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Deelvisie in de PGH over “eenheid in verscheidenheid” 

de visie op één bepaald aspect uit “Bouwen in Vertrouwen”, het beleidskader 2016-2020 van 

de PGH. 

 

Een gemeentebreed proces leidde tot deze deelvisie. Uitgangspunt was een startdocument van de 

werkgroep Verleden Heden Toekomst, met acht actuele vragen rond eenheid in verscheidenheid. Dit 

werd besproken op gemeentemomenten in maart en april 2019. Hieruit komt deze deelvisie voort, als 

eindresultaat. Mét aanbevelingen zodat AK en kerkenraden komend kerkelijk jaar concreet ermee aan 

de slag kunnen. En hiermee kunnen zij werken aan een nieuw PGH beleidsplan – de opvolger/verlenging 

van Bouwen en vertrouwen. Daarbij noemen we graag dat de drie gemeentemomenten als dermate 

positief werden ervaren, dat ze zelf verbindend zijn geweest in de ervaring van ‘samen op weg’ zijn, en 

de eenheid van ons geloof in God. En dat was nou precies de bedoeling. Er zijn heel wat conflicten 

geweest, en het werkt in de PGH zo sterk, dat conflicten er telkens voor zorgen dat we blijven hangen. 

Vooraf zeiden we: er is maar één manier om een weg in spanningen en conflicten te vinden: dat is door 

met elkaar samen hiervoor te bidden, erover te praten en elkaar uit te leggen waarom we bepaalde 

zaken doen. 

Als het gaat om wat dit betekent voor onze gemeente, kwamen op de drie gemeentegesprekken de 

volgende drie belangrijke aandachtspunten naar voren:  

• Het geloof van onze gemeenteleden is zeer divers. Gelukkig kunnen velen voldoende aansluiting 

vinden bij één van de stromingen. De veelkleurigheid wordt door velen ervaren als ‘vier kleuren 

binnen één gemeenschap’. Het Fonteinwerk wordt het sterkst ervaren als eigen gemeenschap.  

• Communiceren is verbinden en is echt nodig. 

• Blijf samen zoeken naar het juiste opbouwende gedrag.  

 

Deze drie punten worden in het vervolg meegenomen. We starten met het verleden omdat we dat een 

plek willen geven. Dan kijken we naar het heden, waarin we aanbevelingen willen doen voor de 

toekomst. Zo willen we vooruit leren kijken. 

 

Visie op het verleden  

Er zijn pijnpunten rond de beleving van eenheid in verscheidenheid. Zo is in het verleden het ontstaan 

van de Fonteindienst niet goed gecommuniceerd. En is er bij het ontstaan van de Plantagewijken sprake 

van een gedwongen kleurenmengsel, en een ‘samen moeten gaan’ levert altijd een bepaalde frictie op. 

Door de intense verhoudingen in de Plantagekerk lijkt de Regenboog lijkt wat op afstand geraakt.  

Over dit en ander verdriet uit het verleden, met name over gebouwen, en het ontstaan van het 

Fonteinwerk is gesprek ingezet door de Werkgroep Verleden Heden Toekomst (VHT) en er wordt 

momenteel doorgepraat waar nodig. Gesprek kan nog lang nodig blijven en kan altijd gevraagd worden. 

Communicatie over het gebruik van de Plantagekerk wordt nu goed opgepakt. Er is openheid om over 

de inhoud te praten.   
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Visie in het heden  

Ons uitgangspunt is: één gemeente, vier stromingen. Dat vereist een geest van elkaar gunnen en 

daarover kunnen communiceren. Goede afstemming en heldere afspraken zijn een vereiste.  

We zijn verbonden door een gezamenlijke geloofskern, die we delen met christenen wereldwijd. De 

kern van onze gemeente is ons geloof en vertrouwen in God door Jezus Christus, in welke beleving dan 

ook. Hierin ligt onze diepste eenheid. Het gedeelde vlak in het PGH-diagram (zie laatste pagina) staat 

voor deze kern.  

Uit de gedeelde kern volgt een gedeelde opdracht om vanuit de Geest te leven en een gemeenschap te 

vormen. We zijn geroepen, geraakt, en geïnspireerd om God te vertrouwen en Jezus te volgen, in zijn 

trouw, liefde, vrede, veiligheid, verbondenheid, solidariteit en zorg voor de schepping. Dit vieren en 

beleven we rond Christus, die centraal staat in onze gemeenschap en basis is voor onze onderlinge 

relaties. Deze opdracht betekent dat we zoeken naar de betekenis van het evangelie in deze tijd, 

waarbij onderling pastoraat en naastenliefde hoog in het vaandel staan. We delen dit allereerst in onze 

vieringen, in Bijbel, uitleg, zingen, bidden en zegen. Onze erediensten zijn onderscheiden in vier 

hoofdkleuren:  

• de verbindende vieringen van de Morgenwijk  

• de liturgisch- oecumenische vieringen van de Poorten 

• de evangelisch- charismatische vieringen van het Fonteinwerk 

• de veelkleurige verbindende vieringen van de Regenboog  

 

Binnen kerk en vier kleuren stromingen is er ruimte voor: 

• verschillende vormen van belevingen en uitingen,  

• verschillende generaties en levensfases,  

• belijden, vragen en twijfels rond geloof. 

Deze vierkleurigheid is niet statisch. Er is overlap, binnen de kleuren is er variatie, en kleuren 

veranderen zelf ook. Er zijn kleine groepen en activiteiten die door alle kleuren heenlopen of los van een 

kleur bestaan. Hoeveel mensen kennen elkaar, en hoe moeten de mensen elkaar leren kennen?  Er is 

meer verbinding nodig, en we zoeken een manier om met respect met elkaar om te gaan. Dan kunnen 

mensen zich thuis voelen. Maar dit zoeken naar een thuis moet niet verward worden met uniformiteit: 

alles hetzelfde willen hebben. Binnen de PGH mogen meerdere ‘thuisplekken’ zijn in diensten, in 

groepen, in bijeenkomsten.  

Visie voor de toekomst  

Onze vier stromingen binnen één gemeente betekent niet een status quo. De gemeente en haar 

stromingen blijven ontwikkelen en veranderen. Ook de financiële situatie zal in de toekomst verdere 

samenwerking noodzakelijk maken. Over tien jaar zijn we niet meer die we nu zijn. Tegelijk willen we 

met onze rijkdom juist toekomstige generaties inspireren. Daarvoor mag de AK een totaalvisie 

ontwikkelen, waarin deze deelvisie op éénheid in verscheidenheid in verweven is.  
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Want we moeten heel hard gaan dromen van de gemeente van de toekomst, snel ernaar gaan uitkijken 

hoe die wordt. Want onze uitdaging is: bestaan we over 30 jaar nog? De spanning ‘eenheid in 

verscheidenheid’ die nu nog leeft verbleekt bij het belang van deze vraag, deze droom. Daarom is onze 

laatste aanbeveling: laat het verleden rusten, en richt je volledig op de 6 handvatten die voor ons 

inspiratie mogen zijn voor onze kerk van de toekomst – 6 punten die kerken gemeen hebben die groeien:  

1. Zet Jezus centraal  
2. Geef jongeren en hun gezinnen prioriteit  
3. Werk aan een warme gemeenschap  
4. Begrijp en waardeer jongeren  
5. Geef jongeren verantwoordelijkheid  
6. Wees relevant voor de samenleving  

 

Kerken die groeien blijken deze zes punten gemeenschappelijk te hebben. Het gaat niet om een 

toverformule, maar om 6 handvatten om de uitdaging te vormen voor nieuw beleid. Zes punten voor 

een kerk van de toekomst, in eenheid en verscheidenheid van kerkkleur:  

verbindende, veelkleurige 
vieringen

verbindende 
vieringen 

liturgisch- oecumenische 
vieringen

evangelisch-
charismatische 

vieringen

Zet Jezus centraal

Geef jongeren en 
hun gezinnen 

prioriteit 

Begrijp en 
waardeer jongeren 

Geef jongeren 
verantwoordelijkheid 

Werk aan een 
warme 

gemeenschap 

Wees relevant voor 
de samenleving 

 

De 6 impulsen van Growing Young voor de vier stromingen in de PGH. De overlap in de vier kleuren is de 

eenheid in onze gemeente. 


