
VEEL GESTELDE VRAGEN 
 
Regelmatig krijgen we als wijkkerkenraden vragen over de gang van zaken rond het samengaan 
van Westerkerk en wijk A. Vaak zijn het ook dezelfde vragen. Die willen we graag beantwoorden. 
Hieronder treft u een bloemlezing aan van zowel vragen als antwoorden.  
Mochten we nieuwe vragen krijgen dan voegen we die, met de antwoorden uiteraard in. 
Dus het is de moeite waard om deze rubriek regelmatig te raadplegen. 
 
Proces van samengaan 

 Wanneer gaan de gezamenlijke morgendiensten van start? 
Dat gebeurt per 1 januari 2017. Op 8 januari hebben we daarom een extra feestelijke 
startdienst. 

 Hoe laat beginnen we ’s morgens? 
In de wintertijd om 10.00 uur, ’s zomers om 09.30 uur. Wanneer die tijden ingaan zullen we u 
z.s.m. laten weten 

 Blijft de zondagsbrief ook na 1 januari 2017? Ik vind dat eigenlijk wel handig. 
Dat vinden wij ook en zetten dit gebruik in principe voort. 

 In de laatste gemeenteavond heb ik vragen gesteld, maar ik had het gevoel dat ik met 
een kluitje in het riet werd gestuurd. Hoe lossen we dit op? 

Dan moet u de vraag nogmaals stellen – of mailen aan beide scriba’s of voorzitters. Scriba 
Westerkerk: Rick Jager, tel.038-3328191 (rickjager@home.nl); scriba wijk A: Jan Breet, 
tel.038-3326236 (scriba.a@hervormdkampen.nl)  

 In het visiestuk las ik dat de kerk vooral missionair naar de buurt wil zijn. Waarom merk 
ik daar niets van? 

Omdat we dit thema als gefedereerde kerkenraden gaan aanpakken: dus in 2017 

 Ik vind dat we maar heel weinig informatie krijgen over hoe alles gaat en zal gaan. Kan 
daar niets aan veranderd/verbeterd worden? Zo houden de kerkenraden altijd een 
informatievoorsprong. 

Dat moet ook wel: zij zitten als bestuurders nu eenmaal vòòr in de wagen…Maar de vraag 
naar voldoende en goede informatieverstrekking dient altijd weer afdoende beantwoord te 
worden door de kerkenraad.Vandaar o.a. de Dialoog en de Zondagsbrief 

 Wie wordt er straks voorzitter van de kerkenraad?  
Voorlopig blijven de wijkkerkenraden naast elkaar functioneren met elk een eigen voorzitter. 
De komende tijd zullen we wel zo veel als mogelijk met en naar elkaar toewerken, maar wel 
elk met hun eigen bevoegdheden.  
 

Liturgie en kerkdiensten 

 Waarom wordt dat mooie ‘Amen-lied’ ( ‘dat wij niet beschamen’ enz.) terzijde 
geschoven? 

De Heer geeft ons Zijn zegen mee: daar hoeven wij slechts ‘amen’ op te zeggen: zò is het en zò 
moet het zijn. Vgl. in het oude Testament: En heel het volk zegge ‘Amen’ (zie o.a. I Kronieken 
1:36  en 16:36; ps. 41;14 en ps. 106:48). Dat is Gods spreken tot ons, Zijn eenzijdige zegen die 
wij mogen ontvangen. Wij hoeven – en mogen – dan niet ons woord tot Hem te richten ‘opdat 
wij niet beschamen’. Dan hebben wij het laatste woord. 

 Gaan de speciale middagdiensten in 2017 ook nog door? 
Ja, in ieder geval t/m augustus 2017. 

 Ik heb gehoord dat we straks met beamers gaan werken. Gaat dat niet ten koste van het 
lezen in de Bijbel, dus uit je eigen fysieke exemplaar. 

Beamers zijn meer dan om alleen met Bijbellezing te gebruiken. Bovendien: liever alle mensen 
laten meelezen via de beamer, dan een beperkte groep zijn Bijbel bij zich heeft. 

 Die paaskaars vind ik eigenlijk wel heel rooms. Moet die daar blijven? 
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Onbekend maakt onbemind. Het Licht van Christus is reddend verschenen. Daar is de 
paaskaars een zichtbaar symbool van. 

 Hoe gaan we straks het Heilig Avondmaal vieren? 
Afwisselend: We kiezen voor beide wijk-tradities: in de banken en aan tafel. Maar ook 
misschien wel in een kring. Dat gaan we nog nader uitzoeken. 
 

 
Kerkgebouwen en beheer 

 Wie wordt er straks koster? En hoe gaat dat met de gastvrouwen, gaat dat straks ook 
door zoals we in de Westerkerk gewend zijn/waren? 

Het spreekt vanzelf dat we voor het beheer (kosters en gastvrouwen) graag in overleg treden 
met iedereen die zich daarbij betrokken voelt. Dus zowel de huidige kosters en gastvrouwen 
als degenen die hierin willen meewerken. 

 Hoe kan ik straks een zaal huren in de Westerkerk? 
We werken aan de mogelijkheid om zalen via de website te reserveren. Daar heeft wijk A 
inmiddels goede ervaringen mee opgedaan.  

 Verhuren jullie (straks) ook zaalruimte aan groepen van buiten de kerk? 
Ja, tenzij hun doelen strijdig zijn met Bijbel, kerk of geloof. Maar kerkenwerk gaat altijd voor. 

 Wanneer beginnen we/ze met de verbouwing? 
Dat is ons nog niet bekend.De bouwcommissie is op dit moment druk doende om alle wensen 
en (on)mogelijkheden te inventariseren. Zodra zij termijnen en/of data kunnen noemen zullen 
we u dat direct laten weten. 

 Waarom wordt onze band niet meer ingezet tijdens de diensten? 
Dat gebeurt al bij de jongerendiensten ( 8x per jaar) maar dat kan worden uitgebreid. 

 Is die 70.000 euro voor het orgel nou echt nodig?  
Ja, kwaliteit heeft zijn prijs. Maar een mechanisch orgel gaat makkelijk 3 à 400 jaar mee, mits 
het goed wordt onderhouden. Een nieuw te bouwen orgel van deze omvang kost ruim € 
650.000,-, want 85% van de kosten zit in arbeidsloon. Dat percentage vind je ook terug in dit 
bedrag voor groot-onderhoud. 
Ook geldt dat de begeleiding van de klassieke psalmen en gezangen het beste gedijt met 
orgelbegeleiding en niet met een combo. 

 Gaan die banken in de kerkzaal eruit? Ze zitten absoluut niet lekker. 
Dat is een vraag die we aanvankelijk veel hebben gehoord. We zijn bij de bouwcommissie te 
rade gegaan en van haar kregen we (samengevat) deze reactie: 
‘Over de zitkwaliteit is alleen geklaagd begin dit jaar, in de gemeenteavond op 6 februari 
2016. Daarna hebben we er niets meer van gehoord. Vervangen van banken door stoelen 
gaat het koste van het aantal zitplaatsen en kost bovendien vele tienzuidenden euro’s. 
Daarbij hebbenwe  te maken met de verwarmingsbuizen die onder de banken doorlopen. Dat 
systeem zou dan moeten worden vervangen. We hebben onderzocht of de banken konden 
worden ‘opgeklost’, maar dat is vanwege de hellende vloer geen optie.Een oplossing zou zijn 
om de banken van kussens te voorzien, maar gezien het programma van prioriteiten parkeren 
we dit onderdeel even.  
Indien na alle voorstellen er financieel ruimte is dan kunnen we daarover alsnog een 
beslissing nemen.Overigens: een hartverwarmende preek doet het ongemak al gauw 
vergeten!’ (de bouwcommissie) 

 
(bijgewerkt tot 21 dec.2016) 
 
 
 
 


