
Welkom!

Woensdag 14 april, 20.00 uur

Gemeenteavond wijkgemeente Hof van Delft

• Informeren toekomstperspectief en koers

Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven (HI4)

• Raadpleging over beroepingswerk



Agenda en toelichting

• Opening

• Doel van de avond 

• Toekomstperspectief vitale wijkgemeenten
• Aanvulling en toelichting

• Beroepingswerk
• Aanvulling en toelichting

• Pauze

• Vragen en reacties

• Afsluiting van de bijeenkomst



Doel vanavond

• Informeren toekomstperspectief en koers

Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven (HI4)

• Raadpleging over beroepingswerk



Toekomstperspectief 
vitale wijkgemeenten HI4

1+ 1 + 1 = 4

Hof van Delft

Immanuel

Vierhoven



Kijken naar de toekomst:
welke koers varen?
In 2020: HI4-overleg + overleg wijkkerkenraden  

• Situatie: vergrijzing, minder leden, minder kader, ….

• Perspectieven toekomst wijkgemeenten

• Inzichten opgedaan – gemeenteavonden najaar (fysiek)

• In ieder geval samenwerken intensiveren om vitaliteit 
van de wijkgemeenten te vergroten. Waarbij:

1. eigenheid en zelfstandigheid voortzetten,

ieder vanuit eigen kerkgebouw in de wijk

2. krachten bundelen en nieuwe inspiratie opdoen



Samenwerken intensiveren

• Werkgroepen communicatie, diaconaat,
kerk + buurt, voorzittersoverleg 
– hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

• Bestuurlijk overleg 
– hoe kunnen we elkaar ontzorgen?

• Predikanten – werken in meer dan één gemeente 
– hoe kunnen we elkaars talenten en vaardigheden benutten?

• Emeritaat ds Marco Visser 2021 en ds David Knibbe 2023
– hoe kunnen we nu proactief en verstandig beroepen?



Beroepingswerk
De toekomst begint nu



De toekomst begint nu
• Ds Marco Visser gaat met emeritaat

• Proactief nadenken over toekomst

• Vermindering fte’s in toekomst

• Noodzaak en wenselijkheid 

Plan:

• Profs werken in een team voor alle drie de wijken

• Versterken elkaar en vullen elkaar aan

• 1 + 1 + 1 = 4



Beroepingsprocedure

• Vierhoven neemt het voortouw
• Profiel predikant 
• Profiel eigen wijk

• De twee andere wijken praten en doen mee

• Formeel beroept Vierhoven   
• binnen de vastgestelde profielen en
• inbreng van de twee andere wijkgemeenten



Rol Hof van Delft en Immanuel

Gelijkwaardig meedoen

Documenten voor te beroepen predikant: 
• Drie wijkbeschrijvingen met ‘couleur locale’
• Situatieschets: ontwikkelingen in samenwerken 
• Inbreng huidige predikanten

• Beroepingscommissie:
• Vertegenwoordiging van de drie wijkgemeenten in de commissie

• Gemeenteavonden
• Wijkgemeenten reageren vanavond en naar scriba Vierhoven

• Voordracht nieuwe predikant: langs alle drie de wijkgemeenten



Uitkomst beroepingswerk

• Predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Delft

• Werkzaam in Vierhoven 
én beschikbaar voor de andere twee wijkgemeenten

• Werkend in een team van predikanten en 
kerkelijk werkers van de drie wijkgemeenten

Dit is al bestaande praktijk in het werk van Ds David Knibbe



Gemeenteavonden
• Horen op basis van Artikel XIX Kerkorde 

• Procedure
- verloop van het horen van wijkgemeenten

• Profielen
- herkennen we ons in de profielen?



Presentatie profielen
predikant en wijkgemeenten



Profiel wijkgemeenten



Profiel Hof van Delft

Hof van Delft is een gemeente waar verbinding centraal 
staat. Verbinding met elkaar en met God. Samen Gods 
liefde uitstralen in kerk en buurt is het motto van de 
gemeente. 
Verbinding binnen de gemeente vertaalt zich naar 
omzien naar elkaar, ruimte geven aan jeugd en jongeren 
en luisteren naar hun eigentijdse vragen. Verbinding met 
de buurt vindt plaats door maaltijden, koffieochtenden 
en door middel van activiteiten buiten de kerk - al dan 
niet samen met andere organisaties - waarin de vraag is: 
waarmee kan de kerk u van dienst zijn. 



Profiel predikant

• verdieping en inspiratie in de eredienst

• protestantse traditie & pluriformiteit

• oog op vernieuwing, eigentijdse impulsen

• verbinding zoeken

• dialoog aangaan en mensen verbinden

• eigentijds pastoraat

• ook extern gericht

• nieuwe manieren, zoals sociale media



Profiel predikant: iemand die …
• ons in de eredienst verdieping en inspiratie biedt, waardoor we 

ons geloof handen en voeten kunnen geven;

• met gevoel voor de Protestantse traditie rekening houdt met de 
pluriformiteit van onze gemeente;

• lef heeft om keuzes te maken met oog op vernieuwing en 
daarmee eigentijdse impulsen kan geven aan onze wijkgemeente, 
met aandacht voor wat goed en vertrouwd is;

• energie krijgt van veranderen, verbinding zoekt met andere 
wijkgemeenten, zoals in de samenwerking met de wijkgemeenten 
Hof van Delft en Immanuel;

• leiding geeft bij eventuele tegenstellingen, de dialoog aangaat en 
mensen verbindt;

• mede vorm geeft aan eigentijds pastoraat, waarbij zorgkernen en 
eigen verantwoordelijkheid een grote rol spelen;

• ook extern gericht is op de buurt en op maatschappelijke 
organisaties;

• groepen op nieuwe manieren weet te benaderen, bijvoorbeeld 
met sociale media.



Na deze gemeenteavond(en)

• Verwerking reacties 
en terugkoppeling via nieuwsbrief en PKD

• Goedkeuring profielen 
door kerkenraad Vierhoven op 11 mei

• Instellen beroepingscommissie

• Beroepingscommissie gaat aan de slag



Fijn dat u er was!

- Wat wilt u ons meegeven ter overdenking?
- Herkent u de profielen? 

Beschrijft dit de gemeente die we (willen) zijn, 
de predikant die we zoeken?

- Suggesties voor de beroepingscommissie?
Wij horen graag uw reacties, tips, vragen en opmerkingen!

Documenten beroepingswerk staan op de website

U kunt reageren via mail scribahofkerk@gmail.com

- Input voor beroepingswerk uiterlijk 28 april

mailto:scribahofkerk@gmail.com

