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PROFIELSCHETS GEMEENTE 

Wijkgemeente ZuidWest van de Protestantse Gemeente Veenendaal is op 1e Pinksterdag 
2019 ontstaan, door het samengaan van de wijkgemeenten Centrum-Zuid Petrakerk en 
wijkgemeente West De Goede Reede.  

Bij de start van ons samengaan hebben we uitgesproken dat we een gemeente willen zijn die 
maatschappelijk en sociaal betrokken is bij de inwoners van Veenendaal. 

In 2020 hebben we met elkaar de missie van onze wijkgemeente als volgt verwoord: 

Wij zijn een bruisende gemeente waar het verlangen leeft om vrijmoedig en 

met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu 

Dit betekent dat: 

1. iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid of 
religieuze achtergrond, om met elkaar te zoeken naar wat Jezus ons als gemeenschap 
en ons persoonlijk te leren heeft; 

2. we ons actief richten op jongere generaties die ons met hun inbreng, inzichten en 
inspiratie blijven verbinden aan de hedendaagse samenleving; 

3. we een open kerk zijn, waar voor iedereen uit de wijk ruimte is elkaar te ontmoeten, 
elkaar te leren kennen en met elkaar vragen rondom geloof en zingeving te delen, 
niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar juist ook op andere momenten in de 
week; 

4. we ons in navolging van Jezus verbinden aan: 
- mensen in onze samenleving die hun eigen land ontvlucht zijn en die op zoek zijn 

naar veiligheid en vrede; 
- mensen die in armoede leven, zowel in onze directe omgeving als wereldwijd; 
- onze directe buren, de inwoners van de wijk waarin onze kerk staat; 
- het rentmeesterschap van de schepping, waarbij duurzaamheid een belangrijk 

criterium is bij de keuzes die we maken. 

Deze mooie woorden kloppen bij wie we willen zijn, maar betekenen ook werk-in-uitvoering 

voor de komende periode. Voor we de uitdagingen schetsen eerst een aantal punten die 

naar boven komen als we ons als wijkkerkenraad uitspreken over de punten waar we trots 

op zijn. 

We zijn trots op: 

• de grote groep actieve en enthousiaste vrijwilligers die onze wijkgemeente 
bouwen;  

• de open kerk die we zijn, waar aandacht is voor elkaar en mensen buiten de kerk; 

• ons mooie kerkgebouw; 

• de ruimte die er is om jezelf te kunnen zijn en te zeggen wat je denkt; 

• de ruimte die er is om nieuwe initiatieven te ontplooien; 

• ons lidmaatschap van Stichting wijdekerk en Kerken met Stip; 

• de aandacht voor de middengeneratie en voor de jeugd; 

• op onze pastores en de manier waarop ze samenwerken; 
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• de zorgvuldigheid in de liturgie; 

• het gebruik van verschillende media zowel in diensten als in het onderling 
contact. 

Natuurlijk zijn er voor onze jonge wijkgemeente de nodige uitdagingen. Aansluitend bij onze 

missie willen we ons voor de komende periode focussen op de volgende punten: 

1. Waar staan we als gemeente voor? 
De vraag waar we als gemeente voor staan verdient verdere verdieping. Allereerst als 
het gaat om op welke manier we met elkaar een gemeenschap willen zijn, die 
innerlijke verbondenheid uitstraalt. Hoe vormen we een gemeenschap van broeders 
en zusters die elkaar de liefde van Christus gunnen. Hoe kunnen we er zijn voor 
elkaar, elkaar de ruimte geven en elkaar van hart tot hart ontmoeten. Vanuit die 
innerlijke verbondenheid kunnen we nadenken over de vraag hoe we ons verder 
positioneren in Veenendaal. 

2. Versterken van de gemeente 
In het uitwerken van onze missie hebben we nadrukkelijk aandacht voor de 
middengeneratie prioriteit gegeven. Daarnaast is het belangrijk zicht te houden op 
waar de gemeente verdere versterking behoeft. De ontwikkeling van onze eigen 
organisatie heeft daarbij onze voortdurende aandacht. 

3. Hoe kunnen we als kerk van betekenis zijn in de buurt? 
De diaconie heeft zich uitgesproken om actief deel te nemen aan armoedebestrijding 
in de wijk Franse Gat.  Dit project is een van de initiatieven om ons als kerkelijke 
gemeenschap duidelijker te profileren in Veenendaal. Een ander project met dit doel 
is Open Kerk. Hoe kunnen we in de toekomst deze projecten verder vorm geven en 
eventueel ons meer aan dergelijke projecten verbinden? 

4. Verbindend vieren 
In de eredienst zoeken we naar balans tussen bezinning, verdieping en vrolijk 
geloven. We staan open voor verschillende geloofstradities en rituelen en zijn voorbij 
de traditionele zuilen van vrijzinnig, midden-orthodox en evangelisch. De werkgroep 
Eredienst legt haar focus op verbindend vieren. Verbindend vieren creëert ruimte 
voor andere vormen van vieren, maar altijd met als doel Gods verhaal te verdiepen 
en ons geloof te ontwikkelen. Aandacht voor de muziekcultuur is hiervan een 
onderdeel. 

 

PROFIELSCHETS PREDIKANT 

Wij zoeken een zelfbewuste, generatie verbindende bruggenbouwer, vernieuwer en 

luisteraar die het verhaal van mensen tevoorschijn kan luisteren en kan verbinden met het 

verhaal van God. Hij/zij is bereid te reflecteren op het eigen handelen en is in staat vanuit 

een persoonlijke geloofsovertuiging de missie van de wijkgemeente ZuidWest en de daaruit 

voortvloeiende opdracht samen met de gemeente vorm te geven. Daarbij denken we aan 

een inspirator die een duidelijk verhaal brengt, communicatief vaardig is en gebruik maakt 

van moderne sociale media. 


