Samenwerken en behouden
Afgelopen jaar heeft u vaker kunnen lezen dat de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven
gesprekken voeren over samenwerking. In dit artikel willen we u informeren over de stand van zaken en
informeren over het waarom en de intentie van de drie wijkkerkenraden met de samenwerking.
Maar eerst, wie zijn we? We zijn de HI4 werkgroep.
Pieter Arink, Fokke van den Berg, Pieter Goelema,
René Hietkamp, Peter Plugers en Herbert Polman
vormen op dit moment samen deze werkgroep. HI4
(uitspreken op z’n Engels: high four) is de afkorting
die we gebruiken voor de drie wijkgemeenten Hof
van Delft, Immanuel en Vierhoven. De werkgroep
begeleidt het proces waarin de drie wijkgemeenten
het gesprek voeren over samenwerken en wat we
willen behouden binnen de samenwerking. We
doen dit samen met de hulp van Lydia Roosendaal,
zelfstandig gemeenteadviseur voor kerkadvies en
gemeentebegeleiding.
Waarom nadenken over samenwerken?
We willen er zijn voor onze naasten, voor de
mensen die onze liefde en aandacht nodig hebben.
We willen zorgen voor de mensen in de kerk, in de
buurt, in onze leefomgeving en verder weg.
Dagelijks zien we mensen die zorg nodig hebben.
Deze groep wordt groter. Terwijl we minder mensen
zien die zorg kunnen geven. Dan voelt het niet
goed dat mensen moeten vergaderen en
bestuurstaken moeten uitvoeren, terwijl ze liever
zorg willen geven. Samenwerken moet verlichting
geven in het aantal taken die we moeten uitvoeren,
zodat we meer tijd overhouden voor de taken die
we echt graag willen uitvoeren.
Wat betekent samenwerken en behouden?
De woorden samenwerken en behouden staan
voor de vraag: kunnen we als wijkgemeenten
samenwerken én behouden wat ons lief is.
Samenwerken betekent dat de wijkgemeenten Hof
van Delft, Immanuel en Vierhoven intensief met
elkaar gaan samenwerken waar het kan.
Bijvoorbeeld samen leren over het maken van een
online viering, samen bijzondere diensten maken
zoals de Passion, samen een diaconie hebben en
op den duur samen een wijkkerkenraad vormen.
Behouden betekent behouden wat we belangrijk
vinden. Kerk zijn in de buurt kan alleen in de buurt.
Een kerkgemeenschap zijn in de buurt, zichtbaar
en aanwezig zijn in de buurt vinden we belangrijk.

Daarom hebben de wijkkerkenraden zich
uitgesproken voor vieringen in de buurt.
Wat is de intentie?
In de afgelopen tijd hebben we met de
wijkkerkenraden gesproken over het proces waarin
we samen gesprekken willen gaan voeren.
Hiervoor is door Lydia een plan gemaakt dat
inmiddels is goedgekeurd door de drie
wijkkerkenraden. Met het plan hebben de drie
wijkkerkenraden ook de intentie uitgesproken tot
een samengaan van de wijkkerkenraden tot één
raad. Met behoud van een eigen vierplek voor
iedere wijkgemeente en aanwezigheid in de eigen
buurt zodat we een kerkgemeenschap en kerk in
de buurt kunnen zijn en blijven. Uitgaande van een
goede en gelijkwaardige samenwerking. Dat vinden
de wijkkerkenraden belangrijk.
Samen ‘op reis’
Maar wat is uw mening over de samenwerking en
wat vindt u belangrijk om te behouden? In de
komende maanden willen we dat graag van u
horen. Daarom gaan we een aantal bijeenkomsten
organiseren. Eerst online omdat het helaas moet.
De datums zullen binnenkort bekend worden
gemaakt. We hopen u dan te zien en te horen wat
uw gedachten zijn.
Wij zijn klaar voor de spannende reis naar
samenwerking. Onze koffers zijn gepakt en we
staan op het station. Hoe de reis zal verlopen en
hoe het reisgezelschap bevalt zal de tijd moeten
leren. Graag horen we van u wat u belangrijk vindt
op deze samenwerkingsreis. We hopen dat u onze
reisgenoot wil zijn om samen de juiste koers uit te
stippelen.
Namens de HI4 werkgroep, René Hietkamp

