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Website Protestantse Gemeente Driebergen (algemeen)
http://www.pgdriebergen.nl/
Website Wijkgemeente Immanuël
http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
Driebergen-Rijsenburg is onderdeel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Meer informatie over
deze gemeente:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(gemeente)
Gemeente Website met nog meer informatie:
http://www.heuvelrug.nl/
Informatie over diverse vormen van onderwijs:
http://driebergenrijsenburg.straatinfo.nl/gids/scholen/
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De Protestantse Gemeente Driebergen
De Wijkgemeente Immanuël (WGI) is onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD).
Deze omvat, naast onze wijkgemeente, de wijkgemeente 3Wijken en de kerkenraadscommissies
HGG, Traject24 en De Brug. Deze vijf organisatorische eenheden zijn het hart van de kerk via
erediensten, pastoraat en diaconaat.
Binnen de PGD fungeren zowel het College van Diakenen (CvD) als het College van Kerkrentmeesters
(CvK) PGD-breed. Het CvD is verantwoordelijk voor alle diaconale activiteiten binnen de PGD en
beheert de financiën en overige bezittingen van de Diaconie. Het CvK beheert de kerkelijke
gebouwen en financiën van de PGD, en zorgt voor de ledenadministratie e.d. De Algemene
Kerkenraad (AK) heeft als intentie uitgesproken dat de wijkkerkenraden/kerkenraadscommissies
meer zicht en verantwoordelijkheid krijgen met betrekking tot een eigen budget.
De wijkgemeente Immanuel heeft kerkordelijk, binnen de beleidskaders van de Algemene
Kerkenraad (AK), een geheel zelfstandige verantwoordelijkheid voor de kerkelijke kerntaken, zoals
het houden van kerkdiensten, het pastoraat, diaconale activiteiten, catechese en jongerenwerk. De
wijkkerkenraad kent als ambtsdragers diakenen en ouderlingen (waaronder een ouderlingkerkrentmeester). De predikant van de wijkgemeente Immanuël heeft periodiek overleg met zijn
collega’s binnen het team van pastores en heeft ook PGD-breed taken. Zie onder het kopje
‘Predikant
’ voor meer info.

Samenstelling van de wijkgemeente
De wijkgemeente telde oktober 2016 550 leden.
In cijfers uitgedrukt is de samenstelling van de wijkgemeente per februari 2016 als volgt:
0 tot 10 jaar 27
5.0%
10 tot 20 jaar 71
12.9%
20 tot 30 jaar 45
8.2%
30 tot 40 jaar 33
6.0%
40 tot 50 jaar 59
10.7%
50 tot 60 jaar 91
16.6%
60 tot 70 jaar 80
14.6%
70 tot 80 jaar 73
13.3%
80 tot 90 jaar 54
9.8%
90 jaar en ouder16
2.9%
Grafisch is het beeld:
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Profiel en plaatsbepaling
De grondslag van de WGI is de Bijbel. De wijkgemeente is een geloofsgemeenschap waar mensen
elkaar het geloof gunnen, in verbondenheid met het evangelie. Wij laten ons raken door te
vertrouwen op God. We hechten aan diversiteit in geloofsopvattingen en ruimte voor verschillende
manieren van geloofsbeleving en deelname. Maar steeds met de Bijbel als vertrekpunt.
De eredienst van de WGI staat centraal. Dit is de plaats en gelegenheid waar jong en oud
samenkomen. Daarnaast zijn er vele andere bijeenkomsten en activiteiten.

Missie
Wij staan als kerk middenin de wereld. Een geloofsgemeenschap van mensen die met elkaar mee
willen leven, in blijde, maar ook in droevige momenten. We zijn met elkaar verbonden door de
vertrouwde woorden uit de Bijbel. We benoemen de betrokkenheid van God bij zijn gemeente en
vieren dat o.a. in het avondmaal. De droom die ons daarbij voor ogen staat, is dat er gaandeweg een
gemeenschap zal groeien waar zowel jong als oud zich thuis zal voelen. Waar het geloof, in haar volle
breedte en diepte, beleden en gevierd kan worden. Waar "oud" en "nieuw" elkaar aan zullen vullen
en uit zullen dagen. Waar solidariteit wordt gevierd en waar groei is om een gemeente te kunnen zijn
die van betekenis is voor de omgeving. We gunnen het elkaar van harte dat we als mensen samen
God kunnen ontmoeten. Waar mensen zich ook uitgedaagd weten en gestimuleerd om er te zijn voor
elkaar en voor de wereld.

Visie
WGI is een bescheiden maar open wijkgemeente die staat in een lange traditie van geloven. We zijn
krachtig naar binnen en tonen ons bewust naar buiten. Maar ook kennen we onze zwaktes en
ondersteunen we elkaar om het geloof in de Eeuwige te delen en uit te dragen. Dat doen we met
aandacht en vertrouwen, wetend dat onze samenleving verandert en dat we zelf veranderen. De
woorden van God blijven voor ons richtinggevend en zingevend. Voor alle generaties zoeken we naar
een aansprekende en eigentijdse wijze van vieren en delen. Een gemeenschap die weerspiegelt de
ruimte en geborgenheid die God aan mensen schenkt. Een gemeenschap van hoop en verwachting
die mensen inspireert ook over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

Slogan 2016-2020
Hoe zeggen we wie we zijn, wat we bedoelen, wat we willen en waar we voor gaan?
De kerkenraad vat dit kort en kernachtig samen in:

“Laat je raken, durf te vertrouwen op God”
Een slogan, die op allerlei manieren (woord, geschrift, banier, internet) geuit zal worden.
.
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Uitgezette koers
De algemene kerkenraad van Driebergen heeft in juni 2016 het ‘Beleidsplan Algemene Kerkenraad
2017-2021’ vastgesteld1. In het verlengde daarvan heeft hij besloten dat het kerkgebouw ’t Hoge
Licht beschikbaar blijft voor de zondagse eredienst/kerkelijke activiteiten en (in verband met het
komende emeritaat van de huidige predikant van de wijkgemeente) dat de wijkgemeente de
procedure om te komen tot de benoeming van een nieuwe pastor kan opstarten.
Tijdens enkele gemeentezondagen is uitvoerig gesproken over de identiteit van de wijkgemeente
Immanuël en de richting die de gemeente met elkaar op wil. Uit de rijke oogst van de discussies heeft
de wijkkerkenraad een aantal aandachtspunten geselecteerd. Voor enkele van deze
aandachtspunten zijn inmiddels vervolgstappen gemaakt zoals jeugdwerk, schoolkerkdienst, ‘jong en
oud’-diensten.

Aandachtsgebieden
•
•
•
•
•
•

•
•

Ontmoeting en gemeenschap met God.
Omzien naar elkaar, ook naar gasten/mensen van buitenaf.
Heb oog voor thuiszitters, oud én jong cq contact met leeftijdgenoten en gelijkgestemden die
niet in kerkdienst zitten.
Zoeken naar relatie jong↔oud en probeer jong en oud te verbinden, met een ‘gezicht naar
buiten’ en zoekend onze verantwoordelijkheid PGD-breed. Belangrijke gedachte hierbij is dat
als kinderen van een gezin naar de middelbare school gaan, veel gezinnen afhaken.
Jeugdwerk is belangrijk en moet duidelijker worden gemaakt. Waar is wat te doen en voor
wie.
Thema’s, denk bijvoorbeeld aan het onlangs uitgewerkte thema ‘Werken van
Barmhartigheid’. Maar ook andere leidende thema’s zijn welkom. Het zou mooi zijn als
scholen hierbij betrokken kunnen worden zodat er een verbinding ontstaat tussen
(christelijke) school en kerkdienst/kindernevendienst.
Aandacht voor betere relaties binnen de Protestantse Gemeente Driebergen.
Heb aandacht voor een vrolijke sfeer, mensen mogen in beweging komen. In het verlengde
hiervan ‘goed preken’.

Diaconaat
In navolging van Jezus mogen ook wij de ander dienen en zorg dragen voor wie arm en kwetsbaar is.
Daarbij hoort overigens ook opkomen tegen onrecht en misstanden.
Zoals verwoord in de kerkorde: “helpen waar geen helper is.” Dit betekent in de praktijk dat iedere
burger, kerklid of niet, een beroep kan doen op ondersteuning van de kerk.
Diaconaat is in zijn basale vorm een zorg voor iedereen in de wijkgemeente, maar deze zorg is
specifiek toebedeeld aan de diakenen.
De Protestantse Gemeente Driebergen heeft een College van diakenen, waarin de verschillende
wijkdiaconieën vertegenwoordigd zijn en dat zich op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau
bezighoudt met de zorg voor ‘hulpbehoevenden’.
Iedere wijkgemeente heeft een eigen (wijk)diaconie, die onderdeel is van de wijkkerkenraad. Hier
staan de woorden ‘dienen’ en ‘delen’ centraal, zich o.a. uitend in het in ontvangst nemen van de
1

Dit Beleidsplan 2017-2021 is on-line te vinden via http://www.pgdriebergen.nl/algemene-kerkenraad
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gaven van de gemeente tijdens de viering en deze te distribueren, verzorgen van een bloemengroet
en de avondmaalsviering. Maar ook een oog en oor voor de noden van de eigen gemeenteleden en
andere plaatsgenoten. Om daarbij zo mogelijk een helpende hand te bieden of door te verwijzen
naar professionele instanties. Speerpunten hierbij zijn: armoedebeleid (schuldhulpmaatjes),
ouderen- en gehandicaptenzorg (bijv. vakanties), vluchtelingenwerk, beheer van vermogen en
financiële middelen, duurzaamheid en fairtrade.
Een apart onderdeel van het College wordt gevormd door de Commissie voor Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), wiens werkterrein zich bevindt op het
mondiale vlak. Deze commissie stimuleert de gemeente om over grenzen heen te kijken en om te
zien naar minder kansrijke groepen in de wereld; zamelt hiervoor giften in en verstrekt informatie
over noodsituaties en activiteiten om deze nood te lenigen. Zij heeft een zelfstandige bevoegdheid
om verkregen gelden uit de gemeente te verdelen.
De Diaconie wil gemeenteleden stimuleren en activeren tot ‘diaconale’ betrokkenheid bij elkaar en
naar buiten toe.
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Pastoraat
Basispastoraat
Basispastoraat is te omschrijven als het omzien naar elkaar binnen de wijkgemeente en daarbuiten
door alle gemeenteleden. Deze vorm van pastoraat is van eminent belang voor de identiteit en de
sfeer in de wijkgemeente en kan niet functioneren zonder dat mensen elkaar (leren) kennen. Ook de
komende jaren zal daar bij voortduring op worden gewezen, in onderling contact, tijdens ‘kerkelijke’
activiteiten zoals huisbezoek, ontmoetingsgroepen, vieringen e.d.
In een wijkgemeente als Immanuël, met veel vrijwilligers, kan de neiging ontstaan om te denken dat
vrijwilligers wel ‘genoeg’ aandacht krijgen of opdoen tijdens hun activiteiten. Een misvatting:
vrijwilligerswerk kan ook kwetsbaar en moe(deloos) maken. Deze valkuil zal de komende jaren
bijzondere aandacht vragen en krijgen van de kerkenraad.

Gemeentepastoraat
Dit omvat jongeren-/jongvolwassenenpastoraat, middengroep, ouderenpastoraat.
Op het jongerenpastoraat komen we terug onder ‘Jeugdwerk
’. Het pastoraat onder jongvolwassenen (25-40 jaar) behoeft extra aandacht.

Middenpastoraat
Het middenpastoraat (40-75 jaar) staat in zijn vorm onder druk. Van oudsher omvatte dit het
bezoekwerk van gemeenteleden. Echter, omdat het steeds moeilijke werd om (voldoende)
ambtsdragers en ‘bezoekers/-sters’ te vinden is gezocht naar andere vormen. Zo is dit jaar
geëxperimenteerd met groothuisbezoek. Een geslaagd experiment. De komende jaren zal, in nauw
overleg met gemeenteleden, verder worden gezocht naar andere vormen van middenpastoraat.
Uiteraard blijft ook een (individuele) afspraak mogelijk met een pastoraal medewerker of de
ouderling pastoraat. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals nieuw ingekomen, geboorte, doop, verdriet,
ziekte zullen zij op eigen initiatief contact zoeken.

Ouderenpastoraat
Het ouderenpastoraat (>75 jaar) functioneert goed. De wijkkerkenraad zal activiteiten hiervoor
blijven faciliteren en promoten. Aandachtspunt voor de komende jaren zal zijn of, voor de groeiende
groep ouderen voldoende (leidinggevende) vrijwilligers beschikbaar blijven.

Bijzonder en persoonlijk pastoraat
Bijzonder en persoonlijk pastoraat is een voornaam onderdeel van de taak van de predikant. Op
aanvraag maar ook uit eigener beweging na signalen vanuit de gemeente, zo nodig in nauw overleg
met de pastoraal medewerkers. De kerkenraad hecht eraan dat ook in de komende jaren voor dit
onderdeel voldoende tijd wordt ingeruimd door de predikant. Specifieke doelgroepen staan haar
daarbij niet voor ogen. Als er een tijdspanning aandient met andere (bovenwijkse) werkzaamheden
zal een oplossing worden gezocht.

Nieuw ingekomenen
Een bijzonder aandachtsgebied voor de ouderling-pastoraat. Zo nodig in overleg en eventueel
samenwerking met de andere wijkgemeente. Maar daarnaast is het natuurlijk een aandachtspunt
voor de gehele kerkenraad, ja zelfs voor de gehele wijkgemeente. Ook deze vorm van ‘omzien naar
elkaar‘ zal regelmatig onderstreept worden.
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Catechese
De catechese in zijn huidige vorm staat onder druk, zowel wat betreft het aantal deelnemers als het
aantal catecheten.
Hoewel de min of meer ‘traditionele’ vorm van catechese blijft aangeboden, zal worden bezien of
(een verdere) vernieuwing van catechese gewenst en mogelijk is, zowel qua vorm als qua tijdsduur.
De belijdeniscatechese is een specifiek onderdeel binnen het gemeentewerk.
Afgelopen jaren hebben jongeren enthousiast belijdenis van hun geloof afgelegd. Het belijdenis doen
is en blijft een belangrijke gebeurtenis waaraan in de eredienst volop aandacht geschonken wordt.
Belijdenis doen moet weer een vanzelfsprekende stap worden op de weg van het geloof.

Jeugdwerk
Het streven is om de jeugd (0 – 18) te boeien, binden en activeren. Geloofsoverdracht,
geloofsbeleving en viering spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor zal blijvend aandacht moeten
zijn in bijvoorbeeld de kindernevendienst en speciale ‘jong en oud’-diensten. Maar ook vraagt deze
tijd om meer aandacht voor de jeugd in de reguliere kerkdienst.

Kinderoppas
Dit is een faciliteit aan ouders met jonge kinderen om het mogelijk te maken dat zij kerkdiensten
kunnen bezoeken. De kerkenraad ziet het mede als haar taak om te zorgen dat er voldoende ‘oppas’
blijft.

Kindernevendienst.
Deze draait op zich goed. Er is ook weer enthousiasme om leiding te geven hetgeen mede ruimte
geeft om met meer leeftijdgroepen te werken. Bezien zal worden of het mogelijk is om in de
kerkdiensten meer aandacht te krijgen wat er in de nevendienst gebeurt cq meer verbinding te
leggen tussen kerk- en nevendienst. Daarnaast zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de
communicatie naar mensen met jonge kinderen.

Relatie school en kerk
Er is een voorzichtige start gemaakt met een schoolkerkdienst met basisschool De Kring. Zowel
vanuit school als vanuit de wijkgemeente zijn er positieve reacties. Dit stimuleert om deze vorm van
kerk zijn verder uit te bouwen en in te steken op ten minste jaarlijks een dergelijke dienst.

Jongeren
In 2015 is het proces om te komen tot een advies aan Algemene Kerkenraad (AK) met betrekking tot
het jeugdwerk van start gegaan. Onder (bege)leiding van de Jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk (JOP) hebben de wijkkerkenraad en met name de jeugdouderlingen en anderen uit de
wijkgemeente die zich richten op jeugdwerk, een intensief traject gevolgd. Het zogeheten
essentietraject, met voor de wijkgemeente als centrale thema “Laat je raken en durf te vertrouwen
op God”. Door te denken vanuit je essentie, krijgen de dingen die je doet de juiste richting en doe je
de dingen die bij je passen.”
Als uitkomst van het proces is naar voren gekomen dat de Wijkgemeente Immanuël projectgewijs
externe expertise kan inhuren. Anders gezegd, ondersteuning op afroep ofwel een
tweedelijnsjeugdwerker. Gebleken is namelijk dat er in de wijkgemeente wel vrijwilligers zijn voor
jeugdwerk. De Ideeën voor het jeugdwerk zullen nader worden uitgewerkt en uitgevoerd en
activiteiten die in het verleden zijn gestopt of ‘op een laag pitje zijn gezet’ weer opnieuw inhoud
worden gegeven en zo nodig worden uitgebreid. Daarnaast zullen bestaande (bovenwijkse)
activiteiten uiteraard gecontinueerd worden.
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Zonder dit als zodanig te benoemen is het jeugdwerk uiteraard ook een specifieke vorm van
jongerenpastoraat.

Kringen
Binnen de wijkgemeente zijn veel kringen actief. Met uiteenlopende achtergrond, van verschillende
samenstelling en frequentie. De kerkenraad is hierover verheugd. Voor zover dit mogelijk is zal hij
deze vorm van ontmoeting en gesprek stimuleren en begeleiden. Bezien zal worden of en hoe de
betekenis en inhoud van dit aspect, o.a. via communicatie en interview, (nog) meer onder de
aandacht van de wijkgemeente gebracht kan worden

Vieren
Dé kernactiviteit binnen de wijkgemeente is de zondagse eredienst. Als religieuze voeding en
inspiratie op de eigen levensweg. De avondmaalsviering is hierin van bijzondere betekenis.
De wijkgemeente kent, naast de gewone diensten, al andere invullingen van de eredienst zoals de
‘jong en oud’-diensten, gemeentezondagen waarin de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan en de
school-kerk dienst. De kerkenraad wil de komende tijd, samen met de gemeente, onderzoeken of er
andere/nieuwe impulsen gegeven kunnen worden aan een eigentijdse eredienst. Met als centrale
basis het zoeken naar de ontmoeting met God en met elkaar. De kerkenraad realiseert zich dat dit
spannend is en ook spanning/vragen kan oproepen.

Missionair
De WGI wil, gestimuleerd door wat ons vanbinnen inspireert, ‘kerk naar buiten’ zijn en dienstbaar
zijn voor onze directe omgeving en voor de samenleving. Tevens wil zij gastvrij en respectvol zijn naar
mensen, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap.
Grote woorden, de kerkenraad realiseert zich dat. Hij durft ze evenwel uit te spreken omdat wij als
geloofsgemeenschap lichtdragers in de wereld zijn, in navolging van Jezus Christus.

Communicatie en media
De laatste jaren worden gekenmerkt door grote veranderingen in de inrichting van communicatie.
Alles is tegenwoordig communicatie, denk bijvoorbeeld aan de uitstraling van wie je wil zijn als
kerkgemeenschap in de sociale media. Daarnaast willen we graag dat alle gemeenteleden en ook
mensen van buiten de gemeente op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen de wijkgemeente.
Geen eenheid in de uitingen heeft tot gevolg dat er geen gelijkvormig beeld van de gemeente kan
ontstaan. Als de diverse groepen binnen de gemeente meer samenwerken op het gebied van
communicatie ontstaat er één stijl van het verwoorden van activiteiten en samenhang tussen
beeldmateriaal.
De wijkgemeente gebruikt diverse communicatiemiddelen. Zo zijn er de zondagse nieuwsbrief, de
website, diverse facebook-sites, brieven, flyers, folders en (in ontwikkeling) camerabeelden van de
diensten verspreiden via internet.
Enkele aandachtspunten voor de komende jaren zouden kunnen zijn:
1. Bepaal wie we zijn, wat we willen uitstralen en hoe we dit doen.
2. Kies bewust voor enkele communicatiemiddelen.
3. Maak gebruik van de moderne communicatiemiddelen.
4. Breng eenheid aan in alle uitingen en beeldmateriaal.
5. Gebruik modern taalgebruik en wees concreet.
6. Zorg dat beheer van communicatiemiddelen wordt geborgd.
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Goed bestuur
De kerkenraad geeft formeel leiding aan de gemeente en is ingevolge de kerkorde samengesteld uit
de 3 ambten (predikant, diakenen, ouderlingen).
Steekwoorden die hierbij onder andere naar boven komen zijn: realistisch bestuur, kansen en
mogelijkheden zien en pakken, een luisterend oor, besturen op hoofdlijnen (zonder op afstand te
gaan staan) en randvoorwaarden scheppen, bewaken en bevorderen van de identiteit van de
wijkgemeente, zorgen voor een stabiele en uitnodigende wijk. Dit alles vanuit het grondbeginsel dat
wij verbonden zijn door het geloof in de liefde van God en zijn zoon Jezus Christus.
De inspanningen zijn er op gericht om de kerkenraad een afspiegeling te laten zijn van de gemeente.
De bemensing van de kerkenraad is een voortdurend aandachtspunt, evenals de balans tussen de
omvang van het werk en de mogelijke (tijds)inzetbaarheid van gemeenteleden in het huidige
tijdsgewricht.

Kerkgebouw
“Waar twee mensen bij elkaar zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden, aldus Christus (Mt
18:20)
Hoewel dus geloof/geloofsbeleving/kerk-zijn niet onlosmakelijk samenhangen cq afhankelijk zijn van
een kerkgebouw, kan het belang van een (eigen) kerkgebouw niet genoeg worden onderstreept. Als
pleisterplaats, ontmoetingsruimte, activiteitencentrum, identiteitsgevoel, geborgenheid, enz. enz.
In 2015 zijn er stemmen opgegaan om het kerkgebouw van de wijkgemeente te restylen en een meer
eigentijdse uitstraling te geven, meer uitnodigend te maken. Nadat een commissie uit de
wijkgemeente de plannen heeft uitgewerkt en overeenstemming had met de wijkkerkenraad heeft
de algemene kerkenraad ingestemd met de mogelijkheid van enige aanpassingen.
In de zomer van 2017 zal de restyling van de kerkzaal worden uitgevoerd.

Predikant
Een wijkgemeente en haar predikant zijn eigenlijk een twee-eenheid. De een kan niet zonder de
ander. De predikant is verbonden aan de wijkgemeente en heeft een belangrijke pastorale rol in al
zijn vormen. Daarnaast heeft deze als bovenwijkse taak het ouderenpastoraat in Sparrenheide (De
Brug), is betrokken bij het vormgeven van het toerustingsprogramma (ontmoeten en verdiepen) van
de Protestantse Gemeente Driebergen, is lid van het team van pastores en neemt deel in diverse
wijk-/gemeente overstijgende overleggen. De kerkenraad hecht aan een goede balans tussen het
specifieke wijkgerichte werk (waaronder pastoraat) en de gemeente brede werkzaamheden van de
pastor. Hij zal in overleg met betrokkene deze balans vormgeven en bewaken.

Dwarsverbanden/bovenwijks/oecumene
De wijkgemeente fungeert niet als een éénling, geheel op zichzelf gericht. Dat kan niet en is ook niet
gezond. Zowel binnen de PGD als binnen Driebergen zijn er meerdere dwarsverbanden.
Zoals vertegenwoordiging in de Raad van Kerken Driebergen, het overleg met het moderamen van
3Wijken, Pijlers van het Christelijk Geloof. ‘Ontmoeten en Verdiepen’ en enkele jeugdprogramma’s
zijn wijkoverstijgend. En niet te vergeten de Liedjestrein ’s-zaterdags in ’t Hoge Licht. Initiatieven in
deze zin zullen door de kerkenraad waar mogelijk worden gefaciliteerd en gepromoot.
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