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Inleiding
Het zijn bovenstaande vragen waar de kerkenraden al enige tijd mee 
worstelen in een tijd van een krimpende kerk.
In 2018 stelden de drie wijkkerkenraden de werkgroep HI4 in, bestaande 
uit gemeenteleden uit de drie wijkgemeenten, met als doel deze vragen te 
bestuderen en de kerkenraden hierover te informeren. De werkgroep wordt 
ondersteund door Lydia Roosendaal, ervaren gemeentebegeleider.
Een intensief proces volgde waarbij het belangrijk was om elkaar beter te 
leren kennen en de identiteit en eigenheid van wijkgemeenten goed onder 
ogen te zien. Te analyseren waar ieders vraagpunten liggen, waar kansen 
liggen voor samenwerking en waarin wijkgemeenten liever zelfstandig willen 
blijven. De hoofdconclusies uit de voorstudie:

• Een eigen vierplek behouden
• Kerk in de buurt blijven
• Pastorale zorg als wijkactiviteit behouden
• Bestuurlijke (beleidsmatige) samenwerking zoeken
• Participatiedrempels voor gemeenteleden verlagen

Hoe zorgen we voor een toekomstvaste organisatie?

Hoe kunnen we Kerk in de buurt blijven?

Hoe kunnen we elkaar versterken en inspireren?
Beeld van een boom
De wijkgemeenten hebben ieder een eigen 
kleur, een eigen identiteit.
Als één boom groeien we samen verder
De boom betekent: Bloei, Stabiliteit, Leven,
Genezing en Hoop. Het logo van de 
meerkleurige boom wordt het beeldmerk 
van de samenwerkende wijkgemeenten.

Naam HI4
De naam HI4 (spreek uit op z’n Engels high four) wordt het woordmerk van de 
samenwerkende wijkgemeenten. Het is een afkorting van de initialen van de 
wijkgemeenten (H=Hof van Delft, I=Immanuel en 4=Vierhoven).
De namen van de afzonderlijke wijkgemeenten blijven daarnaast bestaan.
De wijkgemeenten blijven als zelfstandige gemeenten bestaan.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u contact speciaal met de HI4 werkgroep? Neem dan 
graag contact op met de voorzitter van de HI4 werkgroep; Fokke van den 
Berg via email; fokkevandenberg@gmail.com

Missie van de samenwerkende wijkgemeenten
De wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven zijn alle onderdeel van de 
Protestantse Gemeente Delft en delen met haar het belijden zoals dat geformuleerd 
is in het eerste Artikel van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
We leven met geloof, hoop en liefde. We geloven omdat God zich kenbaar heeft 
gemaakt in Jezus. We hopen omdat Hij in Jezus de strijd is aangegaan met het 
kwaad en de dood heeft overwonnen. God heeft in Jezus de wereld Zijn oneindige 
liefde geschonken. Deze liefde willen wij kennen en doorgeven. De wijkgemeenten 
weten zich daarom door Jezus Christus, het Hoofd der kerk en de Heer der

wereld, geroepen de liefde van God gestalte te geven.



Toekomstvaste organisatie
Kijkend naar de huidige organisatie zien we op beleidsmatig vlak veel overlap 
bij de wijkgemeenten. Voor wijkoverstijgende vraagstukken die met name 
in de Algemene Kerkenraad en in de Colleges van Kerkrentmeesters en 
Diakenen worden behandeld, zijn voor iedere wijkgemeente afvaardigingen 
(ambtsdragers) nodig. Wanneer wijkgemeenten zouden samenwerken is 
een reductie van dit aantal voorstelbaar. Daarnaast zien we dat voor de 
organisatie van wijkactiviteiten de uitvoering vaak ligt bij vrijwilligers/
gemeenteleden.

In het HI4 plan wordt voorgesteld om 
de beleidsmatige en bestuurlijke taken 
van de kerkenraden onder te brengen 
in één samenwerkingskerkenraad. De 
wijkkerkenraden komen daarmee te 
vervallen.

De uitvoering van wijkactiviteiten zoals zondagsvieringen, pastoraal 
bezoekwerk, Kerk in de buurt activiteiten, blijft nagenoeg onveranderd. Wel 
zullen coördinatoren (vrijwilligers) worden gezocht in iedere wijkgemeente 
die namens een specifieke wijkactiviteit het contact onderhouden met een 
kerkenraadslid uit de samenwerkingskerkenraad. Minder vergaderlagen en 
het creëren van korte contactlijnen.

Ambtsdragers bij vieringen
Ook hier zal een nieuwe werkwijze van toepassing worden. Per viering zal 
één ouderling of diaken dienst hebben waarbij hij/zij wordt ondersteund 
door vrijwilligers (collecteren) of communieteam (Heilig Avondmaal).

Juridische vorm
De organisatie met één samenwerkingskerkenraad en zelfstandige wijken zal 
worden beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Een gezamenlijk 
beleidsplan en gezamenlijke plaatselijke regeling zijn hiervan onderdeel. 
Constructieve gesprekken met de Algemene Kerkenraad en de Classis zijn 
gaande.

We vinden het belangrijk om Kerk in de buurt te zijn
Door onze aanwezigheid als wijkgemeente in de wijk.
Door pastorale en diaconale bijstand te geven, niet ver weg, maar dicht bij  
de mensen wonend in de wijk.
Door de samenwerking met organisaties in de wijk, zorginstellingen, scholen 
en opvangplaatsen.
Door nuttig te zijn als uitgiftepunt voor hulporganisaties zoals de 
Voedselbank.
Door aanspreekpunt en deels faciliterend te kunnen zijn voor 
migrantenkerken.
Door de fysieke aanwezigheid van een plaats van samenkomst die iets mag 
uitstralen van ons geloof.
In de drie wijkgemeenten verrichten gemeenteleden ieder op hun eigen 
wijze wijkactiviteiten (koffieochtenden, lunchcafés, soosmiddagen, e.a.) die 
waardevol zijn om te continueren.

Elkaar versterken en inspireren
Samen verstevigen we ons fundament om een kerk van de toekomst te 
kunnen zijn! En daarbij verlangen we naar elkaar, naar elkaars ideeën, naar 
ontmoetingen, naar een geloofsgesprek bij gelegenheid.
Het kerkenwerk kent op terreinen zorgen omdat we menskracht missen en 
daardoor moeite hebben taken uit te voeren.
Met samenwerking kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen. Daarvan 
zijn al eerste contouren zichtbaar. De ZWO teams hebben zich verenigd, 
de pastorale teams wisselen ideeën en ervaringen uit en er ontstaan 
contacten. Voor diaconale acties, zoals zegels sparen voor voedselpakketten, 
zijn er onderlinge contacten en wordt er samengewerkt. De streamteams 
volgden samen een cursusavond. Via de HI4-Delft kerkapp  leren we elkaars 
activiteiten beter kennen en weten we elkaar makkelijker te vinden.

De zelfstandige vierplekken die blijven bestaan geven mogelijk ruimte en  
ideeën om na te denken over nieuwe vormen van vieren en samenkomen. 
Waarbij nieuwe generaties worden uitgedaagd deel te nemen en vorm te 
geven. Het predikantenteam zal meer als team optreden en competenties en 
interessen verdelen over de wijken.


