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Ten behoeve van de komende besprekingen binnen de PG Krimpen aan den IJssel (o.a. naar
aanleiding van het rapport van de z.g. Ad Hoc commissie) heeft de Wingerd zich beraden op
haar toekomst. In de afgelopen periode zijn hieraan vele discussies gewijd, zowel in de
Wingerd kerkenraad als in gemeentevergaderingen. In haar vergadering van 8 januari 2015
heeft de Wingerd Kerkenraad de commissie Koers Wingerd ingesteld met als opdracht om op
basis van de gehouden discussies een koers te formuleren voor de eerstkomende jaren. De
commissie heeft drie keer vergaderd en heeft tussentijds aan de Wingerd Kerkenraad
gerapporteerd op 12 februari 2015. Hieronder volgt het eindrapport van de commissie. Het
bestaat uit twee onderdelen: positiebepaling (1) en beleidvoornemens (2).

1 Positie van de Wingerd
1. De Wingerd is een integraal deel van Protestantse Gemeente (PG) Krimpen aan den
IJssel en wil zich inzetten voor een verdergaande samenwerking tussen de
verschillende onderdelen van de PKN gemeente alhier. Binnen de PG Krimpen aan
den IJssel heeft de Wingerdgemeente een duidelijke eigen identiteit (zie kader) en zij
voelt er zich verantwoordelijk voor dat ook in de toekomst binnen de PG Krimpen dit
geluid duidelijk aanwezig is. Zij kiest er op dit moment voor om als Wingerdgemeente
verder te gaan, met de uitdrukkelijke intentie om elkaar binnen PG Krimpen te blijven
opzoeken en te vinden. De Wingerdgemeente is begonnen als een wijkgemeente in een
geografisch bepaald deel van Krimpen, maar zal op basis van haar profiel steeds meer
haar leden ook aantrekken vanuit andere delen van Krimpen (en daarbuiten),
De Wingerd is een gemeenschap van mensen die zich die zich geïnspireerd weten door het
evangelie van Jezus Christus. Het is een plek van ontmoeting en gastvrijheid. De Wingerdgemeente
hecht grote waarde aan inspiratie vanuit de liturgie en eigentijdse prediking die aansluit bij de
belevingswereld van de leden. De Wingerd zoekt haar kracht in de rijkdom van het Evangelie en
niet in kerkelijke dogma’s. Er is ruimte voor verschillen in geloofsopvatting en –beleving. In de
Wingerd kunnen kinderen deelnemen aan het avondmaal en speelt de geaardheid geen rol bij de
kerkelijke bevestiging van relaties. De Wingerd is een onderzoekende en lerende gemeente
(leerhuizen, cursussen en gespreksgroepen). De Wingerd is niet alleen een plaats van meditatie,
maar ook een plaats van uitdaging om te werken aan een betere wereld.De Wingerd wil er niet
alleen zijn voor haar eigen betrokken leden (de binnenkring) maar ook voor mensen die af en toe
meedoen of alleen meedoen aan bepaalde activiteiten of in een bepaalde periode van hun leven
(de buitenkring).
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2. De Wingerd realiseert zich dat bij de huidige omvang van 710 leden de predikant
capaciteit lager zal worden dan de huidige 1 fte. Verder moeten er vereenvoudigingen
in de organisatie van het gemeentewerk worden doorgevoerd, zodat het werk met een
kleiner aantal mensen kan worden gedaan. De Wingerd is gehecht aan het huidige
kerkgebouw aan de Populierenlaan, maar als dat om financiële redenen noodzakelijk
wordt, is de Wingerdgemeente bereid tot het delen van een kerkgebouw met een
andere PG wijk. Dit kan het huidige kerkgebouw aan de Populierenlaan zijn of een
ander kerkgebouw.Vrijkomende middelen vanwege de verkoop van een kerkgebouw
dienen te worden aangewend voor activiteiten die passen bij het profiel van de de
wijkgemeente die het kerkgebouw in gebruik had.
3. De activiteiten die de toekomstige Wingerdgemeente in eigen beheer wil doen zijn
eredienst, pastoraat, vorming & toerusting en activiteiten gericht op de Krimpense
“buitenwereld” in haar rol als open en gastvrije gemeente. Voor een aantal andere
activiteiten, zoals catechisatie, jeugdwerk en diaconie zal de Wingerdgemeente
structureel samenwerking zoeken met andere PG wijken. Daarnaast wil de
Wingerdgemeente samen met de andere gemeenten binnen de PKN Krimpen aan den
IJssel een programma van activiteiten ontwikkelen die leiden tot onderlinge
ontmoeting en gesprek. Een van de mogelijke vormen hiervoor is een soort van
gezamenlijk groothuisbezoek.
4. Het is mogelijk dat na een proces van groeiende samenwerking er op termijn sprake
zal zijn van een samengaan van de Wingerdgemeente met een of meer andere
wijkgemeenten van PG Krimpen aan den IJssel. Dit hangt hangt ook af van de
ontwikkelingen in de komende jaren op het gebied van ledental, participatie en de
financiële situatie.Ook bij een dergelijk samen gaan zal er ruimte moeten zijn voor de
identiteit en en het geluid van de Wingerd.
5. De volgende fase van de Wingerd moet meer zijn dan het gewoon verder gaan met wat
we nu doen. Elan, enthousiasme en energie zijn nodig en het ontplooien van nieuwe
activiteiten. We willen laten zien wat ons beweegt, aan elkaar en ook aan anderen.
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan nieuwe verbindingen met personen en
instanties en netwerken buiten de Wingerd, zoals scholen, verenigingen en andere
maatschappelijke organisaties. Hieronder wordt een aantal van dergelijke activiteiten
verder uitgewerkt. Deze beschrijving geeft een denkrichting aan. De punten sluiten
aan bij het beleidsplan van de PG Krimpen. We kunnen deze niet allemaal tegelijk
aanpakken. Er moet een nadere prioritering worden aangebracht, afhankelijk van
beschikbare capaciteit in personen en middelen.

2 Voorgenomen beleid
De algemene visie ‘laat zien wat je beweegt’ van de PG Krimpen onderschrijven we
als Wingerd van harte en willen we de komende jaren gestalte geven. De vier
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aandachtspunten van de visie noemen we achtereenvolgens en we geven aan hoe we
die vanuit het Wingerdprofiel samen met anderen en alleen willen gestalte geven.
In de punten 5 t/m 7 geven we enkele aandachtspunten vanuit het Wingerdprofiel aan.
1.

‘Er is een nieuwe onbevangenheid nodig, waarin ervaren, geloofd en uitgesproken
wordt dat de Eeuwige met ons is en waarin we ons opnieuw bewust zijn van Gods
liefde.’ We vullen dat op een open en gastvrije manier in. In onze gemeente is ieder
welkom op zondag en door de week, die zich met Gods liefde verbonden voelt. Er is
ruimte om dat op je eigen manier te laten zien en te beleven. We laten ons inspireren
door de verhalen in de bijbel. We blijven leren en nieuwsgierig, of je nu 0 bent of 90;
nadenken over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, waar we iets hogers of God kunnen
ontmoeten en hoe we er met elkaar iets van kunnen maken; hoe Christus ons daartoe
aanvuurt. Bij het avondmaal delen we brood en wijn en weten we ons verbonden in de
hoop op Gods nieuwe toekomst.

2.

Organisatie en werkwijze De kern van kerk-zijn is luisteren en volgen van Jezus. Het
meest basaal krijgt dit vorm in ‘waar twee of drie samen zijn in de naam van Jezus’.
We willen ruimte geven aan de inhoud van het kerkzijn (waar je hart sneller van gaat
kloppen) en niet aan de vorm (de vergadercultuur). We komen we tot een compactere
vorm van kerkzijn, met minder aktiviteiten. De vorm kan veel flexibeler en lichter,
met kortlopende groepen voor een bepaalde taak, waar nodig vergaderen en
verminderen van het aantal (werk) groepen. Dit willen we in samenspraak met
werkgroepen en gemeente de komende tijd onderzoeken. De lichte organisatievorm
staat ons ook voor ogen in de samenwerking met andere wijken, waardoor
vrijwilligers plezier in het werken voor de kerk houden

3.

Kerk in de samenleving In alle bescheidenheid mogen we laten zien wat ons beweegt
en onbevangen naar buiten treden. Een geheel nieuw aandachtsveld is het missionair
werk buiten kerkelijke structuren, waarmee we mensen in onze woonplaats kunnen
laten zien wat ons beweegt. We denken daarbij aan deelnemen in verbanden in
Krimpen, bijvoorbeeld met culturele groepen (als de Bibliotheek), met
zorginstellingen (Contour de Twern) op het vlak van diaconaat en met organisaties als
Synekri en Krimpen Presents op het vlak van jeugdwerk. Verder denken we aan
nieuwe initiatieven als een Loket voor Zingevingsvragen, en Kliederkerk (een nieuwe
vorm van kerkzijn met kinderen en (groot)ouders met de elementen: samen ontdekken,
samen vieren, samen eten). Wellicht biedt de vorm van een pioniersplek daarvoor
nieuwe mogelijkheden. Ook bij nieuwe initiatieven werken we bij voorkeur samen met
andere wijkgemeenten.

4.

Kerk met anderen We willen kijken naar plekken in de wereld waar de kerk groeit en
bloeit. Dit kan door een uitwisselingsproject en/of diaconaal project of bijvoorbeeld
intercultureel bijbel lezen. We denken aan contact zoeken met migrantenkerken
dichtbij.
3

5.

Vieringen/ spiritualiteit/leren We willen mensen uitnodigen tot verdieping van hun/ons
geloof of spiritualiteit door het lezen van de bijbel en het delen van onze ervaringen. In
onze diensten laten we het leven van de gemeente voelbaar zijn, door o.a. diensten
rond het jaarthema of met kringen of geledingen uit de gemeente. We gaan verder met
het kennismaken met de rijke schat aan liederen in het nieuwe liedboek. De laatste
jaren is er veel beweging in of aan de rand van de kerk, bij events als ‘the Passion’,
maar ook bij bewegingen van evangelisch, Iona tot Taizé. We zien ze als waardevolle
plekken die gemeenteleden kunnen inspireren.

6.

Gemeenschap/betrokkenheid/ontmoeting De verbondenheid van mensen in de
Wingerd is waardevol en willen we vorm blijven geven. In het pastoraat en in
gespreksgroepen van jong tot oud en rond de vieringen en maaltijden kunnen we
elkaar ontmoeten.

7.

Jongeren/ouderen Ook de komende jaren willen we speciale aandacht inruimen voor
werk met en voor jongeren en ouderen. De komende jaren willen we ook aanbod voor
ouderen doen, zoals een nieuwe ouderengespreksgroep en aktiviteiten voor
grootouders en kleinkinderen.

Vervolg
Vanaf het moment dat de boven beschreven koers is overgenomen door de Wingerd
kerkenraad en de Wingerd gemeente, zijn de volgend stappen aan de orde:
1. Lichter en flexibeler maken van de organisatie van de Wingerd.
Start: per direct
2. Voeren van overleg met de andere PG wijken over samenwerking op de in dit rapport
genoemde gebieden.
Start: per direct en inbrengen in de Commissie Leertouwer 1.
3. Beginnen met de uitvoering van het in het tweede deel van het in dit rapport
beschreven beleid.
Start: Seizoen 2015/2016
4.

1

Jaarlijks evalueren van de uitvoering van de uitgezette koers.

ingesteld door de AK met Jan Fraanje als Wingerd vertegenwoordiger.
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