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Profielschets Wijkgemeente Immanuel   februari 2021 
 
Waar komen we vandaan? 
Tot de totstandkoming van de gefuseerde Protestantse Gemeente Driebergen in 2007 een levendige 
Gereformeerde Kerk waarin alle generaties zeer goed vertegenwoordigd waren. Het evangelie van 
Jezus Christus, Heiland en Heer, stond centraal. Er was ruimte voor verscheidenheid in denken, 
geloven en vieren – van uitbundige jongerendiensten tot klassieke leerdiensten. Van evangelisch 
‘angehaucht’ tot midden-orthodox vond er onderdak. 
Rond 2010 en ook daarvoor al vraagt een groep gemeenteleden van gereformeerd-evangelische 
kleur om meer ruimte voor evangelische elementen in de erediensten. 
Gaandeweg leidt dit tot vergaande verdeeldheid in de gemeente over de te volgen koers van de 
gemeente waarbij niets menselijks de gemeenteleden vreemd is. 
Na vele gemeentevergaderingen en grondige bijzondere visitatie van de classis, beslist uiteindelijk de 
kerkenraad dat het tot een splitsing van de gemeente dient te komen. 
Hieruit ontstaat dan het huidige Traject24, eerst als een kerkenraadscommissie en nu een 
zelfstandige wijkgemeente binnen de PGD. 
Een eerdere, geprobeerde fusie van Immanuel met de behoudende hervormde wijkgemeente 
rondom ’t Hoge Licht komt niet tot stand, hoewel er theologisch veel dwarsverbindingen liggen. De 
hervormde wijkgemeente gaat op in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat. 
Binnen de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Driebergen barst rond 2015 een 
discussie los over de kerkelijke gebouwen én gemeenten.  
Uiteindelijk wordt de Immanuelkerk aan de Engweg verkocht en gaat de gescheurde  wijkgemeente 
naar ’t Hoge Licht, die dan verlaten is door de hervormde wijkgemeente. Hier ontstaat 
langzamerhand gewenning aan de nieuwe situatie.  
Het proces van heling, van wonden geslagen door de scheuring kan beginnen, maar is zeker niet 
afgerond. Duidelijk wordt dat óók als begin 2018 door de Algemene Kerkenraad ’t Hoge Licht ook aan 
Traject24 wordt toegewezen. 
Het proces van samen het kerkgebouw delen verliep moeizaam en rispt af en toe weer op. 
 
Waar staan we nu? 
Wij zijn een open, gastvrije gemeenschap en vinden de Bijbel, de woorden van God, belangrijk en we 
willen Jezus Christus volgen in ons dagelijks leven. 
We doen dit enerzijds met eerbied en respect voor wat de protestantse traditie én de kerk van 
eeuwen ons aanreikt, anderzijds is er openheid voor wat de Heilige Geest ons geven wil in kerkelijke 
vernieuwingsbewegingen.    
In de verkondiging betekent dit dat Jezus Christus als Heiland, Redder en Verlosser centraal staat - 
wie kan en mag Hij zijn in onze postchristelijke cultuur. 
In de liturgie betekent dit dat we een klassiek-gereformeerde liturgie volgen waarbij er uit de volle 
breedte van de liederenschat van de kerk geput wordt: van Psalmen naar Huub Oosterhuis en Taizé; 
van Gezangen naar Opwekkingsliederen en liederen uit Iona. We houden van het kerkorgel, maar 
ervaren ook de kracht van pianospel en de vrolijkheid van een combo. 
Onze erediensten hebben een informeel karakter waarbij er ook best iets mis mag gaan en humor 
ontwapenend kan zijn. 
Onze Avondmaalsvieringen zijn open voor ieder die Jezus Christus liefheeft of die Hem zou willen 
liefhebben. Ziekenzalving is een zegenrijk gegeven en kan thuis of in de eredienst plaatsvinden.  
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In onze vanouds Gereformeerde Kerk vinden mensen uit verschillende kerken nu onderdak. Van 
evangelisch tot Gereformeerde Bond tot wat minder omlijnd. Ook van buiten de plaats Driebergen. 
“Laat je raken, durf te vertrouwen op God” – dat is onze missie. Vandaar uit het Evangelie handen en 
voeten geven binnen en buiten de kerk, met een vrolijke uitstraling. Waarbij we graag gavengericht 
werken en in plaats van een verzorgingskerk een participatiekerk zijn. 
Toekomstige activiteiten moeten erop gericht zijn dat we als christelijke gemeente aansprekend zijn 
óók en misschien wel met name voor de jong(ere) generatie. We zullen steeds weer op zoek moeten 
naar nieuwe impulsen voor onze missie en visie en proberen deze in de praktijk te brengen. 
 
Bestuurlijke structuur: Kerkenraad  
We werken nu als wijkkerkenraad Immanuel ergens tussen “kerkenraad zonder en ook een beetje 
mét taakgroepen” 
 
Wellicht is het beter om toe te werken naar een wijkkerkenraad met daaronder taakgroepen die een 
paar keer per jaar aan de wijkkerkenraad rapporteren dan wel verantwoording afleggen. Voordeel: je 
hoeft als kerkenraad minder te vergaderen, zeker als een ouderling of diaken als verbindende schakel 
optreedt. 
 
Het aantal kerkenraadsleden opkrikken naar kerkordelijk niveau kan ons vrijwaren van de claim die 
de kerkorde ons oplegt. Een ouderling voor Vorming en Toerusting zal een zegen zijn om beleid te 
maken rond kringwerk, onderwerpen, cursussen en filmavonden.  
 
Financiële- en beheerszaken: als wijkkerkenraad zijn we volgens de kerkorde verantwoordelijk voor 
de wijkbegroting. We streven naar 2 ouderlingen-kerkrentmeester die de wijkkerkenraad informeren 
en begeleiden bij de planning en inlevering van deelbegrotingen en de gesprekken daarover. 
 
Taakgroepen: Jeugd- en jongerenpastoraat; Middenpastoraat; Ouderenpastoraat; Vorming en 
Toerusting; Kerkbeheer 
 
Taakverdeling tussen kerkenraad en predikant 

 Kerkelijke activiteiten 
o Eredienst 

o Inspirerend vieren met en voor alle generaties 
o Inbreng van gemeenteleden: lectoren, zanggroep, 

muziekinstrumenten (combo) 
o Bijzondere diensten zoals: openluchtdienst, Startdienst, Laatste 

zondag kerkelijk jaar 
o Catechese 

o Door catecheseteam, daar waar mogelijk in samenwerking met 
andere wijkgemeenten 

o Vorming en Toerusting 
o Voorjaars en najaarsactiviteiten door team van pastores, 

geprogrammeerd in uit te geven halfjaarlijkse gids 
o Eventueel als wijkgemeente het gesprek voeren over zware 

onderwerpen als homofilie, het inzegenen van andere relaties dan 
het huwelijk en het openstellen van ambten etc.  

o Pastoraat 
o Jongerenpastoraat: zie jeugdwerk 
o Middenpastoraat: bezoekwerk, onder verantwoordelijkheid van de 

ouderling-middenpastoraat 
o Ouderenpastoraat: bezoekwerk, ouderenmiddagen, alles onder 

verantwoordelijkheid van de ouderling-ouderenpastoraat  
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o Het jongeren/midden/ouderenpastoraat dient voor de eigen groep 
oog te hebben voor nieuw-ingekomenen en daarop af te gaan. 

o Diaconaat 
o Missionaire activiteiten: verlangen naar start van Alpha-cursus en 

Kliederkerk, waar mogelijk is samenwerking met andere wijkgemeenten. 
o Jeugdwerk:  

o ernaar streven daar waar mogelijk samenwerking aangaan binnen de 
wijken wat betreft jongerenactiviteiten. Daarnaast kan iedere wijk 
zijn eigen activiteiten organiseren en de jongeren van andere wijken 
via de jeugdouderlingen ook daarvoor uitnodigen. Als verlangens 
noemen we:  

o Schoolkerkdiensten 
o Kerstmusical 
o Bezoek Passion 
o Tienerdiensten 
o Kloosterweekend 
o Bezoek Taizé 

o Maatschappelijke betrokkenheid en oecumene 
o Vredesweek 
o Amnesty brieven 
o Kerk en Israël 
o Raad van Kerken en oecumene 

o Communicatie 
Het is van belang inhoudelijk zaken tijdig te communiceren met de 
gemeente. Door goede communicatie betrokkenheid op elkaar bevorderen. 
Weten wat de ander doet en waarom kan zeer motiverend werken: 
Nieuwsbrief. Gemeenteavond. Facebook. Website. Het zou fijn zijn een vast 
persoon te hebben voor de communicatie in de gemeente (medewerker of 
ouderling)  

o Kerkgebouw 
Als voorwaarden voor bovengenoemde identiteit en uit te voeren beleid, is 
een eigen kerkgebouw met een eigen predikant voor 0,8 fte van belang. 

o Visie op samenwerking met andere wijkgemeenten: 
o Verbinding: ja 
o In elkaar overvloeien: nee 
o Uitgangspunt is: de drie Wijkgemeenten elk met de eigen kleur 

binnen de Protestantse Gemeente Driebergen functioneren 
zelfstandig maar organiseren ook samen activiteiten.  
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