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Wijkavond Wijk B - 1 februari 2017

Visie kerkenraad wijk B op 
positie wijk B bij vereniging 

van de centrale gemeente

Programma (tijden indicatief)

20:00 Opening
20:15 Toelichting historie, aanleiding en 

komende proces
20:25 Toelichting visie kerkenraad wijk B
20:50 Pauze (10 minuten)
21:00 Ervaringen uit Hilversum
21:15 Vragen
22:00 (uiterlijk) Afsluiting
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Zingen Psalm 122: 3

Dat vreed', en aangename rust,
En milde zegen u verblij';
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken."

Gebed
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Zingen Psalm 103: 7, 9

Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Zingen Psalm 103: 7, 9

Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
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Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 11 - 15

11.Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, 
bewegen wij de mensen tot het geloof; en 
voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik 
hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 

12.Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u 
aan, maar wij geven u een aanleiding tot 
roem over ons, opdat u iets te zeggen zou 
hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen 
en niet in wat er in het hart leeft.
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Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 11 - 15

13.Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is 
dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand 
zijn, dan is dat voor u.

14.Want de liefde van Christus dringt ons, die tot 
dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen 
gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.

15.En Hij is voor allen gestorven,  opdat zij die 
leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, 
maar voor Hem Die voor hen gestorven en 
opgewekt is.
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- Mark van Persie -

Waarom een verenigingsproces?

• Opdat zij allen een zijn

• Proces van samengroeien tussen wijken

• Landelijke kerkelijke ontwikkelingen

• Maatschappelijke ontwikkelingen

• Praktische aspecten
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Vereniging tot wat?
• Protestantse Gemeente Kampen (PGK)
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Vereniging tot wat?
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• Protestantse Gemeente Kampen (PGK)

Vereniging tot wat?
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Vereniging tot wat?
• Protestantse Gemeente Kampen (PGK)

• Zonder 
Lutherse kerk  
Vrijzinnige Veren.
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Hoe ziet het proces naar een PGK er uit?

1. Gedragen intentie door alle wijken en AKs
> horen van gemeenteleden

2. Bespreken van zaken die vereniging aangaan
> gesprek met wijken en gemeenteleden

3. Opstellen van Verenigingsbesluit en Acte
> commentaar van wijken en gemeenteleden

4. Procedure van goedkeuring
> kennen en horen van gemeenteleden

15

1 Intentieverklaring
Wat wordt er van de wijk gevraagd?

• Uitspraak dat men constructief mee wil doen 
aan het proces om naar een PGK toe te groeien

• Aangeven in welke vorm de wijkgemeente in 
een toekomstige PGK wil deel nemen
▫ Geografische wijkgemeente
▫ Wijkgemeente van bijzondere aard
▫ Gemeente los van PGK

• Eventueel aangeven van gesprekspunten voor 
het proces
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1 Intentieverklaring
Wat wordt er van de wijk gevraagd?

• AK voorzitters hebben met alle wijk-
kerkenraden over de intentieverklaring 
gesproken 

• De kerkenraad van Wijk-B heeft zelf een visie 
ontwikkeld over hoe zij in dit proces wil staan

• Vanavond wordt er gevraagd naar uw mening
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Het proces na de intentieverklaring

• Bespreken van allerlei zaken over vereniging
▫ Beleid en bestuur
▫ Diaconale zaken
▫ Kerkrentmeesterlijke zaken

• In twee fasen: 
▫ concept waarop commentaar en definitieve versie

• Betrokkenheid van gemeente: 
▫ gemeenteleden, wijkkerkenraden, AK-commissies

• Globale planning: 
▫ eerste concept zomer 2018, besluit als gemeente eind 

2018
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Tenslotte: Verhouding tussen Hervormd 
en Gereformeerd Kampen
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Kerken Hervormd Gereformeerd Verhouding
Leden 5440 2400 2.3
Gem. leeftijd 44.6 49.9
Levend geld 650 370 1.8
Vermogen             
bank

600 300

vastgoed
Bok,Brk,OH/2, 
Nok/Nol/past

Bwk,Wk,OH/2

diaconie
300 30

Tenslotte: Verhouding tussen Hervormd 
en Gereformeerd Kampen
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Wijken A/Wk B Open Hof/Bwk
Leden 2700 1700 3400
Kerkgangers 550 750 500
Gem. leeftijd 46.7 41.6 48.1
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- Jan Erik Huls -

Visie kerkenraad wijk B
• Roeping als gemeente gestalte geven
• Hervormde wijkgemeente
• Geografisch grondgebied
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Bijbelse principes: Gemeente/eenheid

• Een lichaam, een Geest (Efeze 4)
• Christus als hoofd (Efeze 1)
• We hebben elkaar niet uitgekozen (HC vraag 54)
• Geen scheuring, zelf niet over Avondmaal (1 Kor)
• Hogepriestelijk gebed (Joh 17)
• ‘Ik geloof één heilige, algemene chr. Kerk’
• Zorg voor de gemeente en daarbuiten
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Bijbelse principes: Gemeente/volkskerk

• God sloot verbond met hele volk
• Niet eenmalig, steeds weer
• Jezus werkte onder het hele volk
• Jezus is gekomen voor alle volken (Lofzang v. 

Simeon)
• Zendingsbevel (hand. 28)
• Brokstukken en gruis (Psalm 102: 15)
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Gereformeerde Bond
• ..tot verbreiding en verdediging van de Waarheid..
• Bínnen de kerk
• geen breuk met de kerk! Onderdeel van volkskerk
• 2004: volwaardig mee in PKN
• Met eigen identiteit, geborgd 
• kerkordelijk en lokaal
• Solidariteit
• Verdedigen van de Waarheid  contact
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Wijk B
• Gereformeerde identiteit
• Vastleggen en er uit/naar leven

• Voortgaande gereformeerde prediking
• Verantwoordelijkheid nemen binnen kerk,
• waarheid verbreiden, lokaal en landelijk
• Pastoraal, missionair en diaconale opdracht in 

wijk
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Wijk B (toegevoegde pagina)
• Met alle genoemde argumenten en bovenstaande 

visie komt de wijkkerkenraad tot de conclusie dat:
• Wijk B een hervormd(-gereformeerde) wijkgemeente 
zal blijven die

• volwaardig wijkgemeente is van de PGK en
• een volwaardige geografische wijkgemeente is 

• Met andere woorden: Wijk B kan niet anders dan 
meegaan in het verenigingsproces als 
wijkgemeente van de Protestantse gemeente 
Kampen met een eigen geografisch grondgebied. 
Wijk B wil dat doen als Hervormde wijkgemeente.
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Wijk B (toegevoegde pagina)
• Deze visie is voortgekomen als de Bijbelse 

hoofdlijn. Dat in andere plaatsen anders wordt 
besloten en de kerkorde andere mogelijkheden 
toelaat (vaker vanwege de gebrokenheid van de 
kerk dan vanwege de werkelijke noodzaak), moet 
ons niet leiden. Gods Woord en de principiële 
lijnen die daarin te vinden zijn, die zijn ons 
houvast. Daaraan houdt de GB zich, daaraan zijn 
wij ook gebonden. Die gaan boven emoties en 
gevoelens.
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Wijk B (toegevoegde pagina)
• Praktisch:

• Voor wijk B verandert de situatie in de AK niet. Zijn nu 
1 van de 3 wijken, zijn straks 1 van de 3 wijken

• Wijk B blijft nog steeds verantwoordelijk voor eigen 
identiteit, nu en straks

• Voor de andere wijken levert de vereniging voordelen 
op. Voor wijk B verandert er weinig

• Het is een gelegenheid om enkele organisatorische 
zaken goed tegen het licht te houden.

• Voor de rust in de gemeente zou het goed zijn wanneer 
dit proces voortvarend wordt afgerond.
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Vragen? 
• Schriftelijk in de pauze 
• Mondeling na de pauze

30
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- Richard Hoff -
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- Kees van Garderen -

Zingen
Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen.

Refrein 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.
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Zingen
Die open poort laat d' ingang vrij, 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden.

Refrein 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.
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Gebed
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Toch nog vragen: 
scriba: scriba.b@hervormdkampen.nl


