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Hervormde wijkgemeente Woerden Noord+West 

 

Beknopt jaarverslag 2021 
Samen bouwen aan Boven, Binnen, Buiten 

Inleiding 
Dit beknopte jaarverslag geeft de hoofdlijnen weer van de activiteiten in wijkgemeente Noord+West 
van de Hervormde Gemeente Woerden. Het verslag bestrijkt in principe het kalenderjaar 2021, maar 
op onderdelen zijn ook zaken vermeld die in 2020 en 2022 aan de orde waren. 
Een belangrijk onderdeel van het jaarverslag is de vergelijking van het Beleidsplan 2019-2023 en de 
realisatie van deze voornemens in 2021. Deze vergelijking is weergegeven in de tabel aan het slot. 
Na deze tabel zijn nog overzichten opgenomen van de organisatiestructuur van de Hervormde 
Gemeente Woerden en van wijkgemeente Noord+West met de daarin actieve groepen. 

Covid-19 
Ook in 2021 heeft de Covid-19-pandemie grote invloed gehad op allerlei aspecten van het kerken-
werk. Maatregelen werden dan weer strenger, dan weer soepeler, zodat de regels voor het bijwonen 
van kerkdiensten en voor het beleggen van vergaderingen meermalen moesten worden aangepast. 
Het seniorenwerk en het kringwerk zijn het hele jaar vrijwel onmogelijk geweest. De uitzending van 
de diensten via kerkomroep en YouTube vereiste technische voorzieningen die echter nog steeds niet 
optimaal zijn. Enkele maanden lang konden kerkdiensten ook via RPL-tv worden gevolgd op maan-
dagochtend, maar deze mogelijkheid verviel omdat er te veel werk gemoeid was met het zendklaar 
maken van de diensten. In de loop van januari werd alleen nog ‘ingeblikte muziek’ toegestaan; vanaf 
maart was weer beperkte gemeentezang mogelijk. De zanggroep die in 2020 was gevormd, heeft ook 
in 2021 veel bijgedragen aan de kerkdiensten. 

Avonddiensten 
De avonddiensten die onze wijk houdt samen met de Gereformeerde Kerk, waren in 2020 vervangen 
door avondgebeden. Ook deze vervielen toen in januari bijeenkomsten na 17:00 uur werden verbo-
den, maar in maart konden ze worden hervat, tot eind juni. In de maanden juli en augustus zijn alle 
avonddiensten vervallen. Met ingang van september werden weer volledige avonddiensten gehou-
den, in een nieuwe opzet. Deze opzet was ontwikkeld door ds. Jan Willem Stam, ds. Gertjan Robbe-
mond en ds. Joost Schelling en is aanvaard door de betrokken kerkenraden; ook de Lutherse Kerk 
doet hieraan actief mee. De opzet behelst een ‘vaste’ afwisseling van de vieringen per maand: 
• eerste zondag: zangdienst (waaronder cantate, vesper of evensong); 
• tweede zondag: themadienst; 
• derde zondag: Taizégebed (in samenwerking met Parochie Pax Christi); 
• laatste zondag: Uur van Lofprijzing. 
Bij vijf zondagen in een maand is er op de vierde zondag een dienst met een experimenteel karakter. 
In de maanden juli en augustus worden geen avonddiensten maar avondgebeden gehouden. 

Bijzondere diensten 
Voor de activiteiten van onze wijk werd ‘Rond de tafel’ als thema gekozen. Op startzondag, 12 sep-
tember, kreeg dit thema vorm in een veelheid van rond-de-tafel-gesprekken. De werkgroepen ‘Rond 
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de Tafel’, ‘Ik doe mee’ en ‘Woerden Zoekt’ leverden actieve bijdragen aan deze startdienst. De op-
brengst van de gesprekken kreeg een plaats in het kerkblad. 
Op 31 oktober was onze wijk betrokken bij een bijzondere belijdenisdienst: in de Opstandingskerk 
deden vijf jongeren uit onze wijk, uit de Evangelisch-Lutherse Kerk en uit de Gereformeerde Kerk 
belijdenis in een gezamenlijke dienst. Namens onze wijk was ds. Jan Willem Stam een van de voor-
gangers. Ook de belijdeniscatechese was een gezamenlijke gebeurtenis. Het was heel bijzonder om 
de avond met belijdeniscatechisanten uit meerdere kerken en hun gezamenlijke belijdenisdienst te 
mogen bijwonen. Verbinding over kerkmuren heen! 
Omdat het op Eeuwigheidszondag (vanwege Covid-19) niet mogelijk was met elkaar koffie te drin-
ken, zijn kaarsen met een gedicht uitgedeeld aan de nabestaanden. Na afloop zijn ook enkele kaarsen 
door ouderlingen weggebracht om gemeenteleden in rouw te laten weten dat we aan hen denken. 

Beroeping ds. Berkheij en werving kerkelijk werker 
Op 14 april bracht de Protestantse Gemeente Nigtevecht op ds. Hans Berkheij een beroep uit voor 
70%. Er volgde intensief overleg over de gevolgen hiervan voor onze wijk. Al snel lag een voorstel op 
tafel waarin ds. Hans Berkheij voor 30% aan onze wijk verbonden kon blijven via een detacherings-
overeenkomst. Een deel van die uren zou hij kunnen besteden aan pastoraat, met name onder 
gemeenteleden die voorheen behoorden tot wijkgemeente Noord. Het vrijvallende budget zou het 
mogelijk maken een fulltime pastoraal werker aan te trekken. Hiermee zouden voor het pastoraat 
meer uren beschikbaar komen, maar er zouden vaker gastpredikanten nodig zijn. Na rijp beraad 
stemde de kerkenraad in met deze constructie. Formeel blijven de twee predikantsplaatsen voor 
onze wijk volledig gehandhaafd; wanneer de detacheringsovereenkomst ten einde loopt zal hierover 
een nader besluit worden genomen. 
Voor de werving van een kerkelijk werker, die volledig in het seniorenpastoraat werkzaam zal zijn, 
werd een wervingscommissie ingesteld. Het advies van deze commissie om Cathy de Goede te 
benoemen in deze functie, werd door de kerkenraad overgenomen. Zij zou op 1 januari 2022 haar 
werkzaamheden aanvangen. Begin oktober mocht de kerkenraad met haar kennismaken. Om ook de 
gemeente (alvast) met haar kennis te laten maken hebben Susanne Versloot-Vermeulen en Hans 
Slooijer haar geïnterviewd, welk interview is weergegeven in het kerkblad van 5 november. 
Ds. Hans Berkheij deed op 26 september intrede in Nigtevecht. Onze wijkkerkenraad benoemde hem 
tot adviseur. In de periode tussen zijn (gedeeltelijk) vertrek en de komst van Cathy de Goede is ds. 
Wim Koerselman (opnieuw) bijgesprongen, waardoor het pastoraat (waaronder ook de uitvaart-
diensten) gecontinueerd kon worden. 

Samenstelling en functioneren kerkenraad 
In de ochtenddienst van 5 september nam onze wijk afscheid van de ouderlingen Gert van Vliet, 
Henk de Heer, Jaap van Ingen, Jan Zwaneveld, José van Geutselaar, Margriet Schotanus-Verheul en 
van diaken Marianne Onderwater-van ’t Zelfde; ook pastoraal bezoeker Gert Vos legde zijn taak neer. 
In dezelfde dienst werd Joke Koerselman-Pettinga bevestigd als ouderling; zij nam het scribaat op 
zich. Truus Zwaneveld-Langbroek trad aan als pastoraal bezoeker. 
In de vergadering van de Grote Kerkenraad van 7 oktober was het functioneren van de kerkenraad 
een belangrijk agendapunt. Met name de verhouding tussen Kleine en Grote Kerkenraad, de verga-
derdruk en de betrokkenheid bij het kerkenraadswerk werden besproken. Veel leden die geen deel 
van de Kleine Kerkenraad uitmaken, ervoeren een tekort aan informatie en betrokkenheid, maar 
zagen anderzijds op tegen veel vergaderingen. Nadere bezinning bracht het moderamen tot een 
voorstel van tien vergaderingen per jaar: maandelijks afwisselend Grote Kerkenraad en Kleine 
Kerkenraad, met uitzondering van de zomermaanden. De vergaderingen zouden beginnen met een 
korte vesper en een deel van de vergadering zou gewijd zijn aan een inhoudelijk onderwerp. Deze 
structuur zou in januari 2022 worden ingevoerd. 
Voor de gezamenlijke Protestantse Kerken in Woerden werden ds. Margriet van der Kooi-Dijkstra en 
ds. Wim Koerselman aangesteld als vertrouwenspersonen. Op 15 november wisselden zij van ge-
dachten met de Kleine Kerkenraad. 
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Diaken Leo Bom werd benoemd tot afgevaardigde in de classis Utrecht. Ouderling Hans Slooijer werd 
benoemd in de generale synode. 

Pastoraat 
Ook wat betreft het pastoraat stond het jaar 2021 in het teken van de Covid-19-pandemie. Veel 
bezoekwerk kon niet doorgaan, maar ‘pastoraat op afstand’, met name telefonisch, bleek in een 
aantal gevallen ook goed te werken. Toch deed het gemis van het contact rondom de kerkdiensten 
en andere kerkelijke activiteiten zich gelden doordat veel ‘kleine’ pastorale signalen niet konden 
worden opgevangen en doorgegeven. 
De Pastorale Raad kwam ondanks de pandemie in 2021 twee keer bijeen. Eenmaal waren alle pasto-
raal actieven uitgenodigd, met name ook om nog kennis te maken met ds. Jan Willem Stam. De 
tweede vergadering waren alleen de ouderlingen, pastoraal bezoekers, buurtbakens en vertegen-
woordigers van de wijkdames, seniorenbezoekers en diaconie uitgenodigd om te spreken over de 
organisatie en communicatie in het pastoraat. Tijdens deze vergadering bleek dat we eigenlijk geen 
goed overzicht hebben van wat er in het pastoraat gebeurt. Ds. Hans Berkheij nam op zich een 
inventarisatie te maken. In 2022 gaan we hiermee verder. 

Buurtbakens 
De Buurtbakens zijn geen speciaal gremium. Zij vergaderen niet, maar overleggen zo nodig informeel 
over een aanvraag. Ook in 2021 hebben de buurtbakens maar weinig aanvragen voor hulp gekregen. 
Het komt vaker voor dat iemand anders hen over een persoon tipt dan dat iemand voor zichzelf belt. 
De buurtbakens hebben kunnen voorzien in wat er gevraagd werd. 

KinderNevenDienst 
De KinderNevenDienst bestaat uit 12 leidinggevenden. Er is (gelukkig) weinig verloop. De leiding 
overlegt tweemaal per jaar en heeft contact via een app-groep. De KinderNevenDienst gebruikt het 
(online) materiaal van Kind op Zondag. 
In 2021 zijn we doorgegaan met het aanbieden van KinderNevenDienst toen dit weer mogelijk was. 
Eerst aan de kinderen die via de website opgegeven werden. Met de kinderoppas was afgesproken 
KinderNevenDienst aan te bieden aan kinderen van 6 tot 10 jaar. De ouderen kregen een verwerking 
in de kerk aangeboden en de jongsten gingen naar de kinderoppas. Voor de KinderNevenDienst 
stond één leidinggevende ingeroosterd. In juni en vanaf september waren er weer twee leidingge-
venden ingeroosterd. Er is nu een groep voor kinderen uit groep 1-4 en een groep voor kinderen uit 
groep 5-8. Het aantal kinderen is wisselend; er komen meestal tussen de 5 en 15 kinderen. 
Omdat de dienst eerst vooral online te zien was, werd met de dominee afgesproken wie het kinder-
moment deed en richtte het kindermoment zich ook op de kinderen thuis. Voor elke zondag werd 
ook contact gezocht met de voorganger om door te geven wat er op het rooster staat van de 
KinderNevenDienst en een idee voor een kinderlied aan te dragen. Dit laatste is gebleven, maar de 
dominees doen (vanaf september) wel weer zelf het kindermoment. 
Om te proberen contact met de kinderen thuis te houden is eind 2020 een KinderNevenDienst 
Activiteiten groepje opgericht met Maron Roelofsen, Annelies Visser, Martine Stam en Gerjanne 
Kuus. Eind januari 2021 is een online bingo gehouden waarvoor alle kinderen van de KinderNeven-
Dienst zijn uitgenodigd. Op de zaterdag voor Palmpasen is een fietstocht georganiseerd langs allerlei 
activiteiten. Aan het einde hadden de kinderen de benodigdheden voor een palmpasenstok. 
De leiding heeft een paar keer nagedacht over het houden van een KinderNevenDienst XL waarbij ze 
de kinderen tijdens de online kerkdienst eenmaal per zes weken wilden uitnodigen in de kerk om 
contact met de leiding en elkaar te houden. Dit bleek lastig te realiseren en voor de plannen concreet 
waren, waren de regels ook weer anders en was er meer mogelijk in de kerk. Nu de KinderNeven-
Dienst weer helemaal open is, is het groepje gestopt. 
Ook werd er een veertigdagen-dagboekje uitgedeeld aan de kinderen wat thuis gelezen werd, maar 
waaruit elementen in de kerk en KinderNevenDienst terugkwamen. Ook met advent/kerst is er een 
dagboekje uitgedeeld. 
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Daarnaast is (in 2020) een aparte pagina op de website opgestart, waar (ouders van) kinderen de 
verhalen, de podcast en verwerkingen van de zondag terug kunnen vinden. Dit wordt elke keer door 
gemiddeld zeven kinderen gebruikt. 

Welkomstcommissie 
Gelukkig konden we langzamerhand weer meer naar de kerk en zo weer ‘live’ met elkaar verbonden 
zijn. Daarom was (en is) het belangrijk dat er ook weer welkomstcommissieleden als gastheer/vrouw 
present zijn bij de ingang van de kerk om iedereen die binnenkomt te begroeten. Van vaste kerk-
ganger tot nieuwkomer, het is voor iedereen fijn om gezien en verwelkomd te worden. In oktober 
nam Susanne Versloot-Vermeulen contact op met An van ’t Zet-Bosje, de vroegere coördinator van 
de welkomstcommissie. Zij was bereid dit werk te hervatten en na enige inspanning waren er weer 
voldoende leden zodat ze een goed rooster kon maken. 

Zanggroep 
In het kalenderjaar 2021 heeft de zanggroep ruim 60 keer de gemeentezang vervangen dan wel 
aangevuld. Tussen de lockdowns in was dat een aantal keren niet nodig. De zanggroep kon beschik-
ken over een lijst met 20 namen van enthousiaste zangers, zowel binnen als buiten de hervormde 
wijkgemeente. Het was steeds een flinke puzzel om de beschikbare mensen in te roosteren voor een 
zo goed mogelijk resultaat. Zeker als er maar een maximaal aantal zangers mocht zingen door de 
coronamaatregelen. Vanwege de beperkende maatregelen werd er door de zangers alleen thuis 
geoefend met behulp van voorgespeelde liederen per stemsoort. En zondag werd dan alles tot één 
geheel gebracht samen met de organist. De contacten met de diverse dominees verliepen zeer ple-
zierig, ook met hen die van buiten Woerden kwamen. Ook de contacten met organisten en kosters 
waren heel fijn. Alles en iedereen werkte mee. Het geheel werd voor een groot deel verzorgd en 
geleid door Wiebe en Marian Tilstra. 

Koffievlogs en themafilmpjes 
Het niet of slechts met weinigen naar de kerk kunnen, betekende ook: niet meer napraten na de 
dienst en niet meer elkaar ontmoeten bij een kop koffie. Daarom is in 2020 een digitaal alternatief 
voor het ‘koffiedrinken na de dienst’ bedacht: de koffievlog. Een filmpje waarin elke keer andere 
gemeenteleden vertellen over hoe het met hen gaat, waar ze mee bezig zijn of wat ze beleefd 
hebben. Ook wordt terug of vooruit geblikt op kerkelijke activiteiten. Dit met als doel om met elkaar 
verbonden te blijven en betrokken bij wat er zoal in de kerk gebeurt. Mirjam Roelofsen-Koerselman 
en Susanne Versloot-Vermeulen zetten dit in de eerste helft van 2021 voort, door nog 8 koffievlogs 
te maken. Het werden steeds vaker filmpjes rondom thema’s, zoals ‘Kijk je ogen uit!’, ‘Biddag in 3 
Zoom-ontmoetingsmomenten’ en ‘Kunst’. Ze maakten onder andere een ‘koffievlog op reis’ en een 
speciale editie in het kader van de vrijwilligerscampagne ‘Ik doe mee’. Met Pasen verscheen er een 
filmpje waarin door gemeenteleden van allerlei leeftijden het Paasevangelie werd verteld. Vanuit de 
gemeente kwamen enthousiaste reacties. Men genoot ervan om elkaars gezichten te zien en te zien 
wat er (ondanks de beperkingen) tóch doorging in de kerk of wat er aan nieuwe initiatieven werd 
ontplooid. Of zoals iemand het zo mooi verwoordde: “Heerlijk om met elkaar de rijkdom van het 
kerk-zijn te mogen delen”. 

Kerstengelen 
“Wat een verrassing om door een ‘engel’ bezocht te worden.” Ook dit jaar heeft het Kerstengelen-
project plaatsgevonden. Deze keer is het initiatief genomen om de samenwerking te zoeken met het 
Kerstengelenproject van Stichting Present en om wijk Centrum-Oost mee te nemen in het project. 
Waar het kon is samengewerkt en bovenal is gebeden om Gods leiding en Zijn zegen. In een later 
stadium is het project ook weer in de Gereformeerde Kerk van start gegaan. 
Gemeenteleden konden zich opgeven als ‘engel’ en/of een adres doorgeven waarvan ze dachten dat 
het goed was om diegene(n) uit de gemeente met de aandacht van een ‘kerstengel’ te verrassen. 
Tijdens de Adventsperiode zijn elke week, anoniem en coronaproof, op 57 adressen kleine verras-
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singen gebracht. Daarbovenop komen nog de adressen van Centrum-Oost, Stichting Present, de 
Gereformeerde Kerk en wie weet van welke ‘engelen’ nog meer. Het enthousiasme en de creativiteit 
van de ‘engelen’ was hartverwarmend’. Via de kerkapp, briefjes op deuren en op andere manieren, 
uitten de ‘ontvangers’ hun dankbaarheid voor het verrast en verwend worden en de mooie woorden. 
En natuurlijk werd er ook flink gegist naar wie toch voor al die mooie attenties zorgden. Er is gela-
chen, bemoedigd, genoten, in het donker rondgeslopen, aangebeld en weggerend. Nieuw dit jaar 
was de term ‘co-engelschap’, van ‘engelen’ die samen op pad gingen en zo samen schik hadden. 

Werkgroep ‘Rond de tafel’ 
In 2021 is binnen de wijkgemeente Noord+West de werkgroep ‘Rond de tafel’ ingesteld. De werk-
groep bestond uit Jan Willem Stam, Mariëlle Zondervan-Zwijnenburg, Renske Klarenbeek-Pettinga, 
Marian Tilstra-Blomsma, Anniek van der Ploeg-Gietema en Lucien Harthoorn. De eerste bijeenkomst 
(online) vond plaats in april 2021. Daarna is de werkgroep fysiek en online bijeengeweest in mei, juni, 
september en oktober 2021. 
De aanleiding voor het opzetten van deze werkgroep was om focus aan te brengen in het beleidsplan 
en met het oog daarop leefde het idee om een onderzoek onder gemeenteleden uit te voeren. De 
werkgroep concludeerde dat een algemene vragenlijst, zoals onder andere aangereikt door de Pro-
testantse Theologische Universiteit, niet de diepgang bereikt die we nodig hebben voor een toege-
spitst beleidsplan. Een goed gedragen beleid heeft meer nodig om op te sturen dan een gemiddelde 
van opvattingen. Wie wij zijn als gemeente en hoe dat zich moet uiten in beleid, kan hoofdzakelijk in 
gesprek met elkaar vorm krijgen. Om die reden, aangevuld met het gegeven dat het onderlinge 
gesprek een grondvorm is van kerkzijn, wilde de werkgroep een cultuur van gesprek in de gemeente 
stimuleren. 
Wat volgens de werkgroep verder nodig is, is een reële reflectie op wat in onze wijkgemeente leeft 
en wat niet– bijvoorbeeld ‘hoe wordt kerkzijn beleefd?’ – en wat de redenen zijn van kerkverlating. 
Bruikbare informatie voor de toekomst moet ook laten zien hoe beter kerk te zijn in en na Covid-19; 
doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Separaat liep er voor onze jongeren een 
soortgelijk initiatief door JongWoerden. 
Als startpunt heeft de werkgroep zich verdiept in de schriftelijke opbrengst van de startzondag en 
deze samengevat teruggegeven aan de gemeente via het kerkblad. Een deel van de opbrengst kon 
meteen gekoppeld worden aan actieve werkgroepen (bijvoorbeeld met betrekking tot liturgie en 
duurzaamheid). De vragen vanuit de startzondag naar ontmoeting en gesprek en het samenkomen 
van met name jong en oud, zijn opgevat als taken voor de werkgroep. 
Als vervolgactie heeft de werkgroep het initiatief genomen voor ‘Koffie met Zacharias en Johannes’. 
Voor dit initiatief werden gemeenteleden, bij voorkeur uit verschillende leeftijdscategorieën, aan 
elkaar gekoppeld om bij elkaar thuis op de koffie te gaan en verdieping te zoeken naar aanleiding van 
de preek. De deelnemers werden uitgenodigd om ook iets van de inhoud van de gesprekken terug te 
koppelen naar de werkgroep en de gemeente. 
De eerstvolgende taak voor de werkgroep zal zijn om te reflecteren op de ‘Koffie met Zacharias en 
Johannes’ en na te denken over vervolgstappen in 2022. 

Werkgroep ‘Inzegenen relaties’ 
De kerkenraad heeft op basis van het in het beleidsplan geformuleerde voornemen een werkgroep 
ingesteld om te onderzoeken hoe we in onze wijkgemeente kunnen komen tot een breed gedragen 
besluit over het zegenen van relaties anders dan een huwelijk tussen man en vrouw. Om redelijk snel 
in beeld te krijgen hoe er in de gemeente over het zegenen van zulke relaties gedacht wordt, heeft 
deze werkgroep tijdens een aantal bijeenkomsten de leden van de wijkgemeente gevraagd wat het 
onderwerp bij hen oproept en of ze het belangrijk vinden hierover als gemeente in gesprek te gaan. 
Uit deze peiling blijkt allereerst dat er een groot draagvlak is om dit onderwerp samen te bespreken, 
ten tweede dat men breed het belang onderkent dit goed te regelen, en ten derde dat een mogelijk 
besluit dat ook relaties anders dan een huwelijk tussen man en vrouw gezegend worden, voor 
niemand een brug te ver is. 
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Op basis van deze bevindingen stelt de werkgroep de volgende procedure voor om dit onderwerp in 
onze wijkgemeente te behandelen. 
1. Gemeenteavond I – De gemeente gaat in gesprek over het zegenen van relaties anders dan een 

huwelijk tussen man en vrouw. 
2. Evaluatie van gemeenteavond I door de wijkkerkenraad en de werkgroep. 
3. Principebesluit wijkkerkenraad – De wijkkerkenraad besluit in de Plaatselijke Regeling artikel 5.4 

te wijzigen. 
4. Gemeenteavond II – De kerkenraad hoort de gemeente over haar principebesluit. 
5. Definitief besluit wijkkerkenraad – De wijkkerkenraad bekrachtigt het besluit zoals bij punt 3 

verwoord. 

Werkgroep ‘Woerden Zoekt’ 
In het beleidsplan van wijk Noord+West wordt de visie gevisualiseerd in de driehoek Boven-Binnen-
Buiten. We hebben een opdracht om te leven vanuit de drie genoemde uitganspunten: 
• een levende gemeente te zijn, die is gericht naar boven, om Gods naam groot te maken en Zijn 

heilsplan te vieren en naar Zijn woord te leven; 
• een levende gemeente te zijn, die is gericht naar binnen om elkaar te zien en op te bouwen; 
• een levende gemeente te zijn, die is gericht naar buiten, om als leerlingen van de levende Heer te 

delen van Gods liefde. 
Hoe werkt ‘Woerden Zoekt’ in de praktijk? De werkgroep komt ongeveer eens per zes weken bijeen. 
In 2021 gebeurde dat ook regelmatig online. Een bijeenkomst begint met een bezinningsmoment. 
Om beurten bereiden de leden een zelf gekozen onderwerp voor waarover ze nadenken, met als 
doel elkaar op te bouwen en te groeien als discipel van Jezus. Met dit uitgangspunt voor ogen 
worden de leden zich ook persoonlijk regelmatig bewust van wie ze zijn en wat ze wel en niet kunnen 
en willen doen. 
De werkgroep denkt na over initiatieven waarvan hij denkt dat er behoefte aan is binnen onze pluri-
forme gemeente. De bedoeling is dat het initiatieven zijn waar de werkgroepleden ook zelf energie 
van krijgen. Ze doen het voor God, voor zichzelf en de gemeente – en voor de ander. 
In de coronatijd is een open wandelgroep gestart. Iedereen die wil kan aansluiten op donderdag-
avond. De groep is niet groot geworden, maar er waren elke week mensen om te wandelen. Ook na 
de pandemie is de groep doorgegaan. 
In april is een Zoomdienst georganiseerd (met hulp van digitaal vaardige gemeenteleden) waarbij we 
elkaar digitaal konden ontmoeten. Een mooie ervaring in coronatijd! Er waren veel deelnemers. Aan-
dachtspunt: voor ouderen wel wat ingewikkeld. 
In juli is een openluchtdienst georganiseerd in de tuin van de Petruskerk. Een prachtige dienst die 
uiteindelijk vanwege de regenval toch binnen gehouden moest worden. Het informele karakter bleek 
een succes. 
‘Woerden Zoekt’ heeft meegedacht over de Startzondagdienst ‘Rond de tafel’. 
De werkgroep heeft nagedacht over mogelijkheden om mensen die los lijken te raken van onze ge-
meente, opnieuw hierbij te betrekken. Hier zijn nog geen concrete acties uit voortgekomen. 
Naar aanleiding van de landelijke inspiratiedag van ‘Nederland Zoekt’ heeft de werkgroep nagedacht 
over de drie kernwoorden: missie, overgave, geven. 
In het najaar zijn in samenwerking met wijk Centrum-Oost een aantal verkennende gesprekken 
gevoerd over de mogelijkheden voor een Alpha-cursus. Helaas bleek de animo om te helpen bij de 
organisatie te miniem (niet). Er bleek ook vanuit andere hoek al een Alpha-cursus te starten, daarom 
is dit in de ijskast gezet. 
‘Woerden Zoekt’ is betrokken geweest bij het opnieuw opzetten door de beide wijken van de ‘Open 
Maranathakerk’. Deze is inmiddels opnieuw begonnen. 

Werkgroep ‘Ik doe mee’ 
De werkgroep ‘Ik doe mee’ is in februari begonnen met een brief naar alle mensen die ooit meege-
daan hebben als ‘vrijwilliger’ binnen de kerk. In de brief een dankwoord en tegelijk een oproep om 
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weer mee te doen, met name als Covid-19 zou zijn afgelopen. Op de brief kwam een tiental reacties, 
meestal positief en soms ook met aanbod voor hulp. Het logo van de brief (Leon Bakker) wordt nog 
steeds gebruikt bij alle informatie. 
In maart kwam ‘Ik doe mee’ in de koffievlog. Veel vrijwilligers vertelden waarom ze meedoen binnen 
de Hervormde Gemeente en wat het hun brengt. 
In april was er een Zoomdienst in samenwerking met ‘Woerden Zoekt’ waarin ‘Ik doe mee’ een grote 
plaats innam. Mensen werd gevraagd een blik te werpen op de website en zich te bezinnen op het 
leveren van een actieve bijdrage aan het functioneren van de gemeente. In het kerkblad zijn in de 
maanden daarna diverse stukjes geplaatst. Ook waren er interviews, verzorgd door Colinda van der 
Leest-Terlouw. 
Op de startzondag is ‘Ik doe mee’ opnieuw prominent neergezet in de kerkdienst. Ook was er een 
tafel en hingen er posters met daarop alle activiteiten waaraan meegedaan kan worden. Er zijn vijf 
reacties binnengekomen. Op alle reacties van aanbod voor hulp is gereageerd. De posters hangen 
nog steeds in de Maranathakerk. 
In de herfst is er enige ‘windstilte’ geweest toen er opnieuw een lockdown afgekondigd werd. 
De werkgroep heeft nagedacht over hoe we mensen kunnen enthousiasmeren en hoe we het beste 
kunnen ‘bemiddelen’ tussen vraag en aandacht. Er is op de kerkapp een groep ‘Ik doe mee’ aange-
maakt. Deze app kan gebruikt worden om vraag en aanbod af te stemmen. Op de website van de 
Hervormde Gemeente heeft ‘Ik doe mee’ een vaste plek gekregen. Met Mariëlle Zondervan-Zwijnen-
burg is veel contact geweest over de site. 

Kringen 
Ds. Jan Willem Stam startte op 11 oktober een open bijbelkring. Op maandagavonden bespreekt 
deze kring de Bijbellezing van de komende zondag. 

Protestantse Gemeente Woerden (onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad) 
In 2021 is de stuurgroep Protestantse Gemeente Woerden zevenmaal bij elkaar gekomen, zowel via 
Zoom als live. De bijeenkomsten startten in 2021 weer op na een onderbreking omdat het de werk-
groep financiën niet lukte om met een oplevering te komen en door Covid-19 live afspraken moeilijk 
te plannen waren. In 2021 is met name gewerkt aan een nieuwe opdracht voor de werkgroep en het 
herstarten van de werkgroep, de onderlinge band in de stuurgroep en de communicatie naar de 
betrokken gemeenten. De samenstelling van de stuurgroep veranderde ook doordat leden aftraden 
als ambtsdrager of gingen verhuizen. 
De vergadering van de Grote Kerkenraad van 25 november was geheel gewijd aan het proces om te 
komen tot de Protestantse Gemeente Woerden. Leden van de stuurgroep lichtten de voorgeschiede-
nis en de stand van zaken toe en peilden de houding van de kerkenraadsleden. 

Communicatie (onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad) 
In januari startte een werkgroep communicatie. In opdracht van de Algemene Kerkenraad gaan 
vertegenwoordigers van beide wijken een communicatiestrategie ontwikkelen. 
 
Website 
In 2021 is de website in rustiger vaarwater gekomen met de nadruk vooral op continuïteit. De 
beheerders (Mariëlle Zondervan-Zwijnenburg voor Noord+West) besteedden vooral tijd aan 
terugkerende zaken: 
• het regelen van tickets voor reserveringen voor de kerkdiensten (wekelijks Noord+West); 
• het plaatsen van liturgieën (wekelijks); 
• het up-to-date houden van de agenda (eens in de paar maanden in samenwerking met Leo 

Rijkmans die het spreadsheetbestand voorbereidt); 
• het plaatsen van artikelen rondom activiteiten of gewijzigde coronamaatregelen (wekelijks). 
De hoofdpagina ‘pknwoerden.nl’ is wel onder handen genomen. Deze site werd initieel opgezet door 
de Gereformeerde Kerk en kreeg daarna niet zo veel aandacht. De site heeft nu een meer gezamen-
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lijke uitstraling en wordt ook door ons bijgehouden als het gaat om inhoudelijke pagina’s en nieuws-
berichten. In overleg met de Algemene Kerkenraad is het streven om deze pagina volledig genoeg te 
maken om kerkpleinwoerden.nl min of meer te vervangen door pknwoerden.nl. We behouden 
daarbij wel het domein kerkpleinwoerden.nl om mensen die daar nog komen automatisch door te 
sturen naar pknwoerden.nl. 
 
App 
In februari 2021 werd de app gelanceerd met filmpjes in de koffievlog, een instructiepagina met 
video op de website, berichten in het kerkblad, de afkondigingen, beamer enzovoort. De beheerders 
(Jan Willem Stam, Hein de Vries (focus financieel), Leendert Louter en Mariëlle Zondervan-
Zwijnenburg) hadden ook graag iets opgezet waarbij bijvoorbeeld jongeren ouderen konden helpen 
met installeren, maar dat kon door Covid-19 helaas niet van de grond komen. Ondanks een gebrek 
aan ontmoetingen om de installatie van de app te kunnen stimuleren, groeide het aantal leden uit 
tot bijna 600 aan het eind van 2021, waarvan sommige accounts gedeeld worden in een huishouden. 
De app raakte gedurende het jaar steeds meer geïntegreerd in het gemeenteleven. Zo plaatste met 
name ds. Jan Willem Stam vaak een berichtje in de aanloop naar de kerkdienst, werden er oproepjes 
geplaatst, leuke kijkjes achter de schermen gegeven bij activiteiten, en is de app ook goed gebruikt 
voor de collecte. In gewone weken is dat zo’n € 150-250 per collectedoel. App-leverancier Donkey 
Mobile heeft de collectefunctie zo uitgebreid dat de QR-code ook gebruikt kan worden door mensen 
die geen lid zijn van de app. 
De mogelijkheden rond het verkennen en oprichten van groepen zijn uitgebreid en Donkey Mobile 
stimuleert via de nieuwsbrief ook goed gebruik van de app. In de week voorafgaand aan Eeuwig-
heidszondag werd een speciale groep opgericht waarin mensen konden delen aan wie ze deze dagen 
dachten. In deze groep werden heel persoonlijke en mooie berichten geplaatst – een heel mooi en 
nieuw soort verbinding (ook over wijkgrenzen heen). In de Adventstijd was er ook een speciale 
groep, al werden dagelijkse berichten in de 28 dagen op weg naar Advent ook wel eens als intens 
ervaren door sommige gebruikers. 
Wat heel prettig is aan de app, is dat hij weinig vraagt van de beheerders. In tegenstelling tot de 
website, kunnen gemeenteleden hier zelf berichten plaatsen of zelf agenda-items invoeren. Gert van 
Vliet plaatst bijvoorbeeld (als niet-beheerder) wekelijks de zondagsbrief bij de dienst in de agenda en 
besteedt aandacht aan het morgengebed. In theorie brengt de vrijheid van gebruikers om berichten 
te plaatsen ook risico met zich mee, maar in de praktijk valt dat erg mee. Het app-team heeft in 2021 
twee keer iemand gevraagd een bericht te verwijderen of aan te passen omdat het aanleiding gaf tot 
een gevoelige discussie die beter in een andere vorm gevoerd kan worden. Tegelijkertijd lijkt het 
alsof ook de andere app gebruikers potentiële discussies sussen, waardoor de beheerders geen 
berichten hoeven te verwijderen. 
Een paar dingen waar de beheerders nog aan willen werken zijn de structuur in de app, waardoor 
deze voor iedereen prettig is in gebruik, en het verhogen van het aantal leden (ook onder jongeren). 

JongWoerden (onder verantwoordelijkheid van Hervormde Gemeente wijk Noord+West en 
Gereformeerde Kerk) 
 
Bestuur 
JongWoerden-DB (Dagelijks Bestuur): Voorzitter (Petra de Vink), Secretaris (Patrick van der Veen), 
Jongerenwerker (Michel Koekkoek), aangevuld met een ambtsdrager vanuit de wijkkerkenraden – 
momenteel: Gereformeerd: Marlene Littel (jeugdouderling), Hervormd-Noord+West: Koos Straver 
(jeugdouderling) en Rick Zondervan (jeugddiaken). 
JongWoerden-XL: Het DB van JongWoerden, aangevuld met de overige jeugdouderlingen, jeugddia-
kenen vanuit de betreffende wijken, een afvaardiging vanuit Het Baken, afvaardiging vanuit CJV en 
vanuit Twintigers Woerden. 
Het DB komt maandelijks bijeen, in de maanden september, november, december, januari, maart, 
april en juni, om het beleid en de acties voor het gezamenlijke jeugdwerk uit te zetten. Daarbij 
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komen de events, het clubwerk, de clans, de ZIN-diensten enzovoort aan de orde, evenals nieuwe 
beleidslijnen en ontwikkelingen binnen het jeugdwerk. 
JongWoerden XL komt driemaal per jaar bij elkaar, aan de start van het seizoen (oktober), halver-
wege het seizoen (februari) en tegen het einde van het seizoen (mei). Hierin worden respectievelijk 
de afspraken voor het nieuwe seizoen, de voortgang gedurende het seizoen en de evaluatie van het 
seizoen besproken. 
 
Evaluatie van het afgelopen jaar 
Ook 2021 was vanwege Covid-19 een lastig jaar, waarbij veel activiteiten in aangepaste vorm plaats 
hebben moeten vinden en zelfs gecanceld moesten worden. Gelukkig waren er ook events die wel 
fysiek plaats konden vinden, bijvoorbeeld het Kick-off event in september, dat een groot succes was. 
Enkele activiteiten in 2021 waren: 
• Tienerkerk 
• ZIN-diensten (online) 
• Kinderclub Junior Rock – Het Baken & Maranathakerk 
• Clans: Catechese & Clubwerk; Rock Solid, Solid Friends & huisclan 
• Muffin-meeting 
• Twintigers netwerkavond, connect-groep-avonden & Twintigers Woerden Thuis 
• Geloof en Opvoeding, diverse activiteiten 
• Kick-off event 
• Leidersweekend 
 
Een event uitgelicht: Kick-off event 
Vrijdagavond 24 september was het dan zover. 90 tieners en jeugdleiders van JongWoerden vierden 
in het Kalsbeek Bredius een feestelijke start om het nieuwe kerkelijk jeugdwerkseizoen te openen. 
Een lintje werd onder luid gejuich doorgeknipt en de tieners hadden de keuze uit verschillende activi-
teiten. Het lasergamen in de gymzalen van het Kalsbeek was erg populair, in de escaperoom werd 
driftig gepuzzeld en met de kano door het donker naar het kasteel peddelen was weer een totaal 
andere belevenis. 
In ronde twee konden de tieners ook kiezen voor een cursus kickboksen van oud kickbokskampioen 
Joop Gottmers. Dit was voor veel tieners een nieuwe toffe ervaring. Terwijl een grote groep deze les 
volgde, werd in een ander lokaal gestreden om een reep chocolade bij de pubquiz. 
Na al deze activiteiten werd het stil in de aula toen Joop Gottmers vertelde hoe hij van een zachtaar-
dige jongen, die opgroeide in een onveilige thuissituatie en gepest werd op school, kickbokskampi-
oen werd. 
Een warme bruisende avond vol afwisseling werd afgesloten met een knapperend kampvuur en 
warme marshmallows. 
 

       
 
Raad van Kerken Woerden (onder verantwoordelijkheid van de aangesloten kerken) 
De Raad van kerken heeft in het afgelopen jaar de ANBI-status in ontvangst mogen nemen. 
Er is verder gewerkt aan de website en er is een websiteredactie gevormd. 
Dit jaar hebben vertegenwoordigers van de Cama Parousia Gemeente en van de Nieuw Apostolische 
Kerk voor het eerst enkele vergaderingen bijgewoond. 



Jaarverslag 2021, wijkgemeente Noord+West, Hervormde Gemeente Woerden 10 

De hervormde wijkgemeente Centrum-Oost is van waarnemer nu volwaardig lid geworden. 
De Raad van Kerken heeft een inventarisatie gemaakt over het gebruik van de kerkgebouwen en 
mogelijke samenwerking daarin. Zo heeft de Cama Parousia Gemeente een kantoorruimte ter 
beschikking gekregen. 
De viering van het Bonifatiusjaar (2020) kon ook in 2021 wegens de Covid-19-pandemie niet 
doorgaan. 
Ook de Oecumenelezing door Hans Luttik kon niet op het voorgenomen tijdstip plaatsvinden. 
Met de burgerlijke gemeente is overeengekomen dat de Raad van Kerken zo nodig benaderd zal 
worden in geval van een plaatselijke calamiteit. De pastores zijn graag bereid om desgewenst 
pastorale bijstand te verlenen. 
De diaconale commissie van de Raad is ook in 2021 met de lopende projecten actief geweest in 
Woerden. 
De Werkgroep Oecumenische Vieringen heeft op verzoek van de voorzitter van de Raad een 
werkplan opgesteld, bedoeld als groeidocument. Vooralsnog zijn er geen andere plannen dan de 
vieringen zoals we die al gewend waren. De werkgroep staat in overleg met het convent van 
pastores. Daar is besloten dat de oecumenische vieringen niet meer op zondagmorgen gehouden 
worden, maar in de middagen of gecombineerd met de PKN-avonddiensten. 
De werkgroep is bezig contact te leggen met de Rehobothkerk (Christelijke Gereformeerd Kerk – 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt). 

Geef kleur aan je geloof (functioneert onafhankelijk) 
Met ongeveer 15 enthousiaste mensen uit allerlei kerken geven wij al 17 jaar kleur aan ons geloof. 
Eén keer per maand komen we bij elkaar op de vierde dinsdagmorgen van de maand in de Kruiskerk. 
We bemoedigen elkaar niet alleen geestelijk, maar ook in verschillende praktische vaardigheden van 
de schilderkunst. Wij doen dit naar aanleiding van een bijbeltekst of een lied. We houden de drempel 
laag, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om het een keer te proberen. Dit seizoen is het thema 
“Van U is de toekomst”. Van de Maranathakerk kregen we een opdracht om een schilderij te maken 
waarin onze ervaringen over Covid-19 verwerkt werden. Dit werk hangt nu in deze kerk. Ook hangen 
er nu schilderwerken in de kerkzaal van de Kruiskerk. Deze kunt u altijd bewonderen. 
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Beleidsplan	2019	–	2023	en	Realisatie	2021	
Bouwen	aan	Boven:	
De	kerkenraad	neemt	initiatief:	

	
Realisatie	in	2021	

1. om in gesprek met de gemeente tot een duidelijke 
profilering van onze confessionele identiteit te komen. 

In plaats van een vitaliteitsonderzoek zetten de 
kerkenraad en de werkgroep ‘Rond de tafel’ in op 
regelmatige geloofsgesprekken. 

2. om mede in overleg met de predikanten na te denken 
over de invulling en vernieuwing van de kerkdiensten. 

De Werkgroep Erediensten werkt aan een voorstel 
om in 2022 met de gemeente te bespreken. 

3. om het geloofsgesprek in de gemeente en tussen de 
generaties vorm te geven. 

De kerkenraad en de werkgroep ‘Rond de tafel’ 
organiseren regelmatige geloofsgesprekken. 

4. om het onderwerp zegenen van andere levensverbinte-
nissen dan tussen man en vrouw zorgvuldig te bespreken 
en voor te leggen aan de gemeente. 

Een hiervoor ingestelde werkgroep heeft gepeild 
welke opvattingen over dit onderwerp leven in de 
kerkenraad en in de gemeente. Over dit onderwerp 
worden gemeenteavonden voorbereid. 

Bouwen	aan	Binnen:		
De	kerkenraad	neemt	initiatief:	

	
Realisatie	in	2021	

5. om te onderzoeken wat er nodig is voor vernieuwing van 
het pastoraat en hoe de verantwoordelijkheid van het 
onderling pastoraat kan verschuiven van wijkkerkenraad 
naar gemeenteleden. 

De Pastorale Raad werkt aan een concept-visiestuk 
dat in de kerkenraad zal worden besproken. 

6. om aansprekende seniorenactiviteiten te organiseren die 
aansluiten bij de doelgroep. 

De diaconie heeft activiteiten uitgevoerd om senioren 
te betrekken bij de gemeente. 

7. om decentraal jeugdwerk vorm te geven. Jong Woerden, aangestuurd door de jeugdouder-
lingen, ontplooit initiatieven. 

8. om te onderzoeken wat er nodig is om (jonge) gezinnen 
en randkerkelijken te boeien en te binden aan de wijk-
gemeente. 

De werkgroep ‘Woerden zoekt’ is bezig initiatieven te 
ontwikkelen. 

9. om te onderzoeken wat er nodig is om een talenten-
commissie in het leven te roepen, die structureel bekijkt 
wie welke taken in de gemeente passend bij de gegeven 
talenten kan oppakken. 

De werkgroep ‘Ik-doe-mee’ is ingesteld en werkt aan 
een permanente campagne. 

10. om vormen te vinden die de generaties, rand- en 
kerkleden, getrouwd en single met elkaar verbinden.  

 

Bouwen	aan	Buiten:		
De	kerkenraad	neemt	initiatief:	

	
Realisatie	in	2021	

11. om meer inzicht te krijgen in wat speelt in Woerden qua 
sociale activiteiten om als kerk op aan te haken. 

Wij nemen deel aan de Werkgroep Geloof & Cultuur. 

12. in goed overleg met de Algemene Kerkenraad en wijkge-
meente Centrum-Oost te bekijken hoe we omgaan met 
het gebruik van de kerkgebouwen, zodat onze wijkge-
meente een herkenbare geloofsgemeenschap kan zijn. 
Een eerste stap is het bespreken van een aanpassing van 
het rooster van kerkdiensten, zodat er voor de ochtend-
diensten van onze wijkgemeente een herkenbare vaste 
ontmoetingsplek komt. 

Zowel de Petruskerk als de Maranathakerk zijn, 
vanwege het eigen karakter, nodig om te gebruiken 
voor de diverse erediensten en samenkomsten. 
Gebruik van elkaars kerkgebouwen en ruimtes wordt 
besproken in PGW-verband. In de visie op de 
Protestantse Gemeente Woerden is een herkenbare 
geloofsgemeenschap met een herkenbare ontmoe-
tingsplek van wezenlijk belang. 

13. om het missionaire en diaconale werk zoveel mogelijk te 
ontwikkelen en te ondersteunen. 

Wij maken deel uit van de Raad van Kerken Woerden 
voor het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten. De 
Hervormde Gemeente is medeoprichter van een 
Stichting SchuldHulpMaatje Woerden. 

 


