
                                                                                                             

 
d.d. 20.07.2021 

PKN/Protestantse gemeente De Lier i.w. 
 

Verslag van de gemeentebijeenkomst d.d. 1 juli 2021, gehouden in de Vredekerk. 
 
Aanwezig: 55 personen en ca. 70 personen via de livestream; 
Voorzitter:  Pete de Bruijn, leiding: Harry Swarts; 
Verslaglegging:  Piet Buitelaar. 
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.  
Laatstgenoemde meldt dat Herman Meeuws (voorzitter van de kerkenraad van de Domkerk) nog 
steeds ziek is en dat zijn assessor ds. Gerard van Velzen op vakantie is. 
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. 
Bij de opzet van de nieuwe gemeente zal het nodige veranderen. Mensen veranderen en 
daardoor verandert de kerk ook. Deze veranderingen geven soms ook nieuwe mogelijkheden. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen adviezen van enkele taakgroepen aan de orde komen alsmede 
het voorstel omtrent de plaatselijke regeling. 
De aanpassing van de interieurs van de kerkgebouwen zal vanavond niet aan de orde komen, dit 
zal in september a.s. tijdens 2 bijeenkomsten besproken worden. 
 
De voorzitter maakt melding van een bijeenkomst van de tussengeneratie, waar hij met een zeer 
positief gevoel vandaan is gekomen, ook al hebben veel van hen een andere wijze van 
kerkbeleving dan hijzelf. 
De voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat de eindstreep van het verenigingsproces in zicht is. 
Vervolgens spreekt hij een gebed uit. 
 
Harry Swarts deelt vervolgens de gang van zaken voor deze avond mede. 
Hij meldt dat ook de mensen thuis kunnen meepraten via chat, e-mail enz. . 
Ook na afloop van deze avond kunnen tot 5 juli a.s. kunnen nog reacties op deze avond worden 
ingeleverd. 
 
2. Jeugd en jongeren 
Erik Bongaards licht het advies van de taakgroep jeugd en jongeren toe. 
(Zie het desbetreffende advies en de presentatie via de livestream.) 
Vervolgens worden er naar aanleiding van deze presentatie de volgende vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt: 
I.  
Harry Swarts: Er wordt al 10 jaar volledig samengewerkt; verandert er dan nu niets ? 



Erik Bongaards: We gaan meer werken vanuit onze missie en visie en ook meer volgens de 
BRIM-methode. 
 
II. 
Vraag uit gemeente: Hoe komt het dat er voor de 18 – 25 jarigen vrijwel niets wordt gedaan ? 
Ds. Lennart van Berkel: Dit is kennelijk zo gegroeid c.q. ontstaan. De jongeren van deze 
leeftijdsgroep zijn ook moeilijk te bereiken. Misschien is het mogelijk om hen met de nodige 
ontspanning de nodige ruimte in deze te kunnen geven. 
Tips in deze zijn altijd welkom! 
 
Tip: 
Elly v.d. Berg: Praat niet te veel over de jeugd, maar veel meer met de jeugd. 
De jeugd waardeert het overigens wel, dat er aan hen wordt gedacht. 
Denk aan de mogelijkheden van jongerendiensten, het jeugdhuis en de sociale media. 
 
3. Plaatselijke regeling 
Hans Otto verzorgt een presentatie over het opgestelde concept van de plaatselijke regeling. 
(Zie het desbetreffende advies en de presentatie via de livestream.) 
Vervolgens worden er naar aanleiding van deze presentatie de volgende vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt: 
 
I. 
Leo Hanemaaijer stelt voor om al datgene wat in dit concept advies staat vermeld over huwelijk 
en andere levensverbintenissen te laten vervallen.  
Ds. Lennart van Berkel: Beide gemeenten hebben kortere of langere tijd geleden op dit punt een 
heel traject doorlopen op grond waarvan is besloten, dat ook andere relaties dan het huwelijk 
tussen een man en een vrouw kunnen worden (in)gezegend. 
Destijds zijn beide gemeenten hierbij ook betrokken geweest. 
Het verschil tussen zegenen en inzegenen in de kerkorde is min of meer een woordenspel, dat is 
gebruikt om bepaalde groepen binnen de PKN tegemoet te komen. 
 
Jan van Dijk: De lhbt-gemeenschap wordt steeds groter en deze mensen houden soms meer van 
elkaar dan de personen, die “traditioneel” zijn gehuwd. 
Ds. Lennart van Berkel: zegt toe, dat de kerkenraad zich nogmaals zal buigen over dit gedeelte 
van de plaatselijke regeling. 
 
II. 
Reactie op een vraag van Rien van Dam: 
Een ambtsdrager, die het ambt aanvaardt wordt bevestigd voor een periode van 4 jaren. 
Alle ambtsdragers, die op het moment van de vereniging lid zijn van één van de kerkenraden, 
worden – tenzij men het tegendeel aangeeft – lid van de kerkenraad van de nieuwe gemeente. 
De jaren, waarin men binnen de lopende ambtsperiode voorafgaande aan de vereniging reeds lid 
was van de kerkenraad tellen overigens wel mee voor de berekening van de maximale 
zittingstermijn van 12 jaren. Er is op dit punt overigens geen verschil tussen de Domkerk en de  
Vredekerk, een en ander is ook conform de landelijke kerkorde. 
 
4. Beheer 
Erik Bongaards licht het advies van de taakgroep beheer toe. 
(Zie het desbetreffende advies en de presentatie via de livestream.) 
Vervolgens worden er naar aanleiding van deze presentatie de volgende vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt: 



I. 
Jaap Buitelaar: Wanneer is de verkoop van de pastorie aan de Chrysant 42 aan de orde ? 
Frans v.d. Bos: Deze verkoop vindt pas plaats na de vereniging en na de aanpassingen van de 
interieurs van de kerkgebouwen, dus niet op heel korte termijn. 
Een visie op de lange termijn is hierbij van belang. 
We hoeven niet al te angstig te worden over het financiële beeld van de beide gemeenten – en 
dus ook van de toekomstige gemeente – maar anderzijds moeten we wel realistisch blijven. 
We staan er nu financieel nog redelijk goed voor, maar door de daling van het aantal leden dreigt 
er op den duur wel een serieus probleem. 
De komende jaren zijn misschien wat moeilijk, maar niet onoverkomelijk. 
Het is niet noodzakelijk, dat de pastorie aan de Chrysant 42 wordt verkocht om de investeringen 
inzake de aanpassingen van de interieurs van de kerkgebouwen te financieren.  
De Domkerkgemeente beschikt momenteel over minder geldmiddelen dan de 
Vredekerkgemeente, maar door de verkoop van deze pastorie kan dit verschil in ieder geval 
worden beperkt. 
 
II. 
Jan van Dijk:  
-Het is belangrijk om de noodzaak voor extra financiën scherper te formuleren bij de actie 
kerkbalans.  Mogelijk kunnen mensen hierop persoonlijk worden aangesproken. 
We moeten op dit punt mogelijk wat meer “de boer op”. 
Frans v.d. Bos geeft aan, dat hij het hiermede eens is. 
  
Jan van Dijk vind het beschamend voor De Lier, dat het contract met ds. Arlette Brabander niet 
verlengd is. 
-Hij geeft verder de tip om bij de bazaar nog eens goed te kijken naar de gelden die – via de 
diaconie - naar het buitenland gaan en het geld, dat we voor de eigen gemeente gebruiken. 
 
III. 
Marco Stolze. Mogelijk kunnen er kosten worden bespaard door geen avonddiensten meer te 
houden. 
De kerkenraad heeft onlangs echter besloten om deze weer te gaan houden. 
 
IV. 
Frans v.d. Bos. Het college van kerkrentmeesters is goed omgegaan met de beheerders van de 
beide verenigingsgebouwen in deze coronatijd met veel minder inkomsten op dit terrein. 
De beide verenigingsgebouwen hebben ook een grote maatschappelijke functie. 
We zullen ook met deze gebouwen voorzichtig om moeten gaan.  Voorlopig zijn en komen er 
geen voorstellen tot verkoop hiervan.  
 
5. Communicatie. 
Sandra Volkering verzorgt een presentatie over het onderdeel communicatie. 
(Zie het desbetreffende advies en de presentatie via de livestream.) 
Vervolgens worden er naar aanleiding van deze presentatie de volgende vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt: 
 
I. 
Leo Hanemaaijer: Het valt op dat in “Samen” nogal eens artikelen staan met (ongeveer) dezelfde 
inhoud. Hopelijk kan dat in de toekomst worden bijgestuurd.  
Het heeft de aandacht van de communicatiegroep. 
 
II. 
Ria Luyendijk: We moeten ook letten op de privacy aspecten van onze communicatie: Dit is een 
gevaar voor een goede communicatie. Gebruikmaking van de “cc”  binnen e-mail zal bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk moeten worden beperkt. 



 
III. 
Lida v.d. Mark: Hoe gaan we nu verder met de zondagsbrief ? 
Ria Luyendijk: Dit heeft de aandacht. 
Vele jongeren hebben niet zoveel met de Zondagsbrief, de Samen en/of de Ramshoorn. 
Er zal ook gekeken moeten worden naar andere mogelijkheden. 
 
IV. 
Wim Lagerweij: Het reserveren van een plaats in de kerken loopt via nogal wat verschillende 
communicatiemedia. 
Zoek a.u.b. een coördinatiepersoon, die het één en ander coördineert. 
Graag wat meer profilering in deze, want dit onderdeel kan veel beter. 
 
V. 
Henk Bogaards: Heel graag in beide kerkgebouwen dezelfde zondagsbrief. 
Mogelijk kunnen we deze ook per e-mail gaan verspreiden. 
De ramshoorn is niet overal even populair, maar wordt nog wel behoorlijk gelezen. 
Graag hierin ook iets meer publiceren over en voor de jeugd. 
 
Gemeente: Denk ook aan de nieuwe media. 
Ria Luyendijk: Spandoeken en artikelen in “de Lierenaar” zijn goede voorbeelden van nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
VI. 
Jan van Dijk (n.a.v. Hebreeuwse Shalom op Antependium) Wat betekenen al die moeilijke 
woorden?  Voorbeeld:  Shalom = vrede. 
Laten we proberen ook op dit punt beter te communiceren. 
Graag dus ook op dit punt een eigentijdse inrichting van het liturgisch centrum. 
Ria Luyendijk: Wat hoort er overigens wel en wat hoort er niet bij “communicatie”? 
 
VII. 
Sandra Volkering: De communicatiegroep is 2 jaar geleden opgericht en sindsdien zijn er mooie 
bijeenkomsten gehouden. 
Communicatie is echter “een vak”  en dus is dit voor alle deelnemers een leerproces. 
Er moet nog veel omkaderd worden en hoe kunnen we dit verbeteren ? 
De communicatiegroep is op zoek naar iemand, die heel handig is met de “sociale media”. 
 
VIII. 
Jan den Hoed: De winkeliers gaan mogelijk een lichtkrant opzetten. 
Misschien is het een goed idee om hierin te participeren. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een LED-scherm, maar hiervoor is wel een vergunning nodig. 
 
 
6. Vorming & Toerusting 
Ria Luijendijk geeft een presentatie over het advies “Vorming & Toerusting”. 
(Zie het desbetreffende advies en de presentatie via de livestream.) 
Vervolgens worden er naar aanleiding van deze presentatie de volgende vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt: 
 
I. 
De avonden, welke georganiseerd worden door de huidige commissie Vorming & Toerusting 
alsmede de  avonden voor de 30+ groep worden toch goed bezocht ? 
Deze avonden gaan toch niet vervallen ? 
Deze avonden blijven bestaan en zullen niet of niet veel veranderen. 
Hopelijk blijven veel mooie dingen op dit terrein gewoon doorgaan! 



Echter: Nu functioneren de diverse groepen, die dit organiseren nog apart, maar deze zullen 
meer gaan samenwerken. Er komt een werkgroep, die het totale vorming & toerustingswerk van 
de hele gemeente gaat coördineren. 
 
II. 
Vanuit de gemeente:  Het zou goed zijn als de zgn. groothuisbezoeken weer worden 
georganiseerd. 
Het streven is om dit na het coronatijdperk weer te gaan doen. 
 
III. 
Leo Hanemaaijer: Mogelijk kunnen we elkaar in de kerkelijke gebouwen meer ontmoeten, ook 
bijvoorbeeld tijdens maaltijden. Dit gebeurt elders al met de midden generatie en voorheen ook 
bij degenen, die de Alpha cursus volgden. Denk ook aan de “walking-diner” acties, welke in 
bepaalde wijken worden gehouden. 
 
IV. 
Zie het advies van de werkgroep:  Hoe verloopt een onderzoek naar de behoeften, zoals in 
Zoetermeer ? 
Dit is niet bekend. 
 
V. 
Het is goed om er rekening mee te houden, dat er groepen mensen zijn, die wel eens enige tijd 
met rust gelaten willen worden. Men wil dan overigens wel graag op de hoogte worden 
gehouden: E-mailadressen zijn hierbij dan zeer belangrijk! 
 
VI. 
Er waren heel veel plannen om activiteiten in en rond het jeugdhuis te organiseren zowel voor de 
jeugd als voor andere groepen, maar helaas heeft het coronatijdperk deze plannen voorlopig stil 
gelegd. 
Mogelijk is het verenigingsmoment een goed tijdstip om hiermede alsnog een start te maken. 
 
VII. 
Mogelijk kunnen we ons laten inspireren door de leden van hok de Tuba, bijvoorbeeld door hen 
meer bij onze activiteiten te betrekken. 
 
7.  Afsluiting. 
Frans Voskamp meldt dat hij blij was met de gehouden inleiding, maar dat hij tijdens de 
vergadering soms wel moeilijke momenten heeft gehad. 
Hij wijst er op, dat de nieuwe te vormen gemeente de toekomst is voor onze kinderen c.q. ons 
nageslacht.  Zij bepalen de toekomstige kerk. 
Het is belangrijk, wat we binnen die kerk de dingen samen doen, zoals elkaar ontmoeten, maar 
mogelijk wel met als uitgangspunt het “ont moeten” en ook niet meer in de sfeer van “wij” en “zij”. 
Hij wil graag dat de protestantse gemeente te De Lier er komt. 
 
Harry Swarts wijst nogmaals op de mogelijkheid om later alsnog vragen of reacties in te dienen, 
maar dan wel graag uiterlijk 5 juli a.s. 
 
Ds. Lennart van Berkel draagt zorg voor de afsluiting van de bijeenkomst. 
Hij wijst nogmaals op het grote belang van goed communiceren dat doen we allemaal met wat 
we zeggen en doen:  Hopelijk gaat hier ook de nodige blijdschap van uit.  Uiteindelijk zijn we 
samen toch die ene gemeente. 
Hij bedankt iedereen, die deze avonden mogelijk hebben gemaakt. 
Vervolgens zingen we lied 357 vers 1, 3 en 4 uit de Evangelische Liedbundel en spreekt ds. 
Lennart van Berkel een gebed uit, waarna de bijeenkomst wordt gesloten. 
    =========================== 


