ZICHT OP DE TOEKOMST: PERSPECTIEF VOOR DE HGH OP MIDDELLANGE TERMIJN
Stand van zaken
De Hervormde Gemeete te Huizen (HGH) staat op een kruispunt; er moeten ingrijpende beleidsbeslissingen
worden genomen, zodanig dat de gemeente op middellange termijn kan voortbestaan. In biddend opzien
mogen de plannen daartoe worden gemaakt, in het diepe besef dat wijzelf de gemeente niet kunnen bewaren, maar dat alleen God dit kan doen.
We zien een sterke daling van het aantal leden; die is pijnlijk omdat het veelal gaat om mensen die zich van
het lichaam van Christus onttrekken. Sinds 1982 is het aantal leden gehalveerd (1982: 11.800, 2012: 5.800 )
en de snelheid van dalen is verbazingwekkend en verontrustend constant, nl 200/jaar. Ieder jaar neemt het
ledental van onze HGH dus met 200 af. We gaan in dit bestek niet diepgaand in op de vraag welke oorzaken
aan deze daling ten grondslag liggen. Duidelijk is dat de voortwoekerende secularisatie zowel binnen als
buiten de gemeente een verwoestende werking heeft. Verder moeten we constateren dat verscheidene
betrokken gemeenteleden – vooral, maar zeker niet uitsluitend jongeren – de diensten niet meer aansprekend vinden en daarom wegtrekken naar andersoortige gemeenten.
1. De HGH leeft niet meer in een omgeving, waarin christelijke waarden en normen in het maatschappelijk leven een belangrijke rol spelen en waarin christelijke organisaties en verenigingen kwantitatief van
belang zijn. De ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaal en ethisch terrein gaan zeer snel. Ze beïnvloeden de levenssituatie van onze gemeenteleden heel sterk en vragen van onze HGH inspanningen
op nieuwe aandachtsgebieden, die overigens tot de ‘taken’ van de christelijke gemeente behoren. Gezinnen en het gezinsleven komen steeds meer onder druk te staan, waardoor o.a. de geloofsopvoeding
van onze kinderen, thuis en op school, moeizamer wordt.
2. De zorg voor ouderen/zieken/gehandicapten, in de vorige eeuw voor een belangrijk deel in handen van
de staat en overheidsinstellingen, komt steeds meer onder druk te staan, omdat het kostenaspect een
dominante rol speelt.
3. Er komen steeds meer mensen die om welke reden dan ook met grote financiële problemen kampen
en onder de armoedegrens moeten leven.
Structuur van de HGH
De HGH is geografisch ingedeeld in 4 wijkgemeenten, gespreid over de gemeente Huizen. De wijkgemeenten kennen verscheidenheid in de liturgie bij de wekelijkse erediensten, maar de beleidslijn is dat de eenheid gehandhaafd blijft; wel de vorm, maar niet de inhoud is verschillend. Dat komt eveneens tot uiting in
de recente notitie ‘Eén veelkleurige gemeente’, waarin de wijkgemeenten wordt gevraagd aansluiting te
zoeken bij de leefwereld van onze jonge mensen, zonder daarbij concessies te doen aan de inhoud van de
boodschap van het evangelie. In dit kader past ook de optie (die thans wordt onderzocht) om wekelijkse
diensten te organiseren, waarin de liturgie eigentijds wordt vormgegeven.
Onderkend wordt dat de eenheid van de gemeente een groot goed is. Centrale gemeenteactiviteiten, alsmede gemeentebrede organen zoals het jeugdwerk zijn van groot belang voor de gemeenteopbouw. Ten
gevolge van de mogelijkheid van het voorkeurslidmaatschap van gemeenteleden, dat zich de laatste jaren
helaas steeds sterker manifesteert, is de huidige wijkgemeente niet meer beperkt tot de geografische grenzen. Daarmee dreigt een ontwikkeling op gang te komen naar mentale (wijk)gemeenten, waardoor de eenheid schade zou ondervinden. De HGH is er op gespitst de eenheid zo goed en zo veel mogelijk te bewaren.
Een wijkgemeente kan alleen dan (blijven) bestaan als er een volwaardige kerkenraad is, dan wel benoemd
kan worden. Het is in principe mogelijk dat meerdere wijkgemeenten gebruik maken van hetzelfde kerkgebouw. Op dit moment kennen we 4 wijkgemeenten met elk een ‘eigen’ kerkgebouw en is er het centrale
kerkelijk centrum ’t Visnet.

Naar de toekomst
Op basis van de boven uiteengezette stand van zaken moet de HGH inkrimpen, maar tegelijkertijd geloven
we dat God ook in onze tijd mensen wil aanspreken. Daarom heeft de HGH er recent voor gekozen te investeren in De Brug, een missionair-diaconale ontmoetingsplaats waarin ook de Ontmoetingsdiensten kunnen

worden gehouden voor alle “zoekers” in Huizen e.o. waarvoor de drempel van de reguliere eredienst te
hoog is, met daarnaast een tweede Missionair Werker met een tijdelijke aanstelling.
De HGH kiest er daarnaast voor in te zetten op de eenheid van de gemeente en derhalve vooralsnog het
beleid niet te richten op de vorming van mentale wijkgemeenten, die in de praktijk onafhankelijk van elkaar
-uiteindelijk ook op financieel gebied en m.b.t. het personeelsbeleid - zullen opereren. Ook op middellange
termijn dient de zegenrijke eenheid van de gemeente te worden nagestreefd.
Zoals boven uiteengezet hecht de HGH eraan te zoeken naar mogelijkheden ook een (liturgisch)thuis te
bieden voor onze jonge mensen en jong-volwassenen. Dit zoeken heeft een urgent karakter. Eén en ander
kan ertoe leiden – deze mogelijkheid wordt momenteel bediscussieerd – dat in een van de kerkgebouwen
wekelijkse diensten met een aangepaste liturgie georganiseerd gaan worden. De zoektocht zou er in kunnen resulteren dat één der wijkgemeenten daarvoor de verantwoordelijkheid gaat dragen.
Ook al behoren niet alle leden tot hun geografische gebied, toch houden de wijkgemeenten een wijkgericht
karakter en kennen ze hun verantwoordelijkheden tav de wijk. De wijkgemeente komt in de wekelijkse
erediensten bijeen en de gemeente wordt gebouwd door middel van bijbel- en gesprekskringen, catechese,
huisbezoek, jongerenpastoraat en andere activiteiten die wij in de huidige situatie kennen. Daarenboven
probeert de gemeente van de (nabije toekomst) in te spelen op bovengenoemde recente ontwikkelingen.
Daarover zou elke wijkgemeente haar gedachten moeten laten gaan; kan de gemeente / kunnen de gemeenteleden bijvoorbeeld:
 laagdrempelige kinderopvang realiseren op basis van participatie van ouders, waardoor ook christelijke
geloofsopvoeding een plek kan krijgen. Wellicht in samenwerking met de scholen;
 een gestructureerde rol spelen in de zorg van velerlei aard;
 een ontmoetingsplek voor gemeenteleden bieden;
 hulpverlening aan de armlastige/hulpbehoevende gemeenteleden en mensen buiten de gemeente realiseren.
Daarbij zou het moeten gaan om niet gesubsidieerde activiteiten, gedreven door de liefde tot de naaste.
Men kan zich de vraag stellen of in de toekomst onder alle omstandigheden 4 wijkgemeenten gehandhaafd
moeten worden. De HGH kiest er voor om zo mogelijk 4 volwaardige wijkgemeenten te handhaven, d.w.z.
wijkgemeenten met een volwaardige personele bezetting (predikant en kerkenraad), gesecondeerd door
functionerende commissies en werkgroepen. Dat impliceert dat we er voor kiezen ook onder de huidige
moeilijke financiële randvoorwaarden met 4 predikantsplaatsen de toekomst in te gaan.
Voor het leven en functioneren van de wijkgemeente is een eigen kerkgebouw niet strikt noodzakelijk. De
beschikbaarheid van een eigen kerkgebouw, dat open staat (niet allen op zondag, maar door de gehele
week) voor de veelheid van activiteiten zoals bovengenoemd is echter wel in hoge mate wenselijk en stimulerend voor het leven van de gemeente. Daarbij komt dat een kerkgebouw, zeker als daarin leven plaatsvindt, een teken is in onze geseculariseerde samenleving. We kiezen er derhalve voor om de handhaving
van 4 wijkgemeenten (en dus 4 predikantsplaatsen) een grote prioriteit te geven, en zo mogelijk op middellange termijn met 4 kerkgebouwen verder te gaan.
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