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Missie van de Protestantse Gemeente Woerden

In Woerden willen we, als Protestantse Gemeente Woerden,  samen kerk zijn en vormen we
een gemeenschap van mensen die leven vanuit het Evangelie. We weten ons met elkaar
verbonden in gemeenschap met Christus, onze opgestane Heer.

- Wij als leden van die gemeente weten ons geroepen om levend uit Gods genade in
Jezus Christus het Woord te horen en te verkondigen. We stellen de Bijbel daarbij
centraal als bron en norm voor geloof en leven.

- Wij geloven in en vertrouwen op Gods liefde, zien uit naar de komst van Zijn
Koninkrijk en willen dienstbaar zijn in de wereld.

- We vinden ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving belangrijk en bestaan
daarom uit geloofsgemeenschappen met eigen identiteiten.

- We vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan komende generaties.
- We willen als kerk bijdragen aan een samenleving waar mensen omzien naar elkaar

en met elkaar verbonden zijn.
- We willen een kerk zijn die zichtbaar en uitnodigend is.
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Visie voor de komende jaren in vijf richtinggevende uitspraken

Eenheid in verscheidenheid
We willen samen kerk zijn en benadrukken daarbij wat ons in het geloof verbindt.
Tegelijkertijd blijft er ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving, zodat gelovigen en
bezoekers met verschillende achtergronden en  geloofsbelevingen hier een plek vinden.

De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Waarbij de identiteit van de geloofsgemeenschappen en de breedte van de

theologische opvattingen vallen binnen wat verwoord is in artikel I van de Kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland.

- Met geloofsgemeenschappen die zelf hun identiteit bepalen en de
verantwoordelijkheid voor de invulling van onder andere pastoraat, erediensten en
samenkomsten dragen1.

- Waar ruimte wordt geboden aan initiatieven om nieuwe vormen van geloofsbeleving
te ontdekken, zoals pioniersplekken2.  Zij vormen broedplaatsen en nieuwe
mogelijkheden om mensen te bereiken die niet eerder met het geloof te maken
hadden of er minder betrokken bij zijn geraakt.

- Die open staat voor een toekomstige samenwerking met andere protestantse kerken
binnen de gemeente Woerden3.

Herkenbare geloofsgemeenschappen
We streven naar versterking van de kerkelijke aanwezigheid in de samenleving. Een
zichtbare kerk die de mensen weten te vinden en waar zij zich thuis voelen.

De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Die bestaat uit geloofsgemeenschappen4  op basis van geografische grenzen en / of

op basis van identiteit.
- Waar gemeenteleden zelf kiezen tot welke geloofsgemeenschap zij willen behoren.
- Waarbij de geloofsgemeenschappen herkenbaar zijn, onder andere door een

herkenbare ontmoetingsplek.
- Waarbij er zorg is voor  alle gemeenteleden, van jong tot oud, actief en niet-actief.

De huidige (wijk)gemeenten van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerk,
worden wijkgemeenten5  van de Protestantse Gemeente Woerden.  Terwijl de
geloofsgemeenschap Het Baken hierin vooralsnog de pioniersstatus heeft.

1 Zie hiervoor de kerkorde, ordinantiën 4-7-1
2 Het gaat om nieuwe vormen van gemeentezijn, tijd en ruimte voor jeugdgroepen met bijzondere activiteiten.
Voorbeelden hiervan zijn de pioniersgemeenschap Het Baken en relatief los van de traditionele gemeente
functionerende netwerkgroepen zoals Twintigers Woerden.
3 Voor de versterking van de Lutherse identiteit wordt regionaal samengewerkt.
4 Geloofsgemeenschappen kunnen verschillende vormen hebben. De term geloofsgemeenschappen is gebruikt als
een bredere definitie:
· Wijkgemeenten zijn een specifieke vorm hiervan, waarbij zij volgens de kerkorde, bestaan uit een groep

gemeenteleden die in een bepaald geografisch gebied wonen of uit een groep gemeenteleden (bijv. van een
gelijke modaliteit) uit de gehele gemeente zonder dat er sprake is van een geografisch gebied.

· Daarnaast zijn er andere geloofsgemeenschappen, bijvoorbeeld pioniersplekken zoals Het Baken, die zich
richten op een specifieke doelgroep.

5 Een wijkgemeente kan ook een regionale functie hebben.
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Aandacht voor jeugd en jonge gezinnen
We hebben aandacht voor kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Als kerk vinden we het
belangrijk om het geloof door te geven aan de volgende generatie. We willen hen daarom de
ruimte geven en stimuleren om mee te doen.

De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Waar het jeugdwerk in de geloofsgemeenschappen is verankerd en waar in de

kerkdiensten en activiteiten aandacht is voor de jeugd, zodat zij zich deel van hun
geloofsgemeenschap voelen.

- Waar regelmatig en structureel diensten georganiseerd worden met eigentijdse
liturgie en muziek, voor en door jongeren en jonge gezinnen in één van de kerken en
waarbij alle gemeenteleden welkom zijn.

- Waarin, door de geloofsgemeenschappen die dit willen, het overkoepelende
jeugdwerk en de communicatie over de activiteiten gezamenlijk wordt vormgegeven.

Missionaire en diaconale presentatie in de samenleving
We willen een gemeente zijn waar gezamenlijk wordt opgetrokken om invulling te geven aan
onze maatschappelijke, diaconale en missionaire opdracht. We stimuleren elkaar om zorg te
dragen voor armen en kwetsbaren dichtbij en veraf.

De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Die bij voorkeur als eenheid optreedt in de missionaire en diaconale gerichtheid op

onze medemens.
- Die als eenheid naar buiten optreedt in een vitale en gemeenschappelijke presentatie

aan de samenleving.
- Die waar dat kan ook samenwerkt met de andere kerken in Woerden.

Toekomstbestendige organisatie
We zorgen dat de structuur van de Protestantse Gemeente Woerden overzichtelijk is. We
geven prioriteit aan het werk in de geloofsgemeenschappen en richten het bestuur zo
efficiënt en effectief mogelijk in.

De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:
- Waarbij de geloofsgemeenschappen in solidariteit samenwerken.
- Waarbij kosten van de geloofsgemeenschappen, waaronder de inzet van kerkelijk

werkers of andere pastorale ondersteuning, volgens een nader overeen te komen
model, gezamenlijk worden gedragen.

- Met een algemene kerkenraad6, die verantwoordelijk is voor de bevoegdheden die
door de wijkgemeenten aan haar zijn toevertrouwd.

- Waarbij elke wijkgemeente (een) eigen predikant(en) heeft en ondersteund kan
worden door (een) kerkelijk werker(s). Geloofsgemeenschappen kunnen ook
ondersteund worden door andere professionele krachten.

- Waarbij de geloofsgemeenschappen gebruik maken van de beschikbare kerk7 en
wijkgebouwen.

6 Zie voor de bepalingen de  kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
7 Geconcludeerd is dat er op dit moment geen aanleiding is om naar het sluiten van kerk- of wijkgebouwen te kijken.


