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1. Aanleiding 

De aanleiding voor deze notitie is gelegen in de brief ‘Hartekreet uit het midden’. 
Een flink aantal gemeenteleden hebben via deze brief hun verontrusting 
uitgesproken over de ontwikkeling van onze Hervormde gemeente. In de kern 
komt het bezwaar hierop neer: vroeger was er een vrij centrale koers voor de 
gehele gemeente, maar sinds enkele jaren ligt het accent vooral op de 
ontwikkeling van de wijkgemeenten. Veronderstelde gevolgen: polarisatie en zelfs 
‘afsplitsing’ als de beoogde 2e locatie daadwerkelijk doorgang zou vinden.  
 
In reactie op deze ‘Hartekreet-brief’ zijn weer brieven binnengekomen van 
gemeenteleden die andersom redeneren: na jarenlang zoeken is een lijn uitgezet 
van ruimte geven aan de legitieme verscheidenheid binnen de gemeente van 
Christus. Dit via een sterker accent op de ontwikkeling van de wijkgemeenten. 
Wordt deze beleidslijn nu weer ter discussie gesteld? 
 
Deze discussie is momenteel vooral zo actueel omdat de AK heeft besloten de 
vervolgfase in te gaan aangaande de uitwerking van een tweede kerkelijk 
buurtcentrum. Concreet betekent dit: uitwerking financiën en fondsen, visie op het 
diaconale en sociaal-maatschappelijke werk en het ontwikkelen van een voorlopig 
ontwerp. Een aantal gemeenteleden ziet in een 2e locatie vooral een bedreiging. 
De AK ziet de realisatie van een 2e locatie juist als een kans. Om deze zienswijze 
te begrijpen is het eerst nodig de bredere context te bezien. 

 
 
2. Ontwikkelingen in de gemeente door de jaren heen 

De Hervormde Gemeente Woudenberg is door de jaren heen een brede GB 
gemeente geweest waarin ieder geacht werd een plekje te kunnen vinden binnen 
de door de kerkenraden vastgestelde contouren. Sommigen ervaarden dat als 
een soort volkskerk. Dat is op zich heel mooi, want iedereen mag en kan daar zijn 
of haar plek innemen. Maar dan wel binnen de geschetste contouren. Dat gaf en 
geeft spanningen en hoe geef je daar verstandig leiding aan? 
 
Als we alleen al naar de naoorlogse periode kijken, dan wordt wel duidelijk hoe 
weerbarstig dit vraagstuk is. De Protestantse gemeente De Voorhof is voor een 
deel (de Hervormde gemeente Salem) afkomstig uit onze gemeente. Weer later in 
de tijd ontstond een grote uitstroom richting de Christelijk Gereformeerde Kerk in 
Scherpenzeel. Tenslotte kregen we de kerkscheuring in 2004, hoewel de 
achtergrond hiervan strikt genomen een ander karakter had (verschil in visie op 
de kerk). In de loop der jaren is daarmee zowel ter linker- als ter rechterzijde een 
omvangrijke groep trouwe leden uit onze kerkelijke gemeente verdwenen. 
 
Hierbij ging het steeds om grote groepen gemeenteleden op de flanken in de 
gemeente, die uit onvrede een andere weg gingen. Zonder hier nu een 
waardeoordeel aan te hangen, is dit vanuit onze gemeente bezien natuurlijk een 
verdrietige zaak. Hoe hiermee om te gaan? Want die breedte is, ondanks de 
uitstroom, nog steeds aanwezig in onze gemeente anno 2017. 

 
 

3. De keuze voor modalitaire nuancering 

Toen dit vraagstuk in 2004 onder ogen werd gezien is uiteindelijk met overtuiging 
gekozen voor een ander besturingsmodel van onze gemeente: modalitaire 
nuancering. Kern hiervan was met de twee overblijvende wijkgemeenten ruimte 
geven aan de verscheidenheid, terwijl je elkaar in de wezenlijke dingen blijft 
herkennen. De nuancering moest ingevuld worden door de 2 wijken (liturgisch) 
verschillend in te kleuren. Zo ontstonden ‘wijk 1’ en ‘wijk 2’. Beide wijkgemeenten 
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wel nadrukkelijk onder de accolade van de Gereformeerde Bond. Deze visie werd 
breed gedragen; op een druk bezochte gemeenteavond in het najaar van 2004 
steunde ruim 85% van de gemeenteleden deze visie. Dit is op de gemeenteavond 
in september 2016 nog eens bevestigd. 
 
 

4. Problemen en bijsturing 

Het daadwerkelijk vormgeven van deze visie bleek weerbarstiger dan gedacht. 
Hoewel aanvankelijk perforatie tot de mogelijkheden behoorde werd hierop 
teruggekomen door de kerkenraden uit angst voor onrust door te veel 
grensverkeer. Uitgangspunt vanaf toen was dat er niet geperforeerd zou worden 
tussen de wijken: met elkaar binnen de geografische grenzen de wijkgemeente 
vormgeven. Echter dit bleek een te hoog gegrepen ideaal. Gemeenteleden aan 
de flanken van een wijk hadden vaak nadrukkelijk de wens om overgeschreven te 
worden naar de andere wijk waarin ze geestelijk/liturgisch meer konden ademen. 
Dit bracht grote spanningen met zich mee. Het zette de verhoudingen binnen en 
tussen de kerkenraden onnodig onder druk en het is bovendien inmiddels ook 
kerkordelijk achterhaald. Toen we als gemeente advies kregen in het kader van 
bijzondere visitatie werd ons nadrukkelijk aangeraden de blokkade op 
overschrijvingen op te heffen en de wijkgemeenten verder in te kleuren. Een 
redelijk aantal gemeenteleden heeft zich inmiddels laten overschrijven naar de 
wijk van voorkeur. Uiteraard heeft dit ook invloed op de samenstelling van een 
wijk. Zo kun je binnen de wijken feitelijk ook niet meer voluit spreken van een 
linker- of rechterflank, maar vormen ze binnen de wijken een qua omvang met de 
middengroep vergelijkbare groep. Het heeft er ook toe geleid dat op 
kerkenraadsniveau een constructieve relatie tussen de wijken is ontstaan omdat 
zij elkaar als aanvullend zien om de gehele breedte van de gemeente te dienen.  
 
Door sommigen in de gemeente wordt wel gesteld dat de wijken elkaar liever kwijt 
dan rijk zouden zijn en dat de gemeente hiermee volstrekt uiteen gegroeid zou 
zijn. Met de 2e locatie zou dan de scheuring compleet zijn. Als AK en beide 
wijkgemeenten zijn we het nadrukkelijk oneens met deze stelling. Hoewel we 
vanuit dezelfde visie op de gemeente werken binnen de gezindte van de 
Gereformeerde Bond, zijn er ook verschillen in de accenten die we zetten in de 
uitvoering in de wijken en liturgische keuzes. Daarmee kunnen we een gemeente 
zijn die ruimte biedt aan velen. 
 
Daarom hebben we elkaar nodig en kunnen elkaar niet missen. Er zijn inderdaad 
gemeenteleden die vooral op de eigen wijk zijn gericht en weinig hebben met de 
ander wijk. Maar vanuit de kerkenraden leggen we het accent graag anders: we 
vullen elkaar als wijken aan om zo beter de gemeente in z’n geheel te kunnen 
dienen. Daarnaast houden we belangrijke zaken in de gemeente centraal; heel 
concrete verbondenheid dus. De kern is absoluut gelijk: alleen verzoening door 
het alles reinigende bloed van Christus! 
 
Samenvattend is deze visie op de gemeente - en mede in relatie tot een 2e 
kerkelijk centrum -  door de kerkenraden als volgt onder woorden gebracht: 
 
RUIMTE… 

Voor het Woord van God, het Evangelie van onze Heere Jezus 

 Naar binnen en naar buiten  

 In twee wijkgemeenten van één hervormde gemeente 
 

Een 2e kerkelijk centrum biedt kansen voor verdieping en verbreding van de 
gemeente: Kerkzijn+.  Om kerk in de buurt te zijn; in het centrum en in het oosten 
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van het dorp ruimte te hebben voor de omgeving en geborgenheid te bieden, 
elkaar te kennen en zelf gekend te worden. Dat geeft een +.  

 
We hebben kansen 

- Er is een doorgaande uitbreiding van woningbouw in het oosten van het dorp 
- Een sterke gemeente met 2 robuuste wijken 
- Goede interne verhoudingen  
- De brede hervormd-gereformeerde koers is voluit geaccepteerd 

 
We zoeken ruimte voor ontwikkeling en groei, vanuit onze Bijbelse opdracht 

- Verbreiding van het Woord van God; versterking van Zijn gemeente 
- Uitwerking in Woord en Daad – Zondag en doordeweeks 
- Verbinding met alle mensen om ons heen: Gemeenschap in de breedte 
- Elkaar kennen en gekend worden 
 
Is dit dan de perfecte visie en is daar niets op af te dingen? Dat is te veel gezegd. 
Maar de kerkenraden hebben met overtuiging voor deze koers gekozen in het 
besef dat daarmee de gemeente het meest gediend is en ook de onderlinge 
harmonie. Hiervan gaat een beter getuigenis uit dan van het vertrek van hele 
groepen gemeenteleden. Het blijft evenwel ook nu een zoeken en tasten naar de 
opdracht van Christus in deze wereld en de concrete vormgeving daarvan in de 
Hervormde Gemeente Woudenberg. Binnen de veelheid van geluiden is en blijft 
dat soms ingewikkeld. 

 
 
5. Het signaal van de middengroep 

Vanuit de ‘middengroep’ is het signaal naar de AK afgegeven dat men bezorgd is 
over de ‘profileringsdrang’ van de wijken. Het midden herkent zicht steeds minder 
en men wil niet kiezen (in het bijzonder als de 2e locatie er zou komen). De AK en 
de wijken hebben naar aanleiding hiervan meermaals intensief gesproken over dit 
signaal. En ook over de tegenovergestelde geluiden. In de kern zijn de volgende 
zaken vastgesteld: 

 Het model van modalitaire nuancering is een goede benadering om de 
volle breedte van de Woudenbergse gemeente te dienen. Ten principale 
achten de kerkenraden dit een juiste visie. We geven en gunnen elkaar de 
ruimte, het is geven en nemen. 

 Centraal gemeentewerk vervult een brugfunctie tussen de wijken. Dit is 
een zeer belangrijk element met een verbindende functie. Dit willen we 
duurzaam zo houden en de wijken hebben de inspanningsverplichting 
daarvoor te gaan. Denk hierbij aan centraal Jeugdwerk, ouderenwerk, 
evangelisatiewerk, kringwerk, etc. 

 Bij de middengroep zit een pijnpunt, dat moet eerlijk worden onderkend. 
Uiteraard bestaat de vrijheid iedere zondag te kerken waar men wil. En dit 
zal zo blijven. Ook als er een 2e locatie komt. Echter vanuit een 
middenpositie vindt men het toch lastig om daarin een keuze te maken. 
Toch zijn de kerkenraden van mening dat het wijkgemeentemodel het 
brede geheel beter dient dan het centrale model. Dit ook nadrukkelijk 
tegen de achtergrond van de landelijke ontwikkelingen binnen de 
Gereformeerde Bond. Om de middengroep tegemoet te komen is het goed 
om te bezien waar deze ruimte precies zit. In de eerste plaats is belangrijk 
om vast te stellen dat iedere wijkgemeente primair geroepen is voor de 
volledige breedte van te eigen wijk te zorgen. Dus niet alleen voor het  
rechter- of linkerdeel en zich daar volledig op te richten, maar dus ook 
nadrukkelijk rekening heeft te houden met de middengroep die in beide 
wijkgemeenten meeleeft. Vervolgens heeft de AK, primair denkend vanuit 
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de wijkgerichte visie en in nauwe samenwerking met de wijken een aantal 
maatregelen uitgewerkt om de middengroep tegemoet te komen. 
Uitbreiding van activiteiten binnen het bestaande beleid. Beleid om 
hopelijk een stukje pijn en zorg bij de middengroep weg te nemen.  

 
 

6. Uitbreiding van activiteiten binnen het bestaande beleid 

In de AK is in afstemming met de beide wijken het volgende beleid geformuleerd. 

 Dienst doen van ambtsdragers in elkaars wijken bij bijzondere diensten. 
o Denk hierbij aan Bid- en dankdagen (avonddienst), 

Nieuwjaarsdienst, 2e feestdagen, belijdenisdiensten, diensten van 
bevestiging ambtsdragers, intrede- en afscheidsdiensten 
predikanten (details nog nader in te vullen). 

o Met ingang van 1 januari 2018. 

 Consulentschap bij een predikantsvacature door de andere wijk laten 
invullen (is nu al concreet ingevuld: Ds. Wessels is gevraagd als consulent 
voor wijk 1 en hij heeft daarin toegestemd / als consulent zal hij ook een 
aantal doopdiensten in wijk 1 doen alsmede ook de afsluitingsdienst van 
de VBW). 

 Als de 2e locatie er komt: rouleren over de gebouwen in de middag- en 
avonddiensten (want: het is een gebouw van de gehele gemeente en dus 
is het goed dat beide wijken er komen). Nadere invulling, zoals de 
frequentie, nog af te spreken  (dit heeft pas zin als duidelijk is dat de 2e 
locatie er ook daadwerkelijk komt). 

 Over ruilbeurten (dienstdoen van een predikant in de andere 
wijkgemeente) wordt momenteel nog het gesprek gevoerd. Op de 
gemeenteavond (zie verderop) hopen we u daar nader over te informeren. 

 Vanuit de AK is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de communicatie 
van de wijken richting de gemeente. De wijken gaan daar zelf over; 
gevraagd is te letten op toonzetting in de uitingen. De wijken hebben 
toegezegd dit signaal op te pakken. 

Afgesproken is dit beleid na een periode van 1 jaar te evalueren. 
 
 

7. Afrondend 

Samenvattend zijn de kerkenraden ervan overtuigd op het goede spoor te zitten 
met de wijkgerichte benadering. Echter, wij (h)erkennen dat bij de middengroep 
wel een pijnpunt zit. Om hier aan tegemoet te komen is uitbreiding van activiteiten 
binnen het bestaande beleid ontwikkeld. Daarmee willen we con amore een 
streep zetten onder de wederzijdse verbondenheid van de wijken. We hopen en 
bidden dat dit ook zo ervaren mag worden in de gemeente. Als kerkenraden 
willen we graag dit beleid toelichten op een gemeenteavond en nader met u in 
gesprek gaan hierover. Wij nodigen u daarom uit voor een gemeenteavond op DV 
dinsdag 12  september om 20 uur in Eben Haezer. Deze gemeenteavond zal 

ook worden aangekondigd in ‘De 5 gemeenten’. 
 
Afrondend, dit document is niet af zonder een geestelijke notie. Daarom: laten we 
elkaar opwekken de Heere te dienen ieder op zijn of haar plaats in de gemeente. 
Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Vanuit een betrokken, gunnende en 
dienstbare gestalte. Als kerkenraden en gemeente. In verbondenheid met 
Christus zijn we ook verbonden met elkaar. Tot lof en prijs van Zijn nooit 
volprezen naam! 


