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Geliefde gemeenteleden, 

 

De afgelopen maanden waren roerige tijden voor onze wijkgemeente. Nadat de wijkkerkenraad op 

verzoek van de Algemene Kerkenraad zijn voorkeur voor de kerkgebouwen kenbaar had gemaakt, 

bleken veel mensen verrast te zijn. Sommigen waren aangenaam verrast omdat de kerkenraad zo 

snel duidelijkheid gaf in een proces dat tot nu toe als lang en moeizaam werd ervaren. Anderen 

waren onaangenaam verrast door de plotselinge snelheid van het proces, en het feit dat de eerste 

keuze op de Westerkerk viel, en de Broederkerk de tweede keuze was.  

De kerkenraad heeft op drie avonden gesproken met m.n. die mensen die grote vragen hadden bij de 

visie en de voorkeur van de wijkkerkenraad: op 9 en 26 november, en op 8 december. We hebben 

naar eer en geweten getracht goed te luisteren naar wat er uit de gemeente op ons af kwam. Er 

waren en er zijn bezwaren tegen de communicatie van de kerkenraad naar de gemeente: die kwam 

laat op gang. Er zijn bezwaren tegen de intensievere samenwerking met de Gereformeerde kerk, die 

zorgt voor verwijdering tussen wijk A en wijk B. Er zijn bezwaren tegen de investeringen die nog 

moeten plaatsvinden in de Westerkerk om er een geschikte kerk van te maken, tegenover de 

investeringen die reeds zijn gedaan in de Broederkerk en het Broederhuis. Er zijn bezwaren tegen de 

keuze om kerk te willen zijn voor Kampen-Noord. En tenslotte valt het velen zwaar om de 

Broederkerk te moeten verlaten, een kerk die door de jaren heen voor velen een geestelijk thuis is 

geworden. Het gaat dan niet om zo maar ‘een’ gebouw, maar om dít gebouw, dat een vindplaats is 

van heil en versterking van het geloof. 

De kerkenraad vindt het jammer dat we als kerkenraad en een deel van de gemeente toch tegenover 

elkaar zijn komen te staan in dit proces. Ongetwijfeld speelt daarbij mee dat de kerkenraad beter had 

kunnen communiceren.  

In de vergaderingen waarin we over onze visie en voorkeur hebben gesproken, wisten we heel goed 

dat deze visie moeilijk zou liggen bij een deel van onze gemeenteleden. Dat is een en andermaal 

benoemd. Het is altijd onze bedoeling geweest om deze weg, hoe moeilijk ook, mét elkaar te gaan, 

en niet om tegenover elkaar te staan. Het is de hartelijke wens van de kerkenraad dat wij de eenheid 

met elkaar bewaren en het vertrouwen in elkaar blijven bevorderen. De kerkenraad wil zich daar de 

komende tijd blijvend voor inzetten. Met alle gemeenteleden willen wij deze weg tot het einde toe 

doorlopen. 

Dit alles neemt niet weg dat de kerkenraad ervan overtuigd is dat de visie die zij heeft geformuleerd, 

een werkbare visie is. Wijk A is een wijkgemeente voor iedereen die zich in de identiteit / de kleur 

van de wijkgemeente kan vinden. Daarbij wil de wijkgemeente zich ook in het bijzonder inzetten voor 

het gebied waarvoor wij pastoraal, missionair en diaconaal verantwoordelijk zijn, namelijk Kampen-

Noord. We willen, kortom, een herkenbare en levende wijkgemeente zijn, met de energie van wijk A 

zoals die op onze beste momenten voelbaar is, voor heel Kampen, te beginnen in Kampen-Noord. 



Vandaar ook dat de wijkkerkenraad toch gekomen is tot een eerste voorkeur voor de Westerkerk, 

omdat deze kerk centraal staat in de buurt. Daarmee staan we in een zinvolle traditie: kerk vóór en 

náár en bíj de mensen zijn. In het licht van het voorgenomen besluit van de gezamenlijke AK’s blijkt 

dit als voordeel te hebben dat de kerken evenwichtig verspreid zijn over Kampen: één in het 

centrum, één in West, en één in Noord. 

We beseffen echter dat we nog een weg te gaan hebben. We hebben tijd nodig om naar elkaar om te 

zien in Wijk A – om het gesprek met elkaar te blijven voeren over de dingen die ons allen aangaan. 

We moeten daarnaast ook werken aan het vertrouwen in de samenwerking met onze broeders en 

zusters in de Westerkerk. Als de AK’s in hun besluitvormingstraject inderdaad de Westerkerk aan de 

gezamenlijke wijken Wijk A en Westerkerk toewijzen, dan moeten we er bovenal heel hard aan 

werken dat we dat kerkgebouw ons werkelijk eigen maken. We beseffen dat de Westerkerk voor 

velen uit Wijk A nog hun kerk is (namelijk, die van “de Gereformeerden”). We willen straks heel graag 

kunnen zeggen dat het onze gezamenlijke kerk is. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat de wijkkerkenraad de AK dringend heeft verzocht om voldoende tijd, 

tijd om deze weg zorgvuldig te bewandelen. Dit betekent dat we vragen om een ten uitvoer brengen 

van het besluit na 1 januari 2017, met als mogelijkheid dat Wijk A de Broederkerk blijft gebruiken tot 

uiterlijk juni 2017. We spreken daarbij de hartelijke wens uit dat we werken vanuit de eenheid met 

elkaar, zowel in de wijk, tussen Wijk A en de Westerkerk, alsook in het geheel van Hervormd en 

Gereformeerd Kampen. 

We eindigen met een broederlijke en zusterlijke groet voor u allen, 

in de vrede van Christus verbonden, 
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