
 

 

 

Stuurgroep Vereniging kerken in De Lier. 

Opdracht Taakgroepen  

 Wie zich laat leiden door de Geest is gericht op 

wat de Geest wil…. Wat de Geest wil brengt 

leven en vrede.                      Romeinen 8: 5,6 

 

 

Historisch perspectief. 

Op 6 december 2017 hebben de beide kerkenraden een intentieverklaring getekend. 

Daarmee is de wens kenbaar geworden dat de kerken samen willen toegroeien naar die ene 

Protestantse Gemeente De Lier. Vervolgens hebben de kerkenraden een stuurgroep 

ingesteld en daar leden voor gevonden uit beide kerken. Op 23 april is de stuurgroep 

geïnstalleerd en voortvarend aan de slag gegaan. Met een organigram, een tijdpad en de 

eerste oefeningen inzake een gezamenlijke missie en visie gaan we nu de volgende fase in: 

het instellen van taakgroepen op onderdelen: Pastoraat, Jeugd, Vorming & Toerusting, 

Diaconie en Beheer (CvK). Voor elk van de taakgroepen is iemand uit de stuurgroep de 

contactpersoon. Ook willen we nu taakgroepen instellen voor “Liturgie en eredienst” en 

“Missionair”.  

 Opdracht voor de specifieke taakgroep: Missionair. 

De gemeente van Christus is geroepen om getuige van het heil te zijn in woord en daad, in 

spreken en dienstbetoon. Om in de voetsporen van Jezus Christus om te zien naar hen, die 

aandacht nodig hebben, zitten met zingevingsvragen en op kruispunten van het leven terecht 

gekomen zijn. We verlangen ernaar dat de Protestantse Gemeente te De Lier een plek in de 

samenleving is, waar mensen Jezus kunnen vinden, een veilige plek om hun verhaal kwijt te 

kunnen of met hun vragen een weg kunnen ontdekken om te gaan.  

In het Westland is een brede werkgroep die “Westland Missionair” heet. Onder andere is 

daaruit ook de kliederkerk tevoorschijn gekomen. Een manier van kerk zijn die aantrekkelijk 

is voor jonge gezinnen en waar we ook in toenemende mate opa’s en oma’s met hun 

kleinkinderen zien komen. Ook zijn er activiteiten en bijzondere kerkdiensten denkbaar, waar 

heel de bevolking van De Lier voor uitgenodigd zou willen worden. De taakgroep Missionair 

kent geen vast omlijnde idee maar kan veel leren van “Westland Missionair” of wat de 

landelijke kerk (zie www.pkn.nl) aan handreiking biedt. 

Wij van de stuurgroep vereniging kerken in De Lier willen jullie uitdagen om hierover met 

elkaar in gesprek te gaan en te komen met een voorstel. In februari 2020 zouden we graag 

jullie eerste gedachten bespreekbaar willen maken op de stuurgroep vergadering. Jullie 

contactpersoon is Ria Luijendijk.  

 

 

 

 

 

http://www.pkn.nl/


Brainstorm voor de Stuurgroep. 

In de Missie en Visie (in concept 22 oktober ➔ versie 18 februari 2020 vastgesteld op de 

kerkenraadsvergadering van 2 maart 2020) staat dat de toekomstige kerk zichzelf wil 

profileren als kerk in- en van het dorp De Lier. Dat wordt zichtbaar bijvoorbeeld bij de 

Bradelier en tijdens Winterwonderland. Maar ook via de diaconie is er verbinding met de zgn. 

Lierse maatjes, een initiatief waar de kerk graag bij aanhaakt. Ook de School-en- 

kerkdiensten hebben een plek ergens op de grens van kerk en samenleving.  

In  toenemende mate is er sprake van eenzaamheid en van maatschappelijke vragen waar 

de samenleving graag kijkt naar wat we in de kerk “Omzien naar elkaar” noemen. In het 

pastoraat is er een verschuiving gaande naar meer ‘contactpersonen’. Daarmee kan er veel 

opgepakt worden in de aandacht voor wat er in de buurt gaande is, speelt. 

Missionair is ook op een verrassende wijze aanwezig zijn: dat zien we onder andere bij 

activiteiten van het Westland Netwerk, waar Hok de Tuba een verbinding mee heeft.  

Andere partners van de Protestantse Gemeente (i.w.) zijn de Kliederkerk en Fr!sdiensten. 

We zien dat zij met name aantrekkelijk zijn voor mensen, die niet meer zo gewend zijn om 

regelmatig kerkdiensten te bezoeken.  

Om missionair te zijn in het dorp is contact en betrokkenheid van belang. In de 

brainstormsessies van de stuurgroep samenvoeging kerken in De Lier zullen we met 

bovenstaande lijnen een pad uittekenen, waarlangs de toekomstige Protestantse Gemeente 

haar missionaire gezicht kan tonen, zonder dat er van kramp sprake zal zijn. We verwachten 

dat we in juni 2020 op de gezamenlijke kerkenraad hierover een eerste gesprek zullen 

hebben.  

Tot zover de opdracht die we uiteindelijk niet bij een Taakgroep neer konden leggen. De 

stuurgroep heeft dit alles in ‘samenspraak’ met Pastor Gertjan Pellikaan uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           versie 20200526 



 
Wat maakt dat wij missionair willen zijn? 
De kerk is een instrument van God om zijn liefde, ontferming en gerechtigheid in de wereld 
te duiden en te realiseren. Dit bepaalt de plaats en dienst van de kerk in de wereld. De kerk 
geeft hieraan gestalte in de verkondiging van het evangelie en de inzet voor gerechtigheid, 
vrede en waardigheid van al het leven. Alle christelijke kerken worden tot deze dienst 
geroepen.  
Deze dienst in de wereld doet een appèl op de kerk om een authentieke en geloofwaardige 
geloofsgemeenschap te zijn. Een gemeenschap die inspireert tot ethisch handelen. Een 
gemeenschap van mensen die elkaar aansporen tot dienst in de wereld en tot verheerlijking 
en lofprijzing van God. En dat alles in een pelgrimage van geloof en hoop door de tijd. 
 
De Protestantse gemeente De Lier wil dus missionair zijn vanuit het besef dat de kerk van 
God gegeven is aan de wereld. We zijn als instrument in Gods handen om in deze wereld te 
getuigen van zijn liefde voor de mens (alle mensen!) en zijn verlangen om de mensen te 
redden en te brengen in zijn Koninkrijk. Daartoe is Jezus naar deze wereld gekomen, heeft 
Hij zichzelf gegeven omwille van de wil van zijn Vader: te getuigen van zijn Koninkrijk, ons te 
redden en toegang te verlenen tot dat Koninkrijk. 
Als kerk zijn we geen doel op zichzelf. Zending in de wereld (dichtbij en verder weg) behoort 
tot ons wezen. De bron van de zending is God die uit liefde zijn eigen Zoon heeft gegeven. 
Het Koninkrijk dat Jezus heeft verkondigd, is het einddoel. 
 
Startpunt missionair 
Als we echt geloven dat Gods liefde bestemd is voor alle mensen (en dat serieus nemen) en 
de kerk bedoeld is daar vorm en inhoud aan te geven (In de naam van Jezus handen en 
voeten te zijn in deze tijd), dan vinden we hier ons startpunt: ga er op uit en draag bij aan de 
verspreiding van het evangelie (in daden & woorden). 
Wij verlangen hierbij naar de inspiratie door de Geest van Christus.  
➔ Dit besef willen we graag breed delen door toerusting in de gemeente, op alle fronten 
waar maar mogelijk. 

Omdat dit plan niet is ontstaan vanuit een brede discussie en een taakgroep die het 
werk van de werkgroep voorbereid heeft, willen we de Missionaire Werkgroep bij aanvang 
vragen om blanco te starten, en gebruik te maken van dit handvat, dat we als Kerkenraad 
hen graag aanreiken.  
 
Hiermee is tevens voldoende uitgesproken namens Wie wij Missionair willen en mogen zijn. 
 
Waartoe zijn we missionair? 
We willen getuigen van Gods Koninkrijk zoals Jezus dat deed, omdat we geloven dat Gods 
liefde echt bestemd is voor iedereen (niemand uitgezonderd) Ieder mens is uniek als 
schepsel van God, en is daarom zo waardevol dat we hen gunnen in aanraking met het 
Evangelie van genade en behoud in Christus Jezus te komen.  Gedreven door Gods liefde 
willen we daarom delen we van Gods liefde. 
 
Met wie? 
We moeten ons bezinnen op met wie we missionair willen zijn. Beperken we ons tot de 
Protestantse Gemeente te De Lier? Of willen we dit initiatief bij aanvang Liersbreed 
aanpakken: een samenwerking met de andere christelijke kerken & geloofsbewegingen in 
een soort Liersbreed Missionair? In elk geval kunnen  we niet zonder onze partners deze weg 
gaan. Verder herkennen we in de andere Christelijke Kerken en -geloofsbewegingen onze 
broeders en zusters. Afstemmen en samen optrekken in missionaire uitingen en activiteiten 
is daarom ons verlangen. 



 
Voor wie? 
Het missionair (willen) worden gaat heel de geloofsgemeenschap aan. Het is de bedoeling 
dat heel de gemeente een missionair besef en verlangen gaat krijgen. Dit beeld is van belang 
voor de vraag: wie gaan de karrentrekkers worden van de missionaire initiatieven? 
De werkgroep Missionair is niet gebaat bij enkel 'doeners'. We moeten ervoor waken dat er 
een missionaire werkgroep ontstaat die periodiek missionaire activiteiten organiseert voor 
de omgeving. Activiteiten die bijdragen aan onze aanwezigheid in de samenleving vragen om 
een gemeente die zich haar missionaire roeping bewust is.   
Daarom zijn er ook visionair en geestelijk ingestelde werkgroep leden nodig die inspirerend 
zijn op anderen om zo ook het missionaire gedachtegoed te helpen uitdragen en daar op 
eigen manier vorm en inhoud aan geven.  
Doel is een werkgroep tot stand te brengen die in staat is een missionaire beweging (te 
beginnen in de gemeente) op gang te brengen en te houden. 
 
 
 

Plan van Aanpak 
 
- Werkgroep missionair oprichten (zal ongeveer gelijktijdig zijn met de wording van de 

Protestantse Gemeente: 1 april 2021).  
- Missie, visie & beleid werkgroep missionair vaststellen (= werkgebied afbakenen in het 

verlengde van de missie & visie van PKN De Lier) 
- Toerusting vinden & waarborgen (denk aan dwarsverband werkgroep V&T) 
- Samenwerking afstemmen (en waar mogelijk aangaan; denk m.n. aan onze partners) 
 
➔ Uitwerking Plan van Aanpak volgt nadat bovenstaande vorm begint te krijgen. 

 

 

 

 


