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Op 1 januari 2014 is Traject24 van start gegaan als kerkenraadscommissie binnen de 
Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Na enkele jaren als Project 2010 gezocht te 
hebben naar onze plek binnen Driebergen is het vanaf dat moment helder.  We zijn een 

protestants evangelische gemeenschap die wil functioneren binnen het geheel van de PGD. Onze 
naam geeft aan dat we als kerk en als gelovigen een traject hebben af te leggen, een weg te gaan. 
En dat niet zomaar een uurtje op zondag, nee, 24 uur per dag. Als volgeling van Jezus heeft dat 
effect op je hele leven. Geen eenvoudige opdracht. Daarom staat ook het woord leren in onze 
missie. We beschouwen onszelf als leerlingen, die nog niet gearriveerd zijn.

Sinds 1 januari 2014 komen we iedere week bij elkaar om kwart voor twaalf in het gebouw 
De Bron aan de Damhertlaan. Onze bijeenkomsten worden gekenmerkt door een informele 
sfeer. Er is een gastheer of gastvrouw die de bijeenkomst begeleidt, er is een muziekteam dat het 
zingen ondersteunt, er is een toespraak die vanuit de Bijbel gericht is op ons dagelijks leven, er is 
gelegenheid voor persoonlijke voorbede. Belangrijk onderdeel is het koffiedrinken voor en na de 
bijeenkomst. We merken hoe belangrijk onderling contact is als gemeenschap. Meer informatie is 
te vinden op de website: www.traject24.nl.

We zijn heel enthousiast over wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen Traject24. De 
bijeenkomsten worden door velen als heel positief ervaren. Woorden waarmee mensen 
de bijeenkomsten beschrijven zijn: open, verdiepend, ontspannen, veilig, thuiskomen, 

dichtbij, persoonlijk. Zowel de toespraken als de muziek worden als inspirerend ervaren. Zoals 
iemand zei: ’Het gaat niet over je hoofd heen, maar raakt aan het dagelijks leven’. Er is ruimte voor 
kinderen en jongeren, hoewel we daar wel mee aan het zoeken zijn hoe we dat vorm moeten 
geven. Af en toe zijn er bijzondere bijeenkomsten. Zo hebben we eenmaal per drie maanden een 
Meet & Greet. De bedoeling is om mensen die weinig met de kerk hebben uit te nodigen voor 
een informele ontmoeting rond de maaltijd. Omdat we ook willen leren van elkaar, hebben we 
driemaal per jaar een zogenaamde getuigenissen-bijeenkomst. Daarin vertellen mensen uit onze 
gemeenschap op welke manier zij hun leven met God concreet vormgeven. 

Daarnaast ontplooien we verschillende activiteiten. Zo zijn er bijbelstudiekringen en er is 
maandelijks een mannenontbijt op zaterdagmorgen. Verder zijn enkele mensen uit onze groep 
intensief betrokken bij het opvangen van Syrische vluchtelingen. Met betrekking tot jongeren 
zoeken we naar manieren om zowel samen te werken binnen de PGD als een eigen jongerenwerk 
te ontwikkelen.

In 2014 hebben we ook met elkaar gesproken over de visie voor de toekomst. Begin januari 2015 
heeft deze notitie zijn definitieve vorm gekregen en is daarmee beschikbaar voor iedereen. 
Daarin staat ook onze missie verwoord, die na veel denken, bidden en praten de volgende 

verwoording heeft gekregen: Samen Jezus leren volgen in deze tijd. Deze zin geeft aan waar we 
staan en waar we voor gaan. Jezus staat centraal en Hem willen we volgen. We doen dat niet enkel 
als individu maar vooral ook samen, om door elkaar gestimuleerd en bemoedigd te worden. En we 
willen daarbij in onze vormen en manieren van benaderen aansluiten bij mensen van deze tijd. De 
vorming van onze bijeenkomsten, bijvoorbeeld, is daaraan aangepast.
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Was 2014 een jaar van stabiliseren en visie-ontwikkeling, in 2015 willen we concrete 
stappen zetten om activiteiten te ontplooien om te kunnen groeien. We houden daarbij 
de drieslag in gedachten: Boven-Binnen-Buiten. Boven om zo het volgeling van Jezus 

zijn meer gestalte te geven, Binnen om als gemeenschap te groeien in onderlinge openheid en 
verbondenheid en Buiten om te zoeken naar mogelijkheden om mensen die niet vertrouwd zijn 
met het geloof een kans te geven daar kennis mee te maken. We zijn blij 
dat we daarin ondersteuning krijgen van ds. Hans Eschbach.

We organiseren in maart, samen met de Immanuël-wijkgemeente, twee 
avonden rondom het thema ‘bidden voor genezing.’ Er starten nieuwe 
kringen, met Pasen willen enkele mensen belijdenis doen en verder 
hopen we de plannen rondom missionair jongerenwerk een stap verder 
te brengen. 
Ook willen we vanaf april een vijftal keren tot de zomer experimenteren 
met een andere vorm van de bijeenkomst op zondag. Eenmaal in de 
twee weken hebben we een bijeenkomst zoals we die gewend zijn en 
eenmaal in de twee weken doen we het anders. We gaan dan na een gezamenlijke start uit elkaar 
in vier groepen met verschillende accenten. We denken aan vier sporen: bijbeluitleg, verdieping 
van de toespraak van de voorafgaande zondag, een thema uit het dagelijks leven met de vraag 
wat de Bijbel daarover te zeggen heeft en een creatieve manier om de Bijbel te laten spreken. 
Voor alle sporen geldt dat de basis is dat we willen groeien als leerling van Jezus met de Bijbel als 
uitgangspunt.

Zo zien we vol vertrouwen uit naar het ontwikkelen in kerk-zijn. We ervaren dat we op weg zijn, de 
goede weg, maar er zijn nogal wat onzekerheden. De uitdaging is om niet alles tegelijk te willen 
doen, maar stap voor stap te groeien in de drie dimensies: boven, binnen en buiten. 

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer. (Psalm 25:4-5)

Traject24: samen Jezus leren volgen in deze tijd...

Eddy de Pender, 
voorzitter Traject24

Driebergen, januari 2015
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