
Inleiding 

Met het samenvoegen van de wijkgemeentes Opstandingskerk en Immanuelkerk ontstaat een nieuwe 

wijkgemeente binnen de Protestantse gemeente De Bilt.  Maar wat voor gemeente willen we eigenlijk zijn?  

Wat verbindt ons en waar zitten onze verschillen?  En is het erg om verschillend te zijn? 

Het samenvoegen van de 2 wijkgemeentes zien we als een kans om samen verder te gaan en om samen 

antwoord te geven op deze vragen. 

 

10 woorden 

De besluitvorming van 26-05-2016 is het uitganspunt voor ons korte en kernachtige beleidsplan.  Dit besluit 

opent met de volgende tekst:  

“Visie en missie  

Als gemeente van Christus willen we in deze samenleving zichtbaar en wervend, missionair aanwezig zijn.  

Met hart voor allen, zeker ook kinderen; gastvrij voor zinzoekers; zorgzaam over onze grenzen heen; met 

een breed en inspirerend aanbod van activiteiten.  De verschillen die er in ons midden en tussen de 

bestaande wijkgemeenten in geloven en beleven zijn, hoeven daarbij niet te verdwijnen, integendeel, we 

ervaren ze als verrijkend en aanvullend.  Levend uit dezelfde bron willen we daarover in gesprek blijven, 

elkaar ontmoeten, van elkaar leren, met elkaar samenwerken.  Dat zien we als onze gedeelde roeping, onze 

bijdrage aan verbinding en vertrouwen in de gemeente.”  

 

De kernwoorden staan al cursief, te weten: missionair, met hart, gastvrij, zorgzaam en breed en inspirerend.  

Maar ook het vervolg zijn nog een aantal steekwoorden te halen.  Verrijkend en aanvullend. Dat wil zeggen 

verschil mag er zijn, want zo vul je elkaar aan en kun je van elkaar leren.  

 

Maar er is ook een gedeelde roeping en de wens om  met elkaar samen te werken.  

Met deze tien woorden zijn de piketpaaltjes van het beleidsplan aangegeven. 

 

Betekenis 

Wat betekenen deze 10 woorden voor ons als nieuwe wijkgemeente? 

Wij willen een inspirerende gemeente zijn.  Niet alleen (maar zeker ook!!) voor onze vaste kerkgangers, 

maar ook voor mensen die bijvoorbeeld wel in ‘iets’ geloven en op zoek zijn naar diepgang.  Daarom zien 

wij over enkele jaren een bruisende gemeente waar naast de zondagse kerkdienst ook door de weeks 

allerlei activiteiten plaatsvinden.  Denk aan gespreksgroepen, thema-avonden, creatieve activiteiten, zoals 

tekenen, zingen en koken.  Alles met hart en passie, vanuit onze bron: ons geloof. 

Onze gastvrijheid uit zich in ontmoeting, een open gebouw, waar mensen in en uit kunnen lopen.  Tijdens 

de kerkdiensten is er ruimte voor onze vaste rituelen en liturgie, maar moeten ook ‘buitenstaanders’ zich 

welkom voelen.  We moeten voorkomen dat we te veel alleen onze eigen taal spreken.  Het helpt als er 

ruimte is voor wat gekkigheid.  Zowel bij het gebouw (denk aan doeltjes of een klimrek in de voortuin) als 

in activiteiten (misschien een avondje cabaret?). 

 

We willen zorgen voor onze medemens en voor de schepping. Voor de schepping door het gebouw zo 

duurzaam mogelijk te maken.  De nieuwe wijkgemeente wordt een fair trade gemeente. 

 

Om voor de medemens te kunnen zorgen, begint het met het kennen van elkaar.  Bij het samenvoegen van 

onze twee wijkgemeentes, is een goede kennismaking met elkaar dus van belang.  Ook hierin kan wat 

gekkigheid helpen: doe een kennismakingsspel tijdens een wijkavond, plak naamstickers op of bel eens bij 

elkaar aan voor een kopje koffie.  
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