Bevindingen van de jongeren van JoPeace 21-2-16 

In de bijeenkomst van afgelopen zondag hebben we de volgende vraag aan de jongeren 

gesteld. 

Wat hebben jullie nodig om het gezellig te hebben in de kerk (om je thuis te voelen)? 

 Samenkomen in een (gezellige) ruimte 

 Wifi in deze ruimte om dingen op te zoeken, niet alleen voor privé maar ook voor een 

bijeenkomst zoals JoPeace of kindernevendienst. 

 Plek na de dienst voor de jongeren. Gezellige hoek met drinken anders dan koffie en 

thee. 

Hiernaast heb ik de vraag gesteld wat ze van de kerkdiensten op zich vinden en wat zij als 

aanvulling zouden willen? 

 Modernere liedjes. Niet alleen opwekking maar ook liedjes van bekende artiesten. 

 Meer betrokkenheid bij het maken van de dienst. 

 Vaker een dienst door en voor de jongeren. 

 Vaker liederen vanaf de beamer zodat je niet met een liedboek hoeft te zitten. 

Wel nog voor de ouderen een liedboek erbij houden. 

 Beter begrijpelijk maken van de dienst. Niet alleen over “vroeger” maar ook over het 

heden en de toekomst. 

 Tijdens de dienst een puzzel, woordzoeker, raadsel over de preek. 

 

Vanuit de leiding van JoPeace: 

Wij zouden voor de jeugd veel meer een eigen plek willen inrichten. Met speeltafels, een bank 

om te hangen, muziek. Een eigen sfeervolle jeugdplek met gedimd licht. 

Wij zien het Beukennootje wel zitten als we naar 1 gebouw gaan. Dat biedt mogelijkheden om 

het leuk te maken.  Nu veel te veel steriele ruimtes en allemaal rondom de tafel…veel meer 

afstand. De jeugd is altijd wat moeilijker benaderbaar. 

 

Bevindingen vanuit de Crèche 

       Welke kansen zien jullie voor crèche als we naar één gebouw gaan? 

 Makkelijker een planning te maken. 

 Kinderen krijgen meer binding met elkaar en de leiding 

       Zijn er uitdagingen waar jullie denken tegen aan te lopen? 

 Ruimtegebrek om alle groepen een plekje te geven 

       Hebben jullie nagedacht over welke ruimte voor jullie geschikt zou kunnen zijn en hoe je 

die een eigen identiteit kunt geven? 

 Ideaal zou zijn kleine aparte ruimte (de helft van de grote bijzaal) 

 Of een kleine ruimte die afgescheiden is door b.v. kastwand. 

       Welke middelen heb je eventueel (nog) nodig? 

 Kleine tafeltjes en stoeltjes (uit ‘De Ark’) 
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 In plaats van een box een inklapbaar campingbedje i.v.m. ruimtegebrek 

 Een grote kast om speelgoed e.d. in op te bergen (het is nu heel onhandig dat het 

beneden in de kelder staat) 

 

Bevindingen van de kindernevendienst: aparte overzichtsplaat (niet bijgevoegd) 

 

  



32 
 

Bijlage 3  

Leden begeleidingscommissie 
 

Leden 

begeleidingscommissie 

Ark naar Vredeskerk        

         

Naam Adres Postcode    

         

Aat Hoogendoorn Orion 18 4907GC    

Els Dentro Hermelijnvlinder 39 4904ZD    

Erik Koning Noorderbeemd 11 4907ET    

Heerke van Til van Reesstraat 2 4901LZ    

Joke Monster Nonnenveld 34 4901ZR    

Joop van Wijk Markkant 103 4906KB    

Juul Fransen J.van Scorelstraat 64 4907PM    

Klaas Hijkoop Keerstijl 4 4901ZZ    

Linda Terpstra Burg. de vd Schuerenlaan 15 4904LN    

Marco Boevé Waterkerslaan 28 4907HB    

Peter de Waard Iepenlaan 25, Made 4921DX    

Ron Steffers Tijmhof 44 4907BE    

Wim Langerhuizen Mercurius 11 4907DE    
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Bijlage  4  

Detailplanning werkgroep Gebruik gebouwen en ruimtes 
 

Apart bijgevoegd 

 


