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Inleiding 

 

Met het vaststellen van alle conceptdocumenten ten bate van de vereniging van de Vrede- en 

Domkerk gemeente te De Lier door de Kerkenraad is het tijd om de procedure van het kennen 

en horen te starten. Dit hebben we gedaan door 2 avonden te organiseren, waarbij 

gemeenteleden live aanwezig konden zijn, maar die ook via het internet gestreamd werden. 

Tijdens deze avonden werd het werk van de verschillende taakgroepen gepresenteerd en was 

het voor de aanwezigen mogelijk om vragen te stellen. Voor degenen, die de avonden volgden 

via het internet, was er de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen. Daarnaast is voor, 

tijdens en na de beide avonden een e-mailadres opengesteld waarbij ook vragen gesteld 

konden worden. Er werd ook uitgenodigd om via een brief of mondeling contact een reactie te 

geven. 

 

Op deze wijze hebben we de gemeente geïnformeerd (Kennen) en hebben ze de mogelijkheid 

gehad om vragen te stellen en suggesties ter verbetering voor te stellen (Horen). 

 

In voorliggend document zijn alle vragen en opmerkingen nogmaals genoteerd en voorzien 

van een reactie. Deze nota van beantwoording wordt na vaststelling in de kerkenraad van 14 

juli 2021 toegevoegd aan de andere benodigde stukken en verzonden naar de classis voor een 

beoordeling. 

 

  



Ingekomen vragen en opmerkingen over gemeenteavond 23 juni 2021 

 

Pastoraat 

 

Vraag: 

Moet rapportage (medio 2019)niet geactualiseerd worden naar huidige situatie o.a. 

aantal predikanten, klaverblad, ds Schoone, cijfers(rapport Beheer 7-7-2020 tot 31-12-2030) 

 

Antwoord:*KKR1 

De rapportage wordt zo snel mogelijk aangepast. Klaverblad met 3 bladen. 3 wijken met 

meerdere secties. Iedere wijk 1 pastor plus minimaal 2 ouderlingen en de sectiemedewerkers.  

Het aangepaste voorstel is behandeld tijdens de vergadering van de kerkenraad van 14 juli 

2021 en zal spoedig op de website beschikbaar zijn. 

 

Vraag: 

In hoeverre worden de cijfers van Beheer geëxtrapoleerd en meegenomen in de 

toekomstplannen, rondom pastoraat/percentage ouder dan 65 rond 35%? 

Wat zit hierachter is mijn vraag? Ik denk de gedachte dat iemand die overlijdt gemiddeld een 

hogere bijdrage levert dan wat er aan de onderkant qua leeftijd bijkomt. 

 

Antwoord: 

De cijfers worden geëxtrapoleerd (zie rapportage Beheer).Juist in de achterliggende periode 

heeft de kerkenraad besluiten genomen waarin het aantal betaalde fte behoorlijk naar 

beneden is bijgesteld naar 2,67 vanaf 1-1-2023.   

 

Vraag: 

Doorkijk naar toekomst wordt gemist ook in andere onderdelen: gebouwen. 

 

Antwoord: 

De verenigingsgebouwen blijven zeker tot geruime tijd bestaan. De nieuwe kerkenraad zal 

hun eigen visie hieromtrent bepalen (zie rapportage Beheer), waarbij we denken aan het 

complete pakket van kerkgebouwen, verenigingsgebouwen, pastorieën, JeugThuis en 

daarnaast de samenwerking met andere kerken en hun gebouwen.  

 

Vraag: 

6 ouderlingen is te weinig. Bestaande ouderlingen kunnen toch ook in het nieuwe systeem 

meedraaien? 

 

Antwoord: 

Klopt, maar een aantal wijkouderlingen heeft aangegeven na vereniging te stoppen. Als 

mensen zich geroepen voelen bij te dragen als pastoraal medewerker zijn zij van harte 

welkom. 

Voor verschillende huizen als Bleijenhof, Triangel en M.A. de Ruijterstraat zijn er daarnaast 

specifieke ouderlingen. Het zou fijn zijn als er meer ouderlingen zijn. Er wordt in de nieuwe 

situatie ook met sectiemedewerkers en pastoraal medewerkers gewerkt. 

 

Vraag: 

Situatie na Covid-19- streamingsdienst- en andere kerkgang 

 

Antwoord: 



Deze problematiek is in het landelijke PKN-rapport “De kerk na de coronapandemie”(te 

vinden https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/hoe-gaan-we-als-kerk-verder-na-corona/).  

Er ligt ook een nota over dit onderwerp van de stuurgroep.  Het voornemen bestaat, om deze  

problematiek over enige tijd te bezien.  In ieder geval blijft het zo, dat er regelmatig 

erediensten via de livestream kunnen worden meegevierd.  

 

Vraag: 

Blijft Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) intact in de nieuwe situatie? 

Antwoord: 

In de rapportage van de Diaconie wordt aanbevolen om de HVD onder het Pastoraat te laten 

fungeren. Ja, de HVD-dames worden vooral pastoraal ingezet. 

Er vindt v.w.b. dit punt nader overleg met de HVD plaats. 

 

Diaconie en Missionair 

 

Vraag: 

Stuk gedateerd-mei 2019. Moet nog wat aangepast worden in situatie nu/2021? 

 

Antwoord: 

Momenteel is het totale beeld van de invulling van het samengaan van beide kerken zo goed 

als duidelijk. Alle zaken en onderwerpen hebben hun plaats gevonden in één van de 

rapporten. 

De taakgroep diaconie was dusdanig voortvarend te werk gegaan, dat er geen punten op 

elkaar konden worden afgestemd. Onder meer komt dat tot uitdrukking bij het gestelde over 

de HVD.  

Met de informatie van nu had de taakgroep waarschijnlijk bepaalde zaken anders 

geformuleerd, maar met het totale beeld van het samengaan op dit moment, is dat niet 

storend.  

De punten waar het wezenlijk om gaat in de rapportage van de Diaconie, zijn gedurende deze 

tijd niet gewijzigd en zijn derhalve onverminderd van kracht gebleven. Hierbij wordt gedacht 

aan de visie, de diaconale opdracht en gemeentediaconaat. Aan deze punten zijn de diaconale 

activiteiten opgehangen. De met name genoemde activiteiten zijn ervan afgeleid.  

Ook blijft het gestelde onder de uitvoering van de diaconale taak en het opdoen van kennis en 

vaardigheden onverminderd van kracht. 

Invulling van de diaconale taak kan gedurende de tijd worden aangepast aan wensen, 

behoeftes of andere denkwijzen. De diaconie gaat ‘met zijn tijd mee’. Het minutieus 

vastleggen van activiteiten kan daarbij een belemmering vormen. 

Gezien bovenstaande zijn wij van mening dat aanpassing van de rapportage geen (must is) 

meerwaarde heeft.  

 

Vraag: 

Kan aandacht gegeven worden aan instellingen als Amnesty International, die opkomen voor 

onrecht en onderdrukking.   

Antwoord: 

Dit aandachtspunt wordt in toekomst opgepakt. 

 

 

Vraag: 

De taakgroep adviseert het Disselkoenfonds buiten de verantwoordelijkheid van de diaconie 

te houden. Op welke wijze? 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/hoe-gaan-we-als-kerk-verder-na-corona/


Antwoord: 

De voortgang van de werkzaamheden van het Disselkoenfonds behoeft geen specifieke taak te 

zijn van de diaconie. Mogelijk kan het fonds worden ondergebracht in een stichting.  

Suggestie: Richt hiervoor een  aparte stichting op. 

Dit punt heeft de aandacht. 

 

 

Vraag: 

Kan missionair werk concreter worden aangegeven? 

 

Antwoord: 

Missionair betekent de kerk naar buiten, bijvoorbeeld middels de huiskamer in het 

voormalige snoepwinkeltje. Het gaat om activiteiten en kerkelijke aanwezigheid buiten de 

kerkgebouwen. We zoeken contact met dorpsgenoten en sluiten aan bij hun behoeften en zijn 

zichtbaar op plaatsen en momenten in en van het dorp (Bradelier, Koningsdag, ALS-swim, 

verenigingsleven, Winter Wonderland, scholen, wijkcentra, buurtinformatiepunten etc.)  

God heeft een missie en in die missie heeft hij een kerk. Die missie van God is dat zijn 

koninkrijk bekend gemaakt wordt. Mensen zijn losgeraakt van de kerk of de kerk is losgeraakt 

van de mensen. Werk daaraan met behoud van het goede. 

 

Vraag: 

Mensen stellen vaak de vraag: Waarom heb ik de kerk nodig om liefde, ontferming en 

gerechtigheid na te streven. Dat is toch tussen mensen? 

 

Antwoord: 

Daar werkt Gods geest. Daar is de bron van liefde. 

Suggestie: 

Zorg in de wijk voor een informant, die op de hoogte is van lief en leed. 

Neem in de werkgroep missionair ook mensen op, die niet aan de kerk verbonden zijn (als 

deze mensen dat ook willen uiteraard – belangrijk is wel om die kritische stemmen te laten 

horen en om met buitenkerkelijke partners, omwonenden van de kerk, tegenstanders etc. in 

contact te blijven. Dat houd je als kerk scherp en door hen te laten zien hoe Gods Geest en 

Gods Woord bronnen voor ons spreken en handelen zijn, kan dit ook een antwoord zijn op 

deze kritische noot)  

 

Vraag: 

Wordt de HvD losgemaakt van diaconie? 

 

Antwoord:  

Is al aangegeven door de HVD onder het pastoraat te plaatsen.  

 

Vraag: 

Organiseren taxivervoer: Waarom wordt alleen de Vredekerk genoemd? 

 

Antwoord: 

Dit is een diaconale taak binnen de Vredekerk waarvan voorgesteld wordt om die ook in de 

nieuwe gemeente uit te voeren.  

 

Vraag: 

Niet duidelijk de band tussen diaconie en ouderen. Alleen activiteiten? 



 

Antwoord: 

In hoofdstuk 2 van de rapportage (visie) staat vermeld dat het omzien naar de medemens in 

zijn algemeenheid als belangrijkste uitgangspunt van de taak wordt gezien. Hieronder vallen 

ook de ouderen. ‘Ouderen’ worden bewust niet met name genoemd. Vanwege bij hun leeftijd 

behorende aspecten(wat dan?), krijgen zij gemiddeld echter meer aandacht dan andere 

leeftijdsgroepen. Van oudsher kregen weduwen en soms ook weduwnaars diaconale aandacht 

vanwege hun kwetsbare financiële positie (in het OT had een weduwe zonder man geen 

inkomen en was volledig afhankelijk en nu bijvoorbeeld rondkomen van ‘alleen een AOW-

tje’). Weduwe of weduwnaar zijn betekent echter in onze tijd niet meer automatisch een 

kwetsbare financiële positie. Vandaar dat de band tussen ouderen en diaconie niet (meer) 

vanzelfsprekend is.  

 

Vraag: 

Zijn er plannen voor statushouders? 

 

Antwoord: 

Zie het gestelde in hoofdstuk 2 (diaconaat, diaconale opdracht, gemeentediaconaat).  

Er is samenwerking met Vitis Welzijn en vooral ook Vluchtelingenwerk (onlangs is er nog 

financieel bijgesprongen inzake een gezinshereniging). De noodzaak en de wens zijn al wel  

aanwezig (en zeker ook de groep die nog geen status heeft).  

Wij moeten altijd open staan voor mensen in nood, ongeacht waar zij vandaan komen, en 

deze evt helpen en begeleiden. 

 

Liturgie en eredienst 

Vraag: 

Op zaterdagavond organiseren van praise bijeenkomsten. Of zondagmiddag, omdat  

ouderen ’s avonds niet snel de deur uitgaan. 

 

Antwoord:  

Goede suggestie, de ruimte hiervoor is aanwezig.  

 

Vraag: 

Op blz 4 in het rapport wordt bij erediensten de lofprijzing gemist. 

 

Antwoord:*KKR2 

Dit wordt inderdaad gemist.  

Advies: Opnemen in de rapportage van Liturgie en Eredienst.  

 

Suggestie: 

Niet veel beleidsregels opleggen aan nieuwe generatie. 

 

 

  



Ingekomen vragen en opmerkingen over gemeenteavond 1 juli 2021 

 

Jeugd 

 

Algemene suggesties: 

De jeugd waardeert het, als de kerk naar hen omziet. 

We moeten met de jeugd en niet over de jeugd praten. 

Meer informeren met Social Media. 

Meer jeugddiensten. 

 

Vraag: 

Nieuwe inwoners in De Lier welkom heten en door bijvoorbeeld een uitnodiging kennis te 

laten maken met elkaar en tegelijkertijd met de kerken. Hoe kan dit vorm gegeven worden? 

 

Antwoord:*KKR3 

Suggestie: uitwerken en eventueel voorleggen aan de Raad van Kerken. 

Deze vraag en dit antwoord hoort overigens zeker niet alleen bij de jeugd, maar geldt voor 

alle leeftijden. 

 

 

Plaatselijke regeling 

 

Vraag: 

Er wordt gesproken over 3 klaverbladen, 2ouderlingen per wijk en 30 secties. Hebben de 

overige ouderlingen (15-6=9) een speciale opdracht? Is er een inventarisatie gemaakt hoeveel 

leden van de kerk in de nieuwe situatie een taak hebben? Rekenen we ons zelf niet rijk met de 

diverse taken welke uitgevoerd gaan worden in relatie met het aantal beschikbare 

ambtsdragers? 

 

Antwoord: 

De andere 9 ouderlingen hebben een inderdaad of een andere taak als scriba of voorzitter 

(5x) of jeugdouderling (1x), zijn in de Triangel en Ruijterhof actief (1x). Daarnaast is het 

minimaal 2 ouderlingen per wijk, het kan dus meer. Ook is er nog aandacht voor een andere 

taak zoals een ouderling Missionair, Vorming & Toerusting of Liturgie en Eredienst.  

Het is een uitdaging. Daarnaast zijn er ook een pastoraal medewerkers waar huisbezoek door 

gedaan wordt op momenten dat er extra aandacht nodig is. Dat doen zij i.s.m. het 

pastoresteam. En er zijn dus jeugdouderlingen en we willen wellicht ook een ouderling 

Missionair.   

 

Vraag: 

Kunnen gastleden verplicht worden lid te worden? 

 

Antwoord:*KKR4 

Ja, als ze een ambt willen vervullen of willen meestemmen is het lidmaatschap wel een 

voorwaarde. Als je mee wilt doen en verantwoordelijkheid wil nemen kun je niet alleen 

gastlid blijven, maar moet je volwaardig lid worden. 

 

Vraag:  

Paragrafen over verkiezingen ademen ‘oude kerk’ uit. Haalt dit er alsjeblieft uit. 

 



Antwoord: 

De kerkorde vermeldt de verkiezingsprocedure en wordt in de plaatselijke regeling in de 

Lierse situatie vertaald. Voorlopig is die regeling nog zo. Belangrijkste is dat de gemeente 

wordt uitgenodigd/uitgedaagd om in de vacatures te voorzien. In de praktijk zal de route via 

zelf aanmelden, de wervingscommissie of de simpele voordracht (zonder de handtekeningen) 

het meest voorkomen.   

 

Vraag: 

Bij de gekozen dominee wordt de rol van de beroepingscommissie wat ondergewaardeerd. Zij 

mogen ‘desgewenst’ een voordracht doen. Desgewenst is geen goede insteek voor een 

bijzonder belangrijke club. 

 

Antwoord:*KKR5 

Dit onderdeel is op 14 juli j.l. door de kerkenraad aangepast. 

Predikanten worden beroepen door de kerkenraad op voordracht van de door de kerkenraad 

ingestelde beroepingscommissie. En nadat de gemeente op de hoogte is gesteld, of zelfs 

gekend wordt! Zie de aanpassingen ook in de nieuwe plaatselijke regeling. 

 

Vraag:  

De bewering dat de kerkenraadsvergaderingen niet openbaar zijn, klopt niet. 

 

Antwoord: *KKR6 

De kerkenraadsvergadering is geen meerdere vergadering (zoals classis of synode) en dus 

niet per definitie openbaar (zie Ord. 4.8.7). Daarom klopt deze bewering wel. 

 

Vraag: 

Artikel 3 en 4 van ordinantie 5 is discriminerend. Er wordt verschil gemaakt tussen een 

huwelijk tussen man en vrouw en man en man of vrouw en vrouw. Tevens is er een verschil 

van inzegenen en zegenen. Er wordt onderscheid gemaakt op grond van seksuele geaardheid 

en dat hoort niet in de kerk.  

 

Antwoord:*KKR7 

Zie de aanpassing in de nieuwe plaatselijke regeling, waartoe de kerkenraad op 14 juli j.l. 

heeft besloten. 

 

Antwoord: 

De Generale Synode heeft de kerkorde wat betreft huwelijk en andere levensverbintenissen 

niet gewijzigd. Wel is aangegeven dat de termen ‘inzegenen’ en ‘zegenen’ dezelfde liturgische 

lading heeft.  

 

Vraag: 

Paragraaf 8 lid 8.1: Is de maximum termijn van 12 jaar van toepassing of is er nieuwe telling? 

 

Ordinantie 3, artikel 7 is van toepassing. De ambtsjaren in de Gereformeerde Kerk en 

Hervormde Gemeente tellen door en beginnen dus niet opnieuw bij nul. De ambtstermijn van 

ouderlingen en diakenen was en is niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren.  

 

 

  

 



Vraag: 

De commissie/redactie van de Ramshoorn. Wat geeft de Ramshoorn aan bijstand? 

 

Antwoord: 

Informatie en communicatie. Het is ook een belangrijke spreekbuis van de gemeente (o.a. 

scribabbels, tekeningen interieur gebouwen, bijdragen pastores) met een groter bereik dan 

bijvoorbeeld Samen. 

Suggestie: Meer artikelen opnemen voor of over de jeugd.   

 

Vraag: 

Hoe staat de nieuwe gemeente tegenover het homohuwelijk? 

 

Antwoord: 

De plaatselijke regeling laat zien dat er ruimte is voor de zegening van het homohuwelijk, 

zoals inmiddels is vastgelegd in de plaatselijke regeling. 

 

Vraag: 

Doen we er goed aan als vast gegeven 6 ouderling-kerkrentmeester op te nemen? 

 

Antwoord: 

Voor dit moment wel aangezien het college dat wenselijk acht. Als het onroerend goed en ook 

de personele bezetting in rustiger vaarwaters gekomen zijn kunnen we altijd naar minder.  

En: het blijft open dat we – eventueel tijdelijk - op specifieke deskundigheid kerkrentmeesters, 

niet zijnde ouderlingen benoemen.  

 

Vraag:  

Artikel 6.1.5 geeft de voorzitter bij ontstentenis van de penningmeester carte blanche voor 

betalingen boven €1500. 

 

Antwoord:*KKR8 

Deze aanname klopt niet:  Bij vervanging bij ontstentenis betreft het alleen betalingen tot 

1.500 euro, daarboven altijd 2 personen. Bij artikel 6.2.5 idem dito.  

 

Vraag: 

Ordinantie 4-8-9: Het verschil tussen ‘De kerkenraad neemt geen besluiten’ en ‘De 

kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot’. Is het eerder genoemde minder 

zwaarwegend? 

 

Antwoord: 

Is ordinantietekst. 

 

Vraag: 

8.1 Overgangsbepaling ambtsdragers en ambtstermijn 

Ordinantie 3-7 houdt in dat zoals eerder besloten en afgesproken de scriba van de Domkerk 

zal stoppen. Dit is contrair aan wat er nu afgesproken lijkt te zijn. 

 

Antwoord:*KKR9 

Suggestie: Het is aan te bevelen dat vooralsnog de eerste twee jaar de bloedgroepen 

nadrukkelijk meewegen in de benoemingen. En te overwegen is dat de scriba van de VK 



gevraagd wordt in de nieuwe kerkenraad ook scriba te willen worden. Piet Buitelaar mag nog 

zijn termijn uitdienen, met zo een ervaren iemand mogen wij alleen maar blij mee zijn  

 

Beheer 

 

Vraag:  

Wordt het pand Chrysant dit jaar nog verkocht? 

 

Antwoord:  

Eerst fuseren. Scherpstellen van interieuraanpassingen. Als verkoop van de pastorie 

financieel niet nodig is dan niet snel verkopen.  Het geld rendeert momenteel beter in 

vastgoed dan op de bank.  

 

Vraag: 

Waarom nu ommezwaai. In eerste instantie was er eerst de verkoop van de Chrysant en 

daarna interieuraanpassing. Nu wordt het vermogen van de VK kerk gebruikt. Is de financiële 

positie van de Vredekerk in verhouding tot de Domkerk beter? 

 

Antwoord:  

De liquide middelen van de Domkerk zijn minder. De reserves van de Domkerk zitten in 

verhouding meer in stenen (vastgoed) dan bij de Vredekerk (meer op de bank).Op 

totaalniveau (vastgoed en banksaldi) zijn de gemeenten redelijk vergelijkbaar.  

 

Vraag: 

Er is een dominee weg om financiële redenen. Kan er een commissie gevormd worden, die bij 

beter gesitueerden langs gaat om meer financiële middelen te krijgen? 

Antwoord: Er wordt gekeken hoe de financiële situatie verbeterd kan worden.  

Dit verdient wel aandacht, zowel voor de verbouwing, als voor andere acties 

 

 

 

 

Vraag: 

Met een minimaal aantal personen zijn avonddiensten niet rendabel. Waarom worden deze 

dan toch gehandhaafd? 

 

Antwoord: 

De kerkenraad heeft besloten de avonddiensten vooralsnog voort te zetten (argumentatie 

ontbreekt). Financieel rendabel is niet het criterium dat voor de kerkenraad leidend is 

geweest. We willen de avonddiensten ook na Corona een kans gegeven omdat de eredienst 

een wezenlijke roeping van de gemeente is en er een groep gemeenteleden is die graag naar 

de avonddiensten gaat. Wel kan overwogen worden om de avonddiensten op andere locaties 

dan de kerkzaal te houden. Voor een intiemere manier van vieren met een kleine groep kan 

dat een idee zijn, maar we willen ook afwachten of de interieuraanpassingen ook niet kunnen 

voorzien in kleinschaliger vieren. Het aantal van 10 is wel gesteld als absoluut minimum voor 

de avonddiensten. Er is afgesproken dat na de verbouwingen dit  punt nogmaals op de agenda 

komt 

 

Vraag: 

Hoe gaat het met onze gebouwen: 



 

Antwoord: 

‘t Centrum en De Rank hebben een maatschappelijke functie en deze moeten wij op grond 

hiervan voorlopig aanhouden.   

 

Communicatie 

 

Vraag: 

1. Wordt de Zondagsbrief in de toekomst gehandhaafd? 

2. Zijn er nog positieve/negatieve reacties gekomen, die nog niet gepubliceerd zijn? 

 

Antwoord: 

Wat die zondagsbrief betreft: prima gedachte. Kan ook op de app geplaatst worden(ter 

aanvulling, want zondagsbrief bereikt een bredere groep dan de app).  

Vraag 2 is niet aan de orde. Naar mijn idee geen andere reacties  

 

Vraag: 

Wat is de toekomst van de zondagsbrief. Nu bij de Vredekerk wel en Domkerk niet. 

 

Antwoord: 

Er wordt gezocht op welke wijze mensen het beste te bereiken zijn.  

Suggestie: 

De middengeneratie  proberen te bereiken door de mogelijkheid te bieden zich te abonneren 

(via mail) op de zondagsbrief. 

 

De zondagsbrief wordt per 1 augustus a.s. weer opgestart, voor zowel Dom als Vredekerk en 

voor de kerkradioluisteraars. 

 

Een andere mogelijkheid is om de winkeliersvereniging te benaderen met de vraag of de kerk 

c.q. de teksten mee kunnen liften bij de lichtkrant  

 

 

Oproep: Er wordt zo spoedig mogelijk gezocht naar een persoon, die bekend is met sociale 

media en de werkgroep kan versterken. 

 

Vraag: 

Kan de Zondagsbrief vervangen worden door een afkondiging voor de kerkdienst op de 

beamer. 

 

Antwoord: 

Publicatiemogelijkheden om zoveel mogelijk personen te bereiken worden onderzocht en 

suggestie wordt meegenomen. Aandachtspunt: het bereik van ouderen in Triangel etc, die niet 

in de kerk komen.  

 

Vraag: 

In Samen etc. komen vaak dezelfde teksten voor. Kan er een centraal punt worden 

aangegeven voor het leveren van informatie voor publicatie? 

 

Antwoord: 



Actueel punt van aandacht. Dit wordt beter gestructureerd met scriba, voorzitter, commissies  

etc.  

 

Een centraal persoon benoemen waar vragen aan gesteld kunnen worden over communicatie. 

Meer profilering; wie is waarvoor verantwoordelijk. 

 

Antwoord: 

Dit zou heel goed zijn:  Met diverse groepen zijn we in contact om dit te bereiken.  

 

Vraag: 

Neemt de Kerkenraad zonder overleg besluiten (over avonddienst bijv.), terwijl in het 

beleidsplan en de overige rapportages het belang van horizontale communicatie vermeld 

wordt? 

 

Antwoord: 

De kerkenraad is de vertegenwoordiging van de gemeente en neemt zelfstandig besluiten.  Op 

belangrijke onderdelen wordt de gemeente gekend en gehoord. De avonddiensten maken 

onderdeel uit van het rapport van de Taakgroep Liturgie en Eredienst. Op de gemeenteavond 

was dus ook ruimte om te reageren op de avonddiensten. Sommigen hebben dit gedaan, maar 

er ontstond niet de indruk dat de meerderheid van de gemeente tegen was.   

 

Vraag: 

Zijn gezinnen, die thans de evangelische kerk elders bezoeken, bij de vereniging van kerken 

benaderd voor hun inbreng. De gezinnen welke we kwijt geraakt zijn in de traditionele vorm 

van kerk zijn is een groot gemis. Door het ter beschikking stellen van één van de twee 

kerkgebouwen kunnen deze gezinnen wellicht de tussengeneratie inspireren. 

 

Antwoord: 

Er is daar alle ruimte voor. 

De gezinnen zijn niet benaderd. Wel zijn er nauwe contacten met Hok de Tuba. Daarnaast 

hebben de pastores wel contact met individuele leden die daar kerken. En ook Sandra in de 

Communicatiegroep kerkt in Maassluis, maar is nog wel lid in De Lier. Hoe meer mensen wij 

kunnen bereiken , hoe beter het is! 

Zie ook de rapportage van Missionair. 

 

Vorming en toerusting 

 

Vraag: 

Wordt het groothuisbezoek weer nieuw leven ingeblazen? 

 

Antwoord: 

Wordt na het coronatijdperk beslist weer opgepakt.   

 

Vraag: 

Kan meer aandacht besteed worden aan ontmoeting. Bijvoorbeeld door op zondag in de 

verenigingsgebouwen Centrum of Rank d.m.v. het aanbieden van een maaltijd meer mensen 

aan te trekken. 

 

Antwoord: 



Gebeurt al bij de midden generatie en jeugdgroepen, ouderenactiviteiten, walking-dinner in 

Molensloot, jeugdactiviteiten. Diverse suggesties zullen worden bekeken. Gedacht wordt aan 

o.a. aan de Alfa-cursus, de Kliederkerk, maar ook aan meer koffie drinken na de dienst. 

 

Vraag: 

Hoe verloopt een behoefteonderzoek bij de doelgroep (voorbeeld Zoetermeer) 

 

Antwoord: 

We moeten onze blik naar buiten richten. Kan heel goed door een stagiaire worden gedaan. 

Suggestie: 

Wij proberen Hok de Tuba te betrekken bij de kerkelijke activiteiten. Kunnen wij ons niet door 

hen laten inspireren door ruimte te geven in ontplooien van activiteiten? 

Bijvoorbeeld; het organiseren van een avond. Dit is zeker ook een goed idee. 

 

  =================================== 


