
 

 

 

Verslag naar aanleiding van de Gemeenteavond van de Goede Herderkerk op 11 

januari 2023 en de bespreking van de gemaakte opmerkingen hierin in de 

kerkenraadsvergadering van 7 februari 2023. 

 

Vooraf: de vraag: hoe willen we gemeente zijn in een tijd van krimp? zoals deze 

verwoord is in het schrijven van de Algemene kerkenraad aan de 5 wijkgemeenten 

op 7 november 2023. Deze vraag is samengevat in een 10-tal gespreksvragen.  

Hieronder de reacties op de 10 vragen die geformuleerd zijn in de 

kerkenraadsvergadering van 7 februari 2023 

 

1.  

Zie overige gespreksvragen 

 

2.  

- Saamhorigheid met behoud van identiteit (predikant), eredienst is belangrijk maar 

ook de andere activiteiten in het gebouw die de saamhorigheid bevorderen.  

- Actief buiten de kerkmuren zijn, bijv. breicafé, fietsen op het plein door allochtonen 

en met ze koffiedrinken, kerst door Zuid met de aftrap in de kerk etc.  

- Diaconaal kijken we over de grenzen, denk aan acties Oekraïne en nu Turkije en 

een voedselkast voor buurbewoners. 

- Vrij parkeren met veel ruimte is daarbij een pre. 

- Het koesteren en waarderen van de vele vrijwilligers (ook saamhorigheid) 

 

3.  

- Niet meer zoals vroeger, voor nu is de toegankelijkheid belangrijker. 

- Gratis parkeerruimtes, fietsenstalling. De kerk kan zodoende een groot geografisch 

gebied bestrijken.  

- In de wijk aanwezig zijn als kerk. 



 

 

4. 

Wij zien ons niet als onderscheidend qua modaliteit; we voelen ons betrokken bij de 

andere wijkgemeenten. 

 

5.  

- Afstemming van de lokaliteiten, zaalverhuur, maar ook diaconaal meer bundelen, 

jeugdactiviteiten, kerkenraden samenvoegen, grotere gehelen maken. 

- Bundelen kennisgroepen bijv. beameractiviteiten, vespers etc.  

- Samenwerking op allerlei terreinen (predikanten, gebruik van gebouwen, 

kerkenraden, bundelen van krachten waar mogelijk).  

- Onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met PKN-gemeenten in 

aangrenzende dorpen (o.a. Alteveer/Kerkenveld, Hollandscheveld, Noordscheschut, 

Pesse, Echten).  

- Kijken naar mogelijkheden voor samenwerking met andere kerkgenootschappen in 

de wijk. 

 

6.  

Ja, wij geven de voorkeur aan 1 grote kerkenraad voor geheel PGH voor de 

toekomst. 

 

7.  

- Net als de andere wijkgemeentes willen we ons eigen gebouw houden, waar we 

gedoopt zijn, etc. etc. Maar omdat dat de vraag niet is, gaan we verder.  

- Belangrijkste is voor ons pastoraat en ontmoeting. Wennen aan een andere 

omgeving, nu om een keer per 4 weken een kerk gesloten te houden zou al een 

begin kunnen zijn.  

- Idealiter is uiteindelijk 1 nieuwe kerk realiseren en alle andere gebouwen sluiten. 

Voor iedereen is het een nieuwe start, maakt het gemakkelijker en er is geen oud 

zeer. De maatschappij verandert, het gebruik van de gebouwen moeten daarbij 

aangepast worden. 

- De kerk in Zuid heeft meerdere keren moeten inleveren. De pijn van krimp moet 

eerlijk verdeeld worden. 

 



 

8.  

- PGH in één of twee grotere clusters; online kerkdiensten neemt toe meer toe. Het 

moet een kerk zijn waar iedereen welkom is, waar saamhorigheid heerst en waar 

iedereen tot zijn/haar recht kan komen.  

- In Zuid staan vier kerkgebouwen, hoe gaat het daar? Ook proberen daar meer 

contacten en overleg te krijgen. Een andere buur is de moslimgemeenschap.  

 

9.  

Geen inhoudelijke reactie. 

 

10.  

Open en eerlijke houding van iedereen en bereidheid tot samenwerking en bereid in 

te leveren waar nodig. 


