
1 
 

Wie zijn wij als wijkgemeente Immanuel                                          deel 3 
 
“God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons 
samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout 
alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om onszelve gaan.”  (NLB 971: 3) 
 
Laten we eerst in dankbaarheid uitspreken dat onze goede God genadig is en trouw. 
Dat Hij ook in het afgelopen anderhalve jaar van coronapandemie, veel goeds 
gegeven heeft. Dankbaarheid voor de inzet van vele vrijwilligers in de wijkgemeente 
om, zo goed en zo kwaad als dat ging, de (ere)dienst aan God gaande te houden, 
om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen. 
Tegelijk moeten we tegen elkaar zeggen dat de schouders die de lasten dragen 
kleiner in aantal worden en er ondanks vele, vele gesprekken weinig mensen bereid 
zijn gebleken een ambt of taak op zich te nemen. Daar komt dan nu bij het zo 
ingrijpende en pijnlijke verlies van onze geliefde scriba Arie Stans, een steunpilaar in 
de gemeente. 
 
Samenstelling wijkkerkenraad nu en na halfweg september: 
Op dit moment bestaat de wijkkerkenraad nog uit 6 personen: predikant, 2 diakenen, 
1 ouderling-ouderenpastoraat, 1 ouderling-middenpastoraat, 1 ouderling-jeugd. De 
predikant vervult tevens de rol van voorzitter. Een ouderling is vice-voorzitter. Een 
diaken neem tijdelijk het scribaat waar. 
 
Vanaf half september zal de kerkenraad uit niet meer dan 5 personen bestaan: 
predikant, 2 diakenen en 1 ouderling-ouderenpastoraat en 1 ouderling vorming en 
toerusting. Er is dan géén scriba, ouderling-middenpastoraat en jeugdouderling 
meer.  
 
Andere kerkelijke organen in de PGD 
Op dit moment zijn er 2 kerkrentmeesters (allebei geen ouderling) vanuit onze wijk 
die zitting hebben in het college van kerkrentmeesters. Vanaf september is dat er 
nog 1. Wél wordt er momenteel met gemeenteleden gesproken over een plek in het 
kerkbeheer. 
 
Voor de gezamenlijke diaconie leverde onze wijkgemeente een diaken-scriba. Vanaf 
september niet meer, en opvolging kon in onze wijk niet gevonden worden. Er is een 
diaconaal medewerker in de ZWO en een diaken in het moderamen van de diaconie. 
Dankbaar zijn we voor de ondersteuning van diaconale medewerkers. 
 
Algemene Kerkenraad: nu zijn daar predikant, diaken en ouderling (vice-voorzitter) in 
vertegenwoordigd. Dan alleen nog de predikant…….  
 
Kindernevendienst en crèche 
Er is geen crèche meer, daar kinderen onder de 4 jaar ontbreken. Wel is er 
bereidheid de crèche weer op te starten indien nodig. 
De leiding van de kindernevendienst telt een mooie groep van 10 personen – echter 
3 van hen zijn door corona-omstandigheden niet inzetbaar. En coronabeperkingen 
spelen ons parten wat het opstarten van de kindernevendienst in de eredienst 
betreft. Niemand is bereid gevonden te coördineren en leiding aan KND te geven.  
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Pastoraat: jongeren – middengroep - ouderen 
De jeugdouderling heeft haar handen vol aan het organiseren en uitvoeren van 
catechese, kindernevendienst en jeugdoverlegorgaan Catharijne-Immanuel.  
 
De ouderling voor het midden-pastoraat heeft naast zich een wijkbezoeker. Dit geldt 
de categorie 40- 75 jaar. 
 
Het ouderenpastoraat vanaf 76 jaar heeft een ouderling en 15 bezoekdames/heren – 
de gemiddelde leeftijd van de bezoekdames/heren is 77 jaar. In september stoppen 
er 2.  
 
Voor een beeld van het overzicht – samenstelling gemeente: 
De wijkgemeente telt 479 leden (1 juni 2021) verspreid over ongeveer 300 adressen. 
Leeftijdsopbouw: 0 t/m 18 jaar (46 leden); 19 t/m 40 jaar (85 leden); 41 t/m 65 jaar 
(163 leden); 66 t/m 80 jaar (114 leden); 80 jaar e.o. (71 leden) 
 
Van   0-39 jaar: 124 gemeenteleden  
 
Van 40-75 jaar: 237 gemeenteleden 
 
Van 76 jaar en ouder: 118 gemeenteleden  
   
Waarom is er geringe bereidheid voor ambt of taak? 
We kunnen filosoferen over de redenen die mensen hebben om geen ambt of taak te 
willen vervullen. We zien dit ook kerkbreed in den lande. En zeker het is goed om 
naar analyses te kijken en daar zo mogelijk iets mee te doen. 
Maar daar is niet alles mee gezegd. Wat is specifiek voor onze wijkgemeente? Als 
wijkpredikant geef ik mijn observaties. In de ruim 3 jaar dat ik hier predikant ben, heb 
ik flink wat oud-ambtsdragers, oud-medewerkers en mensen die kerkelijk op afstand 
zijn gaan staan, gesproken. Wat mij raakt in deze ontmoetingen is dat velen níet 
positief terugkijken op hun ambtsperiode of taak. Menigeen kreeg te maken met 
harde kritiek, nare mails, gebrek aan waardering of genegeerd worden. Dit heeft niet 
alleen de betrokkene zelf, maar ook partners en gezinnen geraakt en beschadigd. 
Zeker geldt dit voor de periode van 2010 tot 2019. Maar ook daarna zit het stevig 
verankerd in de gemeente om te beklemtonen wat er niet is of niet deugt in plaats 
van ambtsdragers en medewerkers positief en opbouwend tegemoet te treden en 
waardering uit te spreken voor wat gedaan wordt en wat er wel is. 
We hebben dus huiswerk te doen als het gaat om onze houding t.o.v. ambtsdragers, 
diaconaal medewerkers en vrijwilligers: ’t zal om onszelve dienen te gaan en niet 
over de ander! En dat geldt evenzeer de invulling van de vele taken en ambten – niet 
de ander, maar u, jij! 
 
Vraag ter bezinning: 
Hoe kunt u, kun jij bijdragen aan een klimaat van waardering in de gemeente? 
 
Waar en hoe kunt u, kun jij de gemeente het beste dienen? Wat zijn uw, jouw gaven? 
 
Wat dient aandacht te krijgen als het om de verdeling van inzet en dienstwerk gaat 
dat nu verricht wordt? 


