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Inleiding 

In het najaar van 2020 heeft het interimbestuur van 

Traject24 een nieuw beleidsplan voorgesteld en dit 

besproken met de gemeente. Dat heeft geleid tot 

dit document.  

Dit najaar stond landelijk in het teken van de 

coronacrisis en alle gevolgen die dat heeft voor het 

kerkzijn. Voor Traject24 was dit ook het najaar 

van het jaar waarin de gemeente tien jaar actief 

was en waarbij in het voorjaar het voltallige 

bestuur zijn functie had neergelegd. 

In de tussenfase, tussen het aantreden van een 

nieuw interimbestuur en de laatste periode van het 

voorgaande bestuur, heeft een verkenning 

plaatsgevonden. Deze stond in het teken van het 

verkennen van de levensvatbaarheid van Traject24 

als gemeente. Naast een heel aantal 

aandachtspunten in de cultuur van Traject24 

kwamen er een aantal concrete punten uit die 

verdere uitwerking vragen: 

1. goede samenwerking met de PGD 

(Protestantse Gemeente Driebergen) 

2. de rol van een nieuwe voorganger 

3. wat voor kerk we willen zijn en hoe 

verhoudt zich dat met de andere kerken 

en gemeenten in Driebergen. 

In dit beleidsplan kijken we vooruit naar de 

komende vier jaar deo volente. Dat doen we 

vanuit de omgeving waarin Traject24 actief is en 

onze wensen en verlangens als kerk. In september 

2020 hebben we dat als gemeente eerst, met het 

oog op het eerste half jaar, biddend en luisterend 

naar God gedaan. Dat gaf een mooie start. 

We kijken naar de huidige situatie, naar onze 

missie en visie en tot slot naar concretere 

invullingen in de komende jaren. 



 Beleidsplan Traject24 2021-2024   

 Pagina 3 

 

Huidige situatie 

In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige situatie 

bij Traject24 als gemeente en de context waarin 

we functioneren zowel qua demografie als kerkelijk 

gezien.  

Gemeente Traject24 

De gemeente is tien jaar geleden ontsproten uit de 

wijkgemeente Immanuelkerk met de hoop en 

verwachting een plek te kunnen bieden als kerk 

voor ‘jonge gezinnen’. De startgroep, waarvan het 

merendeel in die periode in de laatste jaren van 

hun werkzame leven waren, had dit sterk op het 

hart. Ze hebben alles op alles gezet om een 

gemeente op te starten met een dergelijk profiel. 

Op dat moment met relatief weinig betrokkenen 

vanuit de betreffende doelgroep. In de loop van de 

jaren is een gemeente gebouwd met een sterke 

ruggengraat qua structuur. Wekelijkse 

bijeenkomsten gekenmerkt door een diversiteit 

aan sprekers en een grote inbreng en inzet vanuit 

de eigen gemeenteleden en kinderprogramma’s 

voor de basisschool leeftijd. Een kringstructuur 

waarbij van iedereen die bij de gemeente hoort 

bekend is bij welke kring ze horen; of ze daar nu 

actief aan deelnemen (ca 85%) of niet. Op die 

manier is iedereen in beeld.  

In aanvulling op de basisactiviteiten zoals 

bovenstaand zijn er diverse aanvullende initiatieven. 

De frequentie hiervan is verschillend; er worden 

trainingen aangeboden rond pastorale thema’s. Er 

is een mannenontbijt dat vooral publiek trekt 

vanuit de 50-plussers. Momenteel wordt de 

training ‘Mindful met Jezus’ aangeboden. Verder 

zijn er vrouwenborrels geweest en een Alpha 

cursus in het recente verleden. 

Traject24 telt in het voorjaar van 2020 148 

betrokkenen. Leeftijdsopbouw in Traject24 bestaat 

voor ruim de helft uit mensen tot 45 jaar (78 

waarvan 26 kinderen tot 15 jaar) en voor de 

andere helft uit 45 plussers (70) op dit moment. In 

de bijeenkomsten is de leeftijdsgroep van 15-25 

beperkt vertegenwoordigd. 

 

De kerkelijke herkomst van de leden van Traject24 

is divers. Aanvankelijk bestond de gemeente vooral 

uit mensen die vanuit de PKN gemeente 

Immanuelkerk waren gekomen en dus vertrouwd 

met de liturgie en cultuur vanuit de PKN 

(Protestantse kerk in Nederland). In de afgelopen 

jaren is er aanwas vanuit jonge gezinnen en singles 

die ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij een 

kerkelijke gemeente in hun woonplaats. De kleur 

van de gemeente en het informele karakter is 

daarbij van belang, de kerkelijke stroming in 

mindere mate. Dit leidt ertoe dat er mensen 

betrokken zijn die met een achtergrond in 

evangelische, baptisten, katholieke en een breed 

spectrum confessioneel protestantse gemeenten 

komen. Dit heeft tot gevolg dat de kerkelijke 

tradities vanuit de PKN regelmatig bevraagd 

worden. De lijn die de PKN in de nieuwe 

visienotitie ‘Van U is de toekomst’ schetst, namelijk 

‘levend van genade, met oog voor wat buiten de 

kerk gebeurt en meer samenwerking over 

kerkmuren heen1’, is ook zichtbaar in de wensen 

en hoop van gemeenteleden bij Traject24.  

Een ander tekenend gegeven is dat de ‘jonge’ 

generatie wel actief wil zijn in de kerk, maar niet 

zozeer in de traditionele vergadercultuur van de 

kerk. Daarin is het zoeken wat dit betekent voor 

de gemeente zelf, maar ook in de samenwerking 

met de andere gemeenten in de PGD waar die 

cultuur nog meer gebruikelijk is. 

 
1 ND 20-902020: Jongens, het mag wel wat 

eerbiediger 
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Vrijwel alle volwassenen (ca 95%) die momenteel 

zijn ingeschreven bij Traject24 werken mee om de 

gemeente op te bouwen; van koffieschenken, de 

zaal klaarzetten, kringen leiden, voorbede doen, tot 

het organiseren van leuke/inhoudelijke activiteiten. 

Bovendien zijn mensen vaak op meerdere punten 

actief; bv zowel als koffieschenker, kringleider en 

kinderwerker. 

In de afgelopen jaren is Traject24 geleidelijk aan 

wat gegroeid. Dit is goed te zien in de stijgende lijn 

voor vrijwillige bijdragen met bestemming ‘kerk’. 

Het jaar 2020 beschouwen we vanwege corona 

niet als representatief (status sept 2020). 

 

Sinds 2017 komt Traject24 voor de zondagse 

bijeenkomsten samen in ’t Hoge Licht. Een 

kerkgebouw dat we ‘huren’ van de SEKG (Stichting 

Exploitatie Kerkelijke Gebouwen). Deze stichting 

valt onder de Algemene Kerkenraad van de PGD 

en beheert de kerkelijke gebouwen van de PGD 

(m.u.v. de Grote Kerk). Ook de Immanuel 

gemeente huurt het gebouw van deze stichting. Op 

zondagochtend leidt dat tot de uitdaging dat beide 

gemeentes rond dezelfde tijd gebruik willen maken 

van het gebouw. Temeer omdat het tijdstip van de 

zondagse dienst van 12.00-13.15 uur voor jonge 

kinderen niet een ideale tijd is. Dit vraagt de 

nodige afstemming en samenwerking. 

Demografie Driebergen 

Driebergen is een makkelijk te bereiken dorp op 

de grens van de Randstad. Sinds 2015 staan diverse 

demografische grafieken op groeistand. De 

burgerlijke gemeente is sinds die tijd gegroeid met 

zo’n 4% bewoners en telt nu ongeveer18.875 

inwoners2. Qua gemiddeld inkomen per bewoner 

valt Driebergen net in de top 25% van de 

Nederlandse gemeenten. 

Qua leeftijdsopbouw is er een grote groep mensen 

in de leeftijd 45-65. De groep tot 45 is cumulatief 

de grootste groep.  

 

 

Kerkelijke context 

Vanuit Christelijk perspectief is Driebergen bekend 

van de diverse landelijke actieve organisaties die 

aan de Hoofdstraat hun hoofdkantoor hebben. 

Overigens leidt dit tegenwoordig niet specifiek tot 

een grote vertegenwoordiging van deze 

organisaties in het dorp zelf.  

Een andere spirituele lijn die in het dorp goed te 

zien is, is die van de antroposofie.  

Vanuit de statistieken kan het volgende gezegd 

worden over de kerkelijke en religieus gezindte in 

gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010-2015 

(volgens het CBS3): 

- Geen kerkelijke gezindte: 53,8% 

- Wel kerkelijke gezindte: 46,2% waarvan 

o Rooms-katholiek: 12,5% 

o Nederlands Hervormd: 10,3% 

o Gereformeerde kerken: 5,1% 

o PKN: 10,3% 

o Islam: 1,9% 

 
2 www.allecijfers.nl 
3 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/helft-

nederlanders-is-kerkelijk-of-religieus 
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o Overig (Jodendom, Hindoeïsme, 

Boeddhisme) 

- Kerkbezoek, minimaal 1x per maand 

16,2% 

In 2018 is er een nieuw onderzoek uitgebracht 

door het CBS, maar daarvan zijn geen cijfers 

beschikbaar naar plaats. De grote lijn is: “Vanaf 

2010 is het percentage van de bevolking dat zich 

rekent tot een kerk of levensbeschouwelijke groep 

met 6 procentpunten verminderd, van 55 naar 49.” 

Er zijn diverse kerken in Driebergen: 

- PKN; met drie wijkgemeenten Catharijne, 

Immanuel en Traject24 

- Rooms Katholieke kerk 

- Parklaan kerk (Vrijzinnig) 

- Christelijk gereformeerden 

- Gereformeerde kerken (GKV) de Bron 

Op redelijke reisafstand van Driebergen zijn 

diverse andere kerken, waaronder (populaire) 

Nederlands Gereformeerde kerken, evangelische 

kerken, Mozaïek, Vineyard, Jong & Vrij. Vanuit 

persoonlijke relaties is bekend dat deze kerken 

aantrekkelijk zijn voor gezinnen en mensen die 

moderne vormen van aanbidding zoeken. Diverse 

gezinnen uit het dorp hebben in de afgelopen jaren 

om die reden gekozen voor een kerk buiten 

Driebergen.
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Missie en visie 

 

Missie 

-Samen Jezus leren volgen in deze tijd - 

We willen een warme gemeenschap zijn waar 

mensen zich thuis voelen, waar ruimte is voor 

verscheidenheid, voor het stellen van vragen en 

ontwikkeling. Waar we van en met elkaar leren. 

Een plek om te vieren dat we niet alleen zijn, 

maar in Christus Jezus verbonden zijn met God. 

Waar we leven vanuit de vernieuwende en 

hoopgevende kracht van Gods Geest en waar 

Christus centraal staat. Een kerk die aansluit bij en 

zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in 

inhoud, vorm en in gedrag.   

We zijn een protestants-evangelische gemeenschap 

in Driebergen, onderdeel van de Protestantse 

Gemeente Driebergen (PGD). Door inhoud en 

vorm zijn we in kleur onderscheidend. We streven 

de onderlinge samenwerking met elkaar na, binnen 

de PGD en met andere geloofsgemeenschappen,  

omdat we ervan overtuigd zijn dat we als 

christenen geroepen zijn om vanuit het één-zijn de 

liefde van Jezus te laten zien (Joh 17: 23).  

Visie 

De bijbel is onze bron en richtingwijzer. We willen 

ons erdoor laten raken, eruit leren en erover in 

gesprek blijven. Gods woord is zo rijk! Als we bij 

elkaar zijn, delen we deze rijkdom met elkaar. We 

willen ook een plek zijn om tot rust te komen en 

vernieuwd te worden. Jezus zegt: “Kom naar Mij 

als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat 

onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust 

geven.” Juist in deze tijd is het hard nodig om  aan 

de voeten van Jezus te zijn. Daar zullen we 

ontvangen wat we nodig hebben om het dagelijks 

leven aan te gaan. 

De gemeenschap is een groep mensen die met 

elkaar in liefde verbonden zijn. Bouwend op Gods 

overvloedige liefde voor ons, hebben wij liefde 

voor God en liefde voor elkaar. Jezus zegt in Joh. 

13:34: ”Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen 

zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Dit is geen 

vanzelfsprekendheid, maar een dagelijkse 

opdracht. We vragen Gods Geest om vernieuwing 

in ons eigen hart en leven. Door de Geest van God 

ervaren we Zijn inspiratie en kracht om te leven en 

handelen vanuit Zijn gezag en om ons in te zetten 

voor de heelheid van het leven. 

Onze kleur is eigentijds. Dat zie je terug in onze 

bijeenkomsten en activiteiten; de sprekers, actueel 

taalgebruik en de thema’s die we behandelen. 

We willen dicht bij de huidige tijd aansluiten, om 

zo de verbinding te zoeken met mensen buiten 

deze gemeenschap die ook zoekende zijn naar wie 

God is. We willen authentiek zijn, echt en eerlijk, 

daardoor aantrekkelijk voor jonge(re) mensen in 

het dorp. We zijn een gemeenschap waarin alle 

generaties welkom zijn en we over generaties heen 

betrokken zijn bij elkaar. Dit doen we in groot en 

klein verband zoals kringen. De kringen zijn 

belangrijk om bij elkaars leven betrokken te 

kunnen zijn en samen te zoeken naar wat het 

kennen en volgen van Jezus betekent in je 

persoonlijk leven.  

Strategische uitgangspunten 

Balans tussen Boven - Binnen - Buiten  

Als kerkelijke gemeenschap zoeken we de 

verbinding tussen ‘wat van de hemel en wat van de 

aarde’ is. 

• Boven: een christelijke gemeenschap zijn die zich 

afhankelijk weet van God. We willen Hem eren als 

Vader, Zoon en Geest en ons door Hem laten 

raken.  

• Binnen: een warme gemeenschap zijn. Wij 

hebben elkaar lief en dragen zorg voor elkaar. 

Samen willen we uiting geven aan onze roeping in 

deze wereld.  

• Buiten: een open gemeenschap zijn, die de liefde 

van God deelt. Vanuit betrokkenheid met mensen 

in onze omgeving zoeken we naar wegen om Gods 

liefde en gerechtigheid te delen.  

Waarden waarmee we kenbaar willen 

zijn 

In onze identiteit, gedrag en uitingsvormen wil 

Traject24 uitgaan van de volgende kernwaarden: 

- Christus centraal: God - die zich kenbaar 

maakt in Zijn schepping en de bijbel, in 
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Jezus Christus en de Heilige Geest - willen 

we als hoogste gezag van ons leven en 

onze gemeenschap erkennen 

- Samen: in relatie met mensen en 

gemeenschappen om ons heen  

- Authentiek: echt en kwetsbaar, niet meer 

dan we zijn, ons geloof uitleven in ons 

eigen leven, en in de diversiteit waarin we 

geschapen zijn.  

- Transparant: bereid om ons te laten zien 

en om verantwoording af te leggen over 

onze overtuigingen en manier van leven. 

- Eigentijds: herkenbaar in deze tijd, kunnen 

experimenteren, stevig in inhoud en 

soepel in liturgie. 

- Missionair: uitgaande van Gods bedoeling 

met deze wereld, geleid door de Heilige 

Geest ons in geloof uitstrekken naar de 

wereld waarin we leven. 

 



 Beleidsplan Traject24 2021-2024 

 Pagina 8 

 

Strategisch perspectief komende drie 

jaar 

 

Ambitie en realisme 

Voordat we een beschrijving geven van wat we 

strategisch graag zouden willen, is het nodig om 

iets te zeggen over ambitie en de realiteit waar we 

in leven.  

Veel gemeenteleden dromen van een actieve, 

levende kerk. We kennen voorbeelden uit andere 

plaatsen en we zouden graag willen dat het bij ons 

net zo ‘goed’ gaat. Bij die voorbeelden horen 

plaatjes en beelden van hoe het er idealiter uitziet. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat die beelden er 

zijn en dat het vaak moeilijk is om die expliciet te 

maken óf om ermee om te gaan in het licht van de 

realiteit van onze gemeente.  

De realiteit is namelijk dat Traject24 bestaat uit 

een groep mensen die actief en capabel is maar 

ook begrensd; we zijn mensen en dus is ons 

bouwen voor Gods Koninkrijk altijd beperkt. 

Terwijl we wel uitgedaagd worden onze door God 

gegeven gaven en talenten ten volle in te zetten. 

Daarbij lopen we tegen grenzen aan van onze 

aardse schatten in de zin van tijd, geld en locatie. 

Op die laatste twee punten bevinden we ons in 

een situatie dat deze gedeeld moeten worden met 

onze broeders en zusters van een andere 

wijkgemeente. Dat vraagt wederzijds 

aanpassingsvermogen. Dat is ons (beide 

wijkgemeenten) niet goed afgegaan in de afgelopen 

tien jaar, wat voor veel leed en ongemak heeft 

gezorgd. De oplossing lijkt niet te zijn dat we alles 

direct naar onze hand/wil zetten. Het is zoeken en 

aftasten wat het betekent om dit in 

gezamenlijkheid te doen en uit te gaan van 

mógelijkheden.  

Vooruitblik komende jaren 

In bescheidenheid maar ook met ambitie willen we 

vooruitkijken naar de komende jaren. Dit betekent 

dat we geen zekerheden neerleggen over wat we 

gaan bereiken. Maar wel een richting schetsen 

waarvan we denken dat we als gemeente daarin 

kunnen ontwikkelen. 

Daarbij richten we ons op de basisactiviteiten van 

het gemeentezijn en kijken we wat er mogelijk is 

aan aanvullende activiteiten voor de eigen 

gemeente, binnen de PGD of voor het dorp. 

Naast de grote lijn die we vanuit beleidsperspectief 

willen inzetten in de komende jaren zoals 

beschreven in volgende paragrafen, zijn er ook 

diverse activiteiten waarvan we hopen dat ze tot 

ontplooiing komen. Omdat voor veel van deze 

activiteiten nog niet duidelijk is hoe de 

onderliggende visie eruit ziet of wie deze kunnen 

en willen gaan trekken, moeten we ze nog als stip 

op de horizon plaatsen. Een nadere uitwerking van 

de visie rond kinderen en tieners is hierbij cruciaal 

en zal ook een aantal keuzes op scherp stellen, 

verwachten we.  

Op basis van voortschrijdend inzicht zullen de 

lijnen in dit plan in de loop van de tijd verder 

uitgewerkt worden. Ook komen er mogelijk 

beschrijvingen van visie en beleid op onderdelen of 

voor specifieke projecten.  

Om toch vast een concreter beeld te geven, delen 

we de activiteiten die we op het oog hebben. Dit 

zijn activiteiten die passen bij de kleur en inhoud 

van Traject24. Dat wil niet zeggen dat ze alleen 

door of voor mensen van Traject24 zijn. In gesprek 

met de andere gemeenten binnen de PGD 

stemmen we af waar gezamenlijkheid mogelijk is; 

als deelnemer, in promotie, in uitvoering, etc. In 

eerste instantie gaan gedachten uit naar de 

volgende activiteiten: 

- Activiteiten met en voor tieners; bv Youth 

Alpha, jongerenband 

- Gebed, bv 24-7 Prayer, gebedswandelen, 

luisteren naar God voor jezelf en anderen 

- Ontspannen activiteiten met de hele 

gemeente 

- Jonge ouders bereiken, bv met iets rond gezin 

en opvoeding 

- Iets over balans werk en vrije tijd 

- Alpha cursus 

- Echtparen bereiken, bv (pre)marriage course 

- Aanbiddingsbijeenkomsten 

- Borrels met inhoud 

Er zijn genoeg ideeën voor de komende drie jaar 

(want dit overzicht zal niet volledig zijn), maar 

prioriteren is lastig, ook omdat veel mensen al 

genoeg op hun bordje hebben. Bovendien beperkt 
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corona ook de plannen. Wanneer we toch een 

prioriteit aanbrengen is dat het volgende: 

- Werving voorganger 

- In gezamenlijkheid luisteren naar God om 

verdere koers voor de gemeente uit te 

werken 

- Gesprekken met andere kerken 

- Ruimte creëren bij mensen, zodat ze 

eventueel andere dingen op kunnen pakken 

- Focus en visie op kinderen en tieners 

uitwerken; willen we de kinderen wat 

meegeven of moeten juist de ouders gevoed 

worden om geloofsopvoeding thuis vorm te 

geven? Hoe krijgen ze een prominentere rol 

in de bijeenkomsten? 

- Organiseren van thema avonden (alvorens 

hele cursussen neer te zetten); bijv over 

opvoeding, geloof en wetenschap, gericht op 

ontspanning, aanbidding 

- Ruimte voor verhalen / getuigenissen tijdens 

de dienst en ontspannen activiteiten met 

elkaar. 

2020-2021: herstel en opbouw 

Verwachting van opbouw; tegelijkertijd ook nu al 

ruimte geven voor initiatieven. 

De verwachting is dat het jaar 2021 in het teken 

staat van herstel van het jaar 2020. Dit speelt op 

diverse punten; voortgaand herstel van de deuken 

die in de gemeente zijn opgelopen in hart en ziel 

van mensen door de verschillen van mening en 

inzichten (en de communicatie daarover). Ook 

herstel van discontinuïteit van activiteiten omdat 

mensen taken hebben neergelegd en vanwege 

corona. In 2020 is met een (deels) nieuwe groep 

mensen een start gemaakt met de opbouw van 

basis activiteiten rond de bijeenkomsten, kinderen, 

kringen etc. Tegelijkertijd komt het denken over 

verdere visie en ontwikkeling op al deze 

onderdelen geleidelijk op gang. Maar het is nog te 

vroeg om daar de vruchten al van te plukken. Dit 

alles wordt natuurlijk versterkt door corona en de 

maatregelen die steeds tot aanpassingen leiden in 

de basis activiteiten, zonder dat dat ook maar iets 

met visie te maken heeft.  

Tot slot vraagt herstel van de relaties binnen de 

PGD, en in het bijzonder met de Immanuelkerk, 

verder aandacht; zowel vanuit Traject24 als vanuit 

de andere gemeenten. De insteek is om vanuit de 

eigen kleur en inhoud wederzijds respectvol met 

elkaar om te gaan en, waar dat meerwaarde 

oplevert, samen te werken. Naast dat het een 

bijbelse opdracht is om als broeders en zusters op 

die manier met elkaar om te gaan, zit er ook een 

doelmatigheidskant aan. Ieder voor zich kan niet 

alles doen wat we willen. Daar waar er 

gemeenschappelijkheid is in visie en vormen, 

kunnen we wel samenwerken en op die manier 

mogelijk maken wat we alleen niet kunnen.  

Samenwerken en opbouw van capaciteit, ook in de 

vorm van een voorganger, is belangrijk voor 

Traject24. In de huidige situatie raken we aan de 

maximale capaciteit van wat we aankunnen om de 

basis te organiseren, omdat eigenlijk alle volwassen 

al op één of meerdere punten actief zijn in de 

gemeente. Daardoor is er beperkte capaciteit om 

nieuwe activiteiten op te pakken.  

Onder andere vanwege het feit dat capaciteit in 

uren en geld beperkt is, zullen er steeds keuzes 

gemaakt moeten worden in prioriteiten. Wat doet 

er echt toe? Ook rond de basisactiviteiten zal 

daarom af en toe herijkt moeten worden of wat 

we doen nog wel voldoende bijdraagt, of dat 

dingen ook eenvoudiger kunnen, of soms zelfs 

moeten stoppen om tijd te creëren. Een andere 

reden om basisactiviteiten te herijken is om daarin 

vernieuwing aan te kunnen brengen.  

Om de druk op betrokkenen niet te hoog te laten 

worden is het tevens van belang dat mensen actief 

kunnen zijn op het punt waar ze gaven en talenten 

hebben of willen ontwikkelen.  

Sinds medio 2020 heeft Traject24 geen voorganger 

meer. De twee jaar daaraan voorafgaand is een 

voorganger actief geweest in de gemeente voor 0,2 

fte. Overigens was dit onder het contract van een 

kerkelijk werker, ondanks het feit dat de 

betreffende persoon wel echt PKN dominee was. 

Volgens de PKN telt een voorgangersfunctie vanaf 

0,33 fte. Dit is tevens van belang om te 

functioneren als volwaardige wijkgemeente. 

Kerkordelijk gaat het bovendien gepaard met 

diverse secundaire arbeidsvoorwaarden. In de 

praktijk is zichtbaar geworden dat een 

betrokkenheid van 0,2 fte te krap is om basale 
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pastorale, leidinggevende en coördinerende taken 

binnen de gemeente te combineren met 

bijvoorbeeld samenwerking in PGD-verband en 

verdere opbouw van de gemeente.  

Inhoudelijk is zichtbaar geworden dat het belangrijk 

is dat een voorganger een verbindende en 

verdiepende factor vormt in een gemeente met 

mensen vanuit diverse kerkelijke en niet-kerkelijke 

achtergronden. Dit vraagt bijzondere vaardigheden 

in het inhoudelijk op koers houden van de 

gemeente, in samenwerking met het bestuur. 

Startend in 2020, maar ongetwijfeld voortgezet in 

2021, staat de werving van een passende 

voorganger op de agenda. 

Tot slot zijn er diverse wensen omtrent het 

gebruik van ’t Hoge Licht of andere kerkelijke 

ruimtes. Het betreft wensen ten aanzien van de 

sfeer en inrichting van het gebouw, maar ook 

praktische wensen uitgaande van de wijze waarop 

wij het gebouw gebruiken als gemeente, 

bijvoorbeeld kindvriendelijkheid en mogelijkheden 

voor tieners om op een passende plek bij elkaar te 

komen. De wensen worden verzameld; en in 

samenspraak met de SEKG en IMK zal worden 

nagaan of en hoe deze wensen verwezenlijkt 

kunnen worden. 

2022-2023: licht en zout 

Vooruitkijkend naar de jaren 2022 en 2023 is het 

moeilijk om al veel zaken echt concreet te maken. 

Anderzijds kunnen we wel een hoop en 

verwachting uitspreken. Namelijk dat er in die 

jaren vanuit een goede basis vruchten geplukt 

kunnen worden, waarbij we als kerkgemeenschap 

beschikbaar zijn als kerk in en voor het dorp. Voor 

sommigen in de gemeente zal dit vooral vorm 

krijgen in praktische zin, waarbij men vanuit de 

overtuiging dat ieder mens geliefd is door God, 

praktisch zorg geeft aan en betrokkenheid heeft bij 

mensen uit verschillende doelgroepen. Voor 

anderen zit dat mogelijk in eerste instantie meer 

op geloofsinhoudelijke inbreng, waarbij bv met 

behulp van een programma met mensen uit het 

dorp wordt doorgepraat over wat geloven in Jezus 

kan betekenen, of hoe je vanuit je 

geloofsovertuiging je kinderen kunt opvoeden.  

Als het om praktische ondersteuning van 

dorpsgenoten gaat, dan moedigen we de 

gemeenteleden aan waar mogelijk hier actief in te 

participeren. Tevens delen we graag de verhalen 

van hen, hoe zij vanuit een levende relatie met 

Jezus hun inzet vormgeven. Het is niet de 

verwachting dat we als Traject24 kiezen voor één 

doel, stichting of aanpak voor de hele gemeente 

om hier iets mee te doen of het op te richten. Op 

dat punt gebeurt er in Driebergen en vanuit de 

PGD (bv Koek & Ei, schuldhulpmaatje, 

voedselbank) genoeg om bij aan te haken.  


