
Reactie van de wijkgemeente Holy op de  ‘Krijtstrepen’ 
 
Inleiding 
In het kader van het beroepingswerk heeft wijkgemeente Holy al nagedacht over de 
toekomst en de wijze van kerkzijn, gericht op de toekomst. In deze reactie richting de 
algemenen kerkenraad wordt dat toekomstbeeld, de wensen en verwachtingen die daar bij 
horen en de visie op het geheel van de protestantse gemeente te Vlaardingen weergegeven. 
 
Kerkzijn in Holy 
De wijkgemeente zet zich in voor mensen die op zoek zijn naar rust, ontmoeting met God en 
met elkaar, hoop en inspiratie.  
Om dit te bereiken is professionele inzet, anders dan die van de predikanten en de kerkelijk 
werkers die er nu zijn, nodig. Dit vraagt een lange termijn inzet van deze professionele 
krachten.  
 
Om kerk te zijn waar ook in de toekomst mensen zich thuis voelen, is ruimte voor 
experimenteren nodig en die ruimte neemt de wijkgemeente ook. Om dit te realiseren en te 
ontdekken of de toekomst ligt bij de jongeren en jonge gezinnen, of dat dit voor de 
wijkgemeente Holy andere groepen zijn, zoals de zoekers, zal proefondervindelijk moeten 
worden onderzocht. 
De diaconale en pastorale inzet in de wijk Holy, het investeren in het leggen van contacten 
en het investeren in professionele inzet op diverse vlakken is hierbij nodig.  
 
De kerkenraad ziet voor zich dat in de wijkgemeente Holy 1fte kerkelijk werker wordt ingezet, 
met daarnaast 0,8 fte predikant, of wat er financieel mogelijk is aan fte predikant. 
Naast deze kerkelijk werker en predikant heeft gemeente inzet nodig van een missionair/ 
diaconaal werker en een jeugdwerker. Deze missionair- / diaconaal werker en jeugdwerker 
worden voor heel Vlaardingen aangesteld om in het geheel onderzoek te doen, activiteiten te 
ontwikkelen en, waar mogelijk, de wijkgemeenten te verbinden. 
Voor deze ondersteuning is inzet van middelen, ruimhartig beschikbaar gesteld, nodig. 
 
Voor de toekomst van de protestantse gemeente Vlaardingen is meer verbondenheid met 
elkaar van belang. Aan de ene kant om de samenwerking te vergroten, en aan de andere 
kant om de eigenheid ook meer vorm te geven.  
 
De Windwijzer heeft voor wijkgemeente Holy ook een belangrijke plek als missionair- 
diaconale plek in Vlaardingen. De Windwijzer laat zien dat een plek als deze nodig is en alle 
ruimte dient te krijgen. Toch ziet de wijkgemeente dat er ook in de wijk mensen zijn die de 
weg naar de Windwijzer niet weten te vinden en wel tot de doelgroep behoren. Hiervoor wil 
de wijkgemeente graag een plek zijn om te ontmoeten. Om dit vorm te kunnen geven zou de 
wijkgemeente graag met de Windwijzer samen, in de wijk een soort ‘kleine windwijzer’ willen 
vormen, voor hen die om wat voor reden ook, de Windwijzer niet bezoeken. Helpen in de 
vorm van voorlichting en helpen ontwikkelen, zonder dat het te belastend wordt voor de 
medewerkers van de Windwijzer zelf. 
 
Het gebouw van de wijkgemeente voldoet ruimschoots aan wat er nodig is om kerk te zijn. 
het gebouw is, door alle activiteiten die er in de week plaatsvinden, laagdrempelig. De 
gemeente wil daarom ook zo lang als mogelijk gebruik blijven maken van dit gebouw. 
Aanpassingen aan de wensen en eisen van deze tijd, wat energiegebruik en uitstraling 
betreft zijn dan wel nodig. Hiertoe moet de AK en het CvK beleid ontwikkelen, om het 
gebouw energie zuiniger te maken. Het installeren van zonnepanelen is een van de eerste 
maatregelen die hieraan kunnen bijdragen.  
 
De vraag die speelt is, wat voor gemeente de protestantse gemeente in Vlaardingen wil zijn, 
gericht op de toekomst, en wat daarvoor nodig is aan middelen, mensen en vormen. Dit kan 



bijvoorbeeld betekenen dat er wordt geïnvesteerd in vernieuwing. Daarbij kunnen heel 
andere bestuurlijke vormen nodig zijn dan die ene kerkenraad die nu genoemd wordt. 
Anders gezegd, de bouwstenen zoals die nu benoemd worden, moeten bijdragen aan 
nieuwe vormen van kerkzijn in Vlaardingen, zoals de Windwijzer of een eventuele andere 
pioniersplek of missionaire activiteit die uitgroeit tot een geloofsgemeenschap of iets dat daar 
op lijkt. 
 
Dat de wijkgrenzen voor het pastoraat gehandhaafd blijven juicht de wijkgemeente Holy toe. 
 
Predikanten en kerkelijk werkers in een bovenwijks team is voor de wijkgemeente een brug 
te ver. Samenwerking is nodig en dit kan veel beter dan nu. Het voorgaan in de verschillende 
wijkgemeenten kan veel meer en breder worden gedaan. Elkaar beter leren kennen en 
elkaar als collega’s ondersteunen is belangrijker dan het vormen van 1 team. Het naar elkaar 
kunnen door verwijzen bij pastorale vragen of andere zaken is een voorbeeld. Gebruik 
maken van elkaars competenties en vaardigheden kan ook zonder een bovenwijks team te 
vormen. Wat wel kan is dat elke predikant en kerkelijk werker een deel van de tijd inzet voor 
het geheel van de pg Vlaardingen. 
 
 
De inzet van vermogen op vernieuwing, met een lange termijn visie en praktijk, kan helpen 
de gemeente in Vlaardingen te vitaliseren en wordt toegejuicht. 
 
De inzet van pastorale assistenten in een verrijking voor de wijkgemeente. Holy kent deze al 
en is blij als dit het brede beleid wordt. Van belang is wel dat deze assistenten goed 
geschoold en regelmatig bijgeschoold worden. Hier dienen ruimhartig middelen voor 
beschikbaar te worden gesteld. Vrijwillig is niet ‘gratis’. 
 
De Windwijzer heeft het belang van de aanwezigheid ruim bewezen en heeft een 
volwaardige plek binnen de PGV nodig om zich verder te ontwikkelen, ook samen met de 
wijkgemeenten. 
 
Tot slot 
Wijkgemeente Holy is er van overtuigd dat er voldoende potentie en vitaliteit in de gemeente 
aanwezig is om toekomstig kerk te zijn. De wijkgemeente hoopt dat de kerkenraden, de 
algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters kunnen komen tot een 
inspirerende visie en een vernieuwend beleid voor de gemeente in Vlaardingen. 
 
 
Vastgesteld door de kerkenraad op 6 januari 2020 
 
 
 
 
 
 


