
                                                                                                             

 
d.d. 30.06.2021. 

PKN/Protestantse gemeente De Lier i.w. 
 

Verslag van de gemeentebijeenkomst d.d. 23 juni 2021, gehouden in de Vredekerk. 
 
Aanwezig: 50 personen 
Voorzitter:  Pete de Bruijn, leiding: Harry Swarts 
Verslaglegging:  Elly van den Berg 
Bijlage bij dit verslag:  PowerPoint gemeenteberaad 23 juni 1 juli 
 
Voorafgaand en tussen de verschillende onderdelen van deze avond speelt onze organist Leo 
Bouma op de piano. 
 
1. Opening 
Harry Swarts opent de vergadering en geeft voorzitter Pete de Bruijn het woord. De voorzitter 
heet iedereen van harte welkom en bedankt de stuurgroep, de taakgroepen en alle andere 
commissies voor hun werk bij het samenstellen van de stukken, die de basis vormen waarop 
onze gefuseerde kerk straks vorm zal krijgen. 
Vanavond zal elk onderwerp toegelicht worden, waarop alle aanwezigen en hen die online zijn 
verbonden kunnen reageren. Na het verwerken van de reacties zullen de stukken ter 
goedkeuring naar de classis verzonden worden.  
De aanpassing van de gebouwen zal vanavond niet aan de orde komen, dit zal in september 
tijdens 2 bijeenkomsten besproken worden om uw mening te peilen.  
De voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat de eindstreep in zicht is waarop wij gezamenlijk één 
gemeente mogen en willen worden, dit niet zonder de hulp van onze Heer. 
 
Harry Swarts deelt mee dat de mensen thuis ook kunnen meepraten via chat, e-mail enz. Kortom 
een interactief proces, waarin iedereen gehoord zal kunnen worden. 
 
Erik Bongaards licht het beleidsplan toe, dat voor de taakgroepen de start en leidraad voor het 
werk is geweest. Deze avond zullen pastoraat, diaconaat, missionair, liturgie en eredienst aan de 
orde komen. Andere onderdelen zullen volgende week worden besproken.  
 
Als eerste krijgt echter Frans Voskamp het woord. Hij heeft aangegeven een verklaring te willen 
geven. Twee jaar geleden was hij van mening dat hij de fusie niet mee zou maken, maar is nu 
uitermate blij dat dit binnenkort toch gaat gebeuren. Ook waardeert hij het dat hij de gelegenheid 
krijgt om hierover tijdens deze avond te spreken. In zijn werkzame leven heeft hij vijf fusies 
meegemaakt op scholen. ‘Ik zie de fusie van 2 PKN kerken als een huwelijk tussen 2 
gelijkwaardige partners. Vanaf de fusie geen afspraken, geen bloedgroepen meer. We willen 
onze kinderen en kleinkinderen niet belasten met afspraken die niet waargemaakt kunnen 
worden. We zullen ongedwongen open moeten staan voor onze naaste’. Met het advies om 
verantwoord om te gaan met de geldmiddelen eindigt Frans met een kort gedichtje: “De tijd zal 
het leren, maar nu eerst fuseren, zoals het hoort, naar Gods woord. Loof allen de Here”. 
 



Harry bedankt Frans voor zijn bevlogen verhaal met de opmerking dat we per onderdeel de 
boodschap van Frans in ons achterhoofd zullen houden. Het zal voor de classis duidelijk moeten 
zijn hoe de toekomstige kerk eruit zal gaan zien. 
 
Voor het onderdeel Pastoraat licht Arjen van Duijn de organisatie hiervan toe. Anders dan in een 
eerdere vermelding zijn er nu drie wijken. Elke wijk heeft 1 predikant en 2 wijkouderlingen. Verder 
bespreekt hij het onderwerp met behulp van de sheets. Het geheel is niet in beton gegoten, in de 
toekomst zal blijken hoe alles zich zal ontwikkelen. 
 
Na pianomuziek is er een tafelgesprek met ds. Lennart van Berkel, Arjen van Duijn en Harry 
Swarts.  
Harry geeft tevens de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te 
plaatsen: 

➢ Gaat ds. Geke de Haan het ouderenpastoraat verzorgen? Ja, zij zal de groep 85-plussers 
onder haar hoede nemen. Voor Triangel, Bleyenburg en de M.A. de Ruyterhof zal een 
specifieke ouderling aangesteld worden. 

➢ Zes ouderlingen is te weinig! Is dit een minimum aantal? Ds. Van Berkel legt uit dat het 
inderdaad een minimum is en dat het een flinke uitdaging is om het pastoraat te bezetten, 
mede omdat ds. De Haan binnenkort met emeritaat gaat. Er zal een pastoraal team per 
wijk worden samengesteld (voor mensen die meer aandacht nodig hebben) met behulp 
van wijkmedewerkers en ook dames van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst). 
Binnenkort zal er een herziene versie volgen van het stuk.  

➢ Het pastoraat is meer naar buiten gericht. De kerk zal een brug naar de toekomst moeten 
slaan. Lennart vindt dat vooral de middengeneratie aandacht moet krijgen, dit kan bijv. 
door gebruik te maken van het “Jeugthuis” en het voormalige snoepwinkeltje. Hier vinden 
al diverse activiteiten plaats. 

➢ Via de chat komt de vraag of alle ouderlingen doorgaan na de fusie? Dit is mogelijk, maar 
er zijn ook mensen die na de fusie hun werkzaamheden beëindigen. Op allerlei gebieden 
zullen er mensen nodig zijn, niet alleen ouderlingen maar ook (pastoraal) medewerkers. 

➢ Harry meldt dat later ook nog de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen. 
 
Het volgende thema Diaconaat wordt ingeleid door Ria Luyendijk (lid van de Stuurgroep), 
toegelicht met de teksten op de sheets. Zorg voor de armen, opkomen voor zwakken e.d. is een 
wezenlijke taak, ook in de nieuwe PKN De Lier. Dit in onze eigen gemeente, maar ook 
daarbuiten. Dienstbaarheid en barmhartigheid zijn belangrijke uitgangspunten.  
Het college Diaconaat bestaat uit 3-7 leden. Er is veel werk te doen. De diakenen stellen diverse 
prioriteiten, zie sheet.  
Ook het onderdeel Missionair wordt door Ria toegelicht met behulp van de teksten op de sheet. 
Er zal in de nieuwe PKN De Lier een werkgroep worden samengesteld waarin de taken verdeeld 
zullen worden. 
 
Voor het tafelgesprek worden kerkelijk werker Gertjan Pellikaan en diaken Cor van Leeuwen 
uitgenodigd.  
 
Harry heeft een vraag: hoe kunnen onrecht en onderdrukking opgespoord worden? Hoe komt dit 
in de prioriteiten tot uitdrukking? 

➢ Cor van Leeuwen legt uit: bij de keuzes van de doelen kun je bij voorbaat al vaststellen 
wat thuishoort bij de diaconie. 

➢ Geke de Haan: zou bijvoorbeeld Amnesty International gepromoot kunnen worden, zij 
bestrijden onrecht. Cor van Leeuwen antwoordt: Dit zal waarschijnlijk in de toekomst weer 
opgepakt worden. 

➢ Nieuwe inzichten geven wellicht andere prioriteiten, dit natuurlijk in overleg met alle 
belanghebbenden. 

➢ Missionair werk zou wat concreter benoemd moeten worden, bijv. het genoemde 
voormalige snoepwinkeltje is heel laagdrempelig. Verder o.a. activiteiten in de Kersttijd? 



Gertjan Pellikaan: missionair is ‘kerk naar buiten’. Mijn formulering zou zijn: God heeft een 
missie en in die missie heeft hij een kerk. Naast de mensen gaan staan die geen binding 
(meer) hebben met de kerk. De kerk moet naar buiten om duidelijk te maken wat het 
koninkrijk van God is. Behouden wat goed is en tegelijkertijd naar buiten durven kijken. 

➢ Gertjan Pellikaan gaat een opleiding volgen ‘kerk naar buiten’. Hierdoor zal hij het 
onderdeel missie concreet kunnen maken, met behulp van alle gemeenteleden. 

➢ Harry Swarts legt het volgende voor: de kerk is een instrument van God liefde, ontferming 
en gerechtigheid tussen mensen. Veel mensen brengen dit in praktijk, maar gaan niet 
naar de kerk. Vraag: Waarom heb ik de kerk daarvoor nodig? Gertjan antwoordt: in de 
mensen die dat doen, zien we Gods geest. Gods geest werkt waar mensen vanuit geloof 
handelen. Maar die geest is op meer plaatsen vindbaar. Ga met die mensen in gesprek 
over de liefde die er is. 

➢ Groep Hok de Tuba en Westland Netwerk, jonge gedreven mensen, er zijn dus al mooie 
voorbeelden. Samenwerking met hen kan nieuwe perspectieven openen. Reactie vanaf de 
tafel: Een gouden tip! 

➢ In wijk Molensloot is een informant die aan de secties doorgeeft waar de noden liggen. 
Gertjan antwoordt: in de te formeren werkgroep zullen wellicht mensen opgenomen 
worden die geen lid zijn van de kerk. 

 
Liturgie en Eredienst. 

➢ Een stevig rapport dat in de kerkenraad is besproken. (zie sheet). Cees Tanis presenteert 
het rapport op hoofdlijnen. Enkele punten uit het rapport worden uitgelicht, o.a. hoe de 
Stille Week eruit zal zien, periodieke wisseling van kerken, maandelijks of per seizoen. De 
liturgie blijft zoals we deze kennen, vertrouwd en herkenbaar. Ook vernieuwing biedt 
echter diverse mogelijkheden, zoals Next Generation, missionair, streamen. Aanvullingen 
zijn steeds mogelijk. 

 
Tijdens het tafelgesprek met Ds. Geke de Haan en Cees Tanis en opmerkingen uit de zaal: 

➢ Het naar buiten kerk zijn wordt gemist. Mogelijkheden voor zang- of praiseavonden op 
zaterdag- of zondagavond? Een koor o.i.d. in de middag? Mede om het kerkgebouw meer 
te gebruiken. Goede suggestie, wordt meegenomen!  

➢ In ‘Next generation’ worden dergelijke zaken wel degelijk genoemd. Geke de Haan wil 
echter wel graag de zondag ‘zondag’ laten blijven. 

➢ In het rapport staat onder ‘Dienen met woord en sacrament’ dat wij God willen dienen met 
gebeden en gaven. Belangrijkste doel van de kerkgang is het eren van God. Graag het 
woordje ‘eren’ opnemen in het rapport. Geke de Haan deelt deze mening: de lofprijzing 
hoort erbij! 

➢ Heb het gebed gemist aan het begin van deze avond. De voorzitter had in zijn 
welkomstwoord een kort gebed. De volgende avond zal hieraan meer aandacht worden 
geschonken.  

➢ Geke de Haan: Onze eerste opdracht is twee bestaande gemeenten samenbrengen. Ook 
in liturgie en eredienst is veel beweging, er staat veel open. Onderweg kan er van alles  
veranderen. De volgende generatie moet wel ruimte krijgen voor hun ideeën. Er zijn dus 
veel uitdagingen. 

➢ Er is veel nieuwbouw, inclusief een nieuwe school met wellicht een aula. De drempel van 
kerken is soms hoog. Diverse mogelijkheden om in de nieuwe wijk iets op te zetten met 
een aantal mensen die daar wonen of gaan wonen: dependances in andere gebouwen, 
diensten in een school houden. Reactie: goede suggesties, worden meegenomen. 

➢ Inhaken op vernieuwingen, kliederkerk is belangrijk onderdeel. Veel jongeren zijn al 
missionair bezig buiten te kerk, toekomstgericht, positief. Dit is het moment om samen te 
groeien en te bloeien, met elkaar bouwen aan Gods koninkrijk.  

➢ Via de chat is er een reactie van ds. Sijbrand Alblas, Ameland (onze vorige predikant): fijn 
dat het missionaire werk aandacht krijgt. 



➢ Bij de herinrichting van de kerkgebouwen de toegankelijkheid en multifunctionele 
eigenschappen benutten. Deze mogelijkheden, zoals o.a. streaming, ten volle benutten. 
En ze niet elders zoeken, als ze in de kerk al aanwezig zijn.  

➢ Op de vraag of de volgende avond in de Domkerk gehouden kan worden, wordt 
geantwoord dat de streaming in de Vredekerk meer mogelijkheden biedt.  

➢ Harry benadrukt dat tips welkom zijn. Graag grotere letters in de presentaties op de 
sheets. 

➢ Tenslotte volgt een hartelijk applaus als waardering voor alle goede rapporten. 
 
Harry Swarts: we zijn aan het einde van de avond gekomen. Volgende week donderdag komen 
de andere onderdelen aan de orde.  
Gertjan Pellikaan sluit af met de opmerking dat deze avond harmonieus is verlopen, hij verwacht 
echter dat er in de wandelgangen meer stof zal opwaaien dan tijdens deze avond. Hij is 
dankbaar dat er zo constructief is gesproken. We denken aan het gebod dat Jezus gaf: ‘Heb 
elkaar lief. Aan jullie liefde voor elkaar ziet iedereen dat we zijn leerlingen zijn’.  
Ik hoop dat we vanavond een stapje in die richting hebben gezet. Gertjan eindigt met gebed en 
een ‘welthuis en tot ziens'. 
 
21.00 uur einde van de bijeenkomst. 
 
 
 

 


