
Gekend zijn in het geheel 

 

In hun vergaderingen van april en mei 2013 hebben de kerkenraden van de hervormde 

gemeente en de gereformeerde kerk in Zeist en van de evangelische lutherse gemeente 

besloten tot de intentieverklaring één protestantse gemeente te willen vormen in Zeist.  

Dat gebeurde niet geheel unaniem, want de Oosterkerkgemeente onderschrijft de verklaring 

(nog) niet.  

 

Deze intentieverklaring dient te worden beschouwd als een principebesluit tot vereniging 

van de drie protestantse kerken van Zeist: de hervormde gemeente, de evangelisch-lutherse 

gemeente en de gereformeerde kerk. 

 

Intussen is verder gewerkt aan de concretisering van de plannen. 

Een stuurgroep heeft beleidslijnen uitgezet zoals die al in het beleidsplan ‘Delen in het 

geheel’ waren aangegeven. 

Ds. Moolenaar en ds. Doolaard hebben beurtelings in Opgang daarvan verslag gedaan. 

 

De algemene kerkenraden kwamen steeds meer tot de ontdekking dat de gezamenlijke  

onderwerpen die ter tafel komen om meer samenwerking vragen. 

Daartoe behoren: 

• uitwerking van het gemengde model uit Delen in het Geheel inzake de financiën van 

de kerken. 

• beleid ontwikkelen op pastoraal gebied, zoals de predikantsplaatsen en de 

ouderenzorg 

• beleid ontwikkelen inzake de gebouwen  

• ontwikkelen van wijk overstijgende activiteiten, zoals jeugd- en jongerenwerk, 

missionaire en diaconale presentie 

 

Besloten is tot gezamenlijke vergaderingen van de AK’s. 

Dat is sinds 1 januari 2014 het geval en de vergaderingen worden gezamenlijk begonnen. 

Als er gezamenlijk agendapunten zijn worden die eerste behandeld, daarna gaan de drie 

kerkenraden uiteen voor de bespreking van de eigen zaken. 

 

De bedoeling van deze werkwijze is ook dat de kerkenraadsleden meer en meer vertrouwd 

kunnen raken met elkaar in de onderlinge ontmoeting. 

 

De AK’s hebben bij het nemen van dit principebesluit tot vereniging overwogen  

• dat er concept - regelingen moeten worden gemaakt,  die aan de gemeenteleden en 

aan de classicale vergadering moeten worden voorgelegd; 

• dat er ook een civielrechtelijk traject afgelegd moet worden (dat gaat dan over de 

eigendom van gebouwen en andere juridische zaken die bij een fusie een rol spelen) 

 

De volgende stap in de procedure is dat de gemeenteleden worden gehoord over dit 

principebesluit. 



Daarvoor komen wij nu bijeen. 

 

 

Motivatie 

 

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tot stand kwam. 

Het heeft 40 jaar geduurd voor het zover kwam. 

Aangedreven door een aantal gedreven predikanten die het gebed van Jezus om eenheid 

van zijn leerlingen (Joh. 17: 11 en 22) als een opdracht hebben opgevat, kwam de Samen op 

Weg beweging op gang. De verdeeldheid van de christenen wordt door hen ervaren als een 

sta-in-de-weg aan de geloofwaardigheid van het Evangelie.  

Kerken, predikanten en gemeenteleden, kerkelijke leiders, plaatselijke gemeenten – allerlei 

groepen en personen raken meer en meer van het gelijk van deze initiatiefnemers 

doordrongen. De tijd lijkt er ook rijp voor door het opbloeiende oecumenisch besef in de 

kerken. In deze eerste jaren ontstaan er ook al Samen op Weg – gemeenten, waaronder die 

in Zeist West. Er wordt een kerk gebouwd in een nieuwbouwwijk waarin protestanten en 

katholieken samenkomen, de protestanten, hervormd en gereformeerd, vormen een 

wijkgemeente die tot op vandaag als een levende gemeenschap in de wijk aanwezig is. 

Ontwikkelingen die toen gehoopt werden zijn anders verlopen.  

Het voert te ver om hier de SoW – geschiedenis uitvoerig uiteen te zetten. 

Maar 40 jaar lang wordt er doorgewerkt aan dat thema: samen op weg. In geloof en 

vertrouwen, in gebed en liturgie, in kerkopbouw en diaconaat zijn mensen gedreven door de 

Geest voortgegaan.  

Er viel veel te overwinnen. Lang niet ieder vond het een heilzame weg. Er was verzet van 

allerlei aard. Met geduld en open voor elkaar bleef het gesprek toch gaande.  

Alom zijn vele goede vruchten te zien van deze Samen op Weg beweging. Denk maar aan het 

Liedboek voor de Kerken uit 1973 en nu sinds 2013  opnieuw een Liedboek, zingen en bidden 

in huis en kerk. Nieuwe bewegingen komen op midden in het traditionele kerkelijk 

landschap, charismatisch, evangelisch, aandacht vragend voor andere vormen van 

geloofsbeleving en kerkzijn.  

 

Als in 2004 de PKN ontstaat is dat helaas ook het begin van een nieuwe 

kerkgenootschappen: de hersteld hervormde kerk en de voortgezette gereformeerde 

kerken. De belangrijkste reden is dan het verlangen naar behoud van het oude en 

vertrouwde en de beduchtheid voor de verwatering van traditionele waarheden.  

  

In deze jaren werden kerken ook geconfronteerd met (andere) ontkerkelijking.  

Ontkerkelijking begint natuurlijk in het innerlijk, in het hart van mensen; wij hebben daar het 

woord secularisatie voor; verwereldlijking met een wat ouder woord. Er groeit afstand met 

het geloof in de God van de Bijbel zoals dat traditioneel was overgeleverd. Dat uit zich dan 

tenslotte ook in kerkverlating. Afnemende ledentallen (jaarlijks verlaten 60.000 mensen de 

protestantse kerken). Vermindering van financiële middelen. Vergrijzing en ontgroening zijn 

de woorden. Wekelijks wordt er in Nederland minsten één kerk gesloten, onttrokken aan het 

kerkelijk leven. 



Dat gaat ook aan Zeist niet voorbij, misschien in een iets lager tempo dan landelijk 

gemiddeld, maar toch. Alle cijfers en prognoses wijzen dat uit.  

U wordt van jaar tot jaar daarvan op de hoogte gesteld door de rentmeesters die zich meer 

en meer moeten inspannen om het kerkelijk huishoudboek kloppend te krijgen. 

Ook wordt daardoor duidelijk dat de gebouwen meer en meer een last gaan vormen. 

Voor het in stand houden van deze onmisbare functies van de kerkelijk gemeenten, is zoveel 

geld nodig dat door steeds minder mensen moet worden opgebracht, dat het een plicht is 

van de kerkbesturen daar goed beleid voor te voeren, werkkracht samen te voegen en 

dergelijke. 

 

Het zijn deze bewegingen van geestelijke en materiële aard die de motivatie versterken om 

de handen ineen te slaan en ook in Zeist op weg te gaan naar vereniging.  

De boodschap van het bevrijdend heil in Christus moet ook in de Zeister samenleving blijven 

klinken en het is de taak van uw kerkenraden daarvoor goede randvoorwaarden te scheppen 

en in stand te houden. 

 

Het omzetten van deze grote lijn in gedetailleerd beleid in de plaatselijke verhouding is geen 

eenvoudige zaak.  

Het is niet moeilijk in te zien dat offers moeten worden gebracht. Financiële, maar ook een 

offer als loslaten van wat je vertrouwd is. 

Een voorbeeld was er in het nabije verleden toen de Sjalom gemeente het eigen gebouw 

moest afstaan omdat samengaan met de NoorderLicht gemeente meer toekomst bood. 

Deze kerkgemeenschap bloeit in ons midden. Verschuivingen in de kerkelijke structuren van 

de hervormde zogenoemde centrumgemeenten moesten worden doorgevoerd met verlies 

van predikantsformatie; en nu – heel recent – is er de sluiting van de Thomaskerk. 

Positief is natuurlijk dat de NoorderLicht gemeente en Thomaskerk gemeente elkaar vinden 

in een samengaan. Hoeveel ruimte men ook aan elkaar wil geven, het proces verloopt met 

horten en stoten en brengt veel verlies en verliesgevoel met zich mee. 

 

Het zijn juist deze reeds gefedereerde en samenwerkende protestantse wijkgemeenten die 

een groot belang hebben dat de vereniging tot stand komt.  

Dat betekent inzet van minder mensen, omdat er minder bestuurlijke colleges zullen zijn;  

dat maakt werkkracht vrij voor ander werk dat ligt te wachten op pastoraal en diaconaal 

gebied; de kerkelijke administratie vereenvoudigt enz. Besparing op mensen en kosten is 

hier belangrijk.  

 

De kerkenraden gaan voor vernieuwing in het voorgenomen besluit tot vereniging.  

Niet defaitisme en houden wat je hebt is de drijfveer, maar geloof dat God zijn kerk niet  

vergeet. Vanuit dat vertrouwen willen we nieuwe wegen zoeken om het gebed en de lofzang 

gaande te houden, de Bijbelse boodschap te laten klinken en het dienstbetoon in de 

samenleving overeind te houden, zover dat in onze vermogens ligt. 

 



Het is voluit Bijbels om vast te stellen dat het de gemeente van Christus is, die de draagster 

is van het Heil, ook al weten we tegelijk dat “de bouwlieden tevergeefs zwoegen, als God de 

Heer het huis niet bouwt”. 

Naar protestants kerkrecht geven de kerkenraden leiding aan de gemeenten. 

In zaken waarin er besluiten moeten worden genomen die een wezenlijk en soms grote 

verandering betekenen voor de gemeenten hebben ze de plicht de gemeenten daarin te 

kennen en te horen, om in staat te zijn besluiten te nemen die op draagvlak in de gemeente 

kunnen rekenen. 

 

Dat is dus zeker het geval bij dit voorgenomen besluit tot vereniging. 

 

De wijkkerkenraad vraagt daarom vandaag aan u als leden van de gemeente om uw mening 

over dit voorgenomen besluit, deze intentie. 

 

De concrete vragen die dan voorliggen zijn: 

• wilt u als wijkgemeente verenigen met de andere PKN wijken in Zeist tot de   

Protestantse Gemeente Zeist ?  

(daarbij kan iedere wijkgemeente desgewenst de huidige naam behouden: 

hervormde wijkgemeente Bethel, De Bron, Pniël, Het Witte Kerkje; hervormde 

Thomaswijkgemeente; protestantse wijkgemeente NoorderLicht, Zeist-West; 

gereformeerde wijkgemeente Oosterkerk; Evangelisch-Lutherse gemeente ) 

• wilt u als wijkgemeente als bijzonder worden aangemerkt, omdat de gemeente een 

heel specifieke identiteit heeft (bijvoorbeeld vrijzinnig) en daardoor heel Zeist 

bedient, dan kan de gemeente aangemerkt worden als wijkgemeente van bijzondere 

aard.  

(de wijkgemeente wordt dan een wijkgemeente van bijzondere aard, maar 

doet wel volledig mee in de vereniging; de leden moeten kiezen van deze 

wijkgemeente lid te worden) 

• wilt u aangemerkt worden als een wijkgemeente met zwaarwegende bezwaren, die 

bij de classis verzoeken zal een zelfstandige gemeente te worden? 

(de classis zal dat verzoek doorzenden aan de Generale Synode) 

 

U moet natuurlijk weten dat bij de vereniging tot een PGZeist vooropstaat dat de 

wijkgemeenten vooral hun zelfstandigheid behouden. 

Zij moeten kunnen rekenen op: 

• zelfstandigheid in de vorm van kerkzijn 

• behoud van financiële middelen (voor zover mogelijk binnen een vereniging) 

• financiële solidariteit waar nodig 

• gebouw 

 

 

 

 

 



Het vervolg 

 

Nadat alle wijkgemeenten zijn gekend en gehoord zullen de AK’s en de ELK het Breed 

Moderamen (BM) van de classicale vergadering informeren over het voornemen en vragen 

om advies (zo nodig) en hulp bij het samenstellen van de regelingen, te weten: 

• het voorstel voor de vaststelling van de grenzen van de nieuwe gemeente 

• de regelingen inzake de financiën 

• het overleg met de genabuurde classes (eventueel) in elk geval met de 

nabuurgemeenten als er grenscorrecties moeten plaatsvinden. Met andere classes is 

niet nodig als daar geen punten liggen. 

• het overleg met de ev. lutherse synode 

 

Als het BM deze concept-regeling heeft gekregen, vraagt dat advies van het Regionaal 

College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) en besluit op dat advies tot 

‘goedvinden’ 

 

Dan gaan de AK’s opnieuw naar de wijkkerkenraden met de hopelijk verleende goedkeuring 

en legt het definitieve besluit tot vereniging voor. De wijkkerkenraden horen u als leden van 

de wijkgemeenten opnieuw. Eventueel kan dat tot wijzigingen leiden, waarover met het BM 

overlegd moet worden. 

 

Als deze procedure is afgerond nemen de afzonderlijke AK’s het besluit tot vereniging en 

stellen de goedgevonden regeling vast. 

Tenslotte volgt dan nog de publicatie van dit besluit in de krant en wordt een datum 

afgesproken voor het passeren van de notariële acte (kerken zijn vrijgesteld van 

overdrachtsbelasting onroerend goed) 

 

U begrijpt dat het laatste traject best tijdrovend kan zijn maar het is een nogal administratief 

traject waarvan we in het gewone kerkelijk leven niet veel merken. 

 

Bij niet-meedoen aan de vereniging, een wijkgemeente heeft die keuzevrijheid immers, 

moeten er andere regelingen getroffen worden. 

De enige optie in zo’n geval is dat er of een aparte gereformeerde kerk wordt gevormd of 

een aparte hervormde gemeente, al naar gelang wat een wijkgemeente besluit. Daarvoor 

zijn echter zwaarwegende redenen nodig, waarover de Generale Synode uiteindelijk 

oordeelt. Als zich dat dan toch voordoet moet er onderhandeld worden over de verdeling 

van het vermogen.  

 

JD, sep 2014 

 

 

 

 

 


