
Achter de schermen

Groei, een eerste uitwerking
De werkgroep, die eerst ‘Beter Gebruik’ heette en nu zoekt 
naar een nieuwe naam, had eind november een goede 
bijeenkomst, met een onverwachte uitkomst. Daarna is een 
afvaardiging naar de kerkenraadsvergadering gegaan met 
de vraag: kunnen we deze weg verder gaan onderzoeken?
Graag had de kerkenraad nu meteen op een gemeentebe-
raad een presentatie over dit vergezicht gegeven om jullie 
te informeren en om hier met jullie over te praten, maar ja, 
dat gaat nu niet.
Daarom hier een heel uitgebreid verslag van de bevindin-
gen van de werkgroep en de reacties van de kerkenraad.
We hopen dat jullie hierop zullen reageren, als een soort 
‘schriftelijk’ gemeenteberaad!

Bezoek aan een ‘Huis voor Allen’
Madelon Verwer, Wijnand Gille 
en Henriëtte den Boer gingen 
opnieuw op bezoek, nu bij De 
Windwijzer. 
Toen een aantal kerken in 
Vlaardingen moest sluiten is 
een ervan bestemd voor dienst 
aan de samenleving. 

Het begon klein als inloophuis 
en is in tien jaar uitgegroeid 
tot een Centrum voor Ontmoe-
ting, Bezinning en Dienstbaar-

heid.
Daar is nu een kookkeuken en een kleinere voor koffie. 
Op het balkon is een Weggeefwinkel en een boekenmarkt. 
Er worden gespreksavonden gehouden, een maandelijkse 
Zin op Zondag, twee keer per maand kun je er warm eten. 
Ze organiseren bezinningswandelingen met soep toe. 
Er is een praatgroep rond dementie en een dominee heeft 
er een gespreksgroep voor mensen die in de knoop zitten. 
Er zijn filmavonden en af en toe exposities. 
Er is ook kliederkerk. De Eritrese kerk houdt er haar dien-
sten tegen een kleine vergoeding. De Windwijzer verhuurt 
ruimtes aan een kinderdagverblijf.

Geef je reactie
Het is nu een vergezicht. De kerkenraad ziet er wat in en zegt dat de werkgroep verder kan gaan met het onderzoe-ken 
hiervan. 
De werkgroep zal terugkomen op de volgende kerkenraads-vergadering, vooral ook om verder te praten over vanuit 
welke visie en met welke missie uit het beleidsplan er gewerkt gaat worden.
Het was een prettige bespreking en zoals gezegd, graag had de kerkenraad hier op een gemeenteberaad met jullie over 
gesproken. Onze zalen staan nu voor 90% van de tijd leeg, het is een goede gedachte om ook dienstbaar te zijn aan onze 
omgeving. Maar hier iets aan gaan doen, dat kan natuurlijk niet zonder dat jullie hierover meedenken en meepraten.

Daarom de hartelijke uitnodiging om te reageren, stel je vragen, geef je mening, wat vind je goed 
aan deze dromen, wat zie je niet zitten? We hopen op veel reacties, als een schriftelijk 
gemeenteberaad!

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba en lid van de werk-groep, scriba@pgmijdrecht.nl



De Windwijzer is vijf dagen per week open, van 8.00 tot 
15.00 uur, voor 
inloop. Veel mensen 
werken hieraan mee, 
als vrijwilligers voor 
onderdelen van het 
aanbod, als gast-
vrouw/heer. 
En er is een locatiebe-
heerder voor twintig 
uur per week en voor 
acht uur een mis-
sionair werker, ook 
als verbinder met de 
kerken.

Hun inkomsten halen ze vooral uit verhuur van lokalen aan 
mensen en organisaties die passen binnen de Windwijzer, 
geen feesten en partijen. 
De verhuur aan het kinderdagverblijf is ook een belangrijke 
bron van inkomsten. De kerkelijke gemeente van Vlaardin-
gen draagt bij en ze doen ook een beroep op fondsen. 

Dit verhaal van Madelon, Wijnand en Henriëtte maakte in-
druk. Uit eerdere gesprekken was naar voren gekomen dat 
hier in Mijdrecht behoefte is aan een Huis voor Allen, voor 
ontmoeting, activiteiten en onderlinge inspiratie, en dit lijkt 
er een heel mooi voorbeeld van.
De volgorde in de missie van De Windwijzer is in de praktijk 
anders geworden: dienstbaarheid, ontmoeting en bezin-
ning. 
De Windwijzer is steeds verder van de kerk af komen te 
staan, daar moeten we verder over nadenken. Bezinning en 
zingeving moeten ook hun plaats krijgen. 

Wat weten we inmiddels?
Uit de bezoeken aan pionierende kerken en na een gesprek 
met de begeleider van de landelijke kerk is duidelijk gewor-
den dat pionieren betekent dat je een nieuwe kerkgemeen-
schap sticht. Dat was en is niet onze bedoeling. 
Dus we gaan niet pionieren maar we willen wel blijven zoe-
ken naar nieuwe vormen.
Vervolgens bespraken we een samenvatting van wat we toe 
nu toe zijn tegengekomen.

• Uitgangspunt uit het beleidsplan is dat wekelijks de
eredienst op zondagmorgen gevierd wordt om en om in
een van de gebouwen.

• De hoogte van de huidige huurtarieven wordt vaak als
een belangrijk obstakel gezien. Deze tarieven komen
min of meer overeen met andere gebouwen zoals de
Willisstee en De Boei, maar zijn voor maatschappelijke
en culturele organisaties te hoog.

• Als er meer gebruik door anderen komt, dan kunnen
we er niet meer van uitgaan dat de schoonmaak en
conciërgefuncties door vrijwilligers worden gedaan. Dat
moet dan anders geregeld worden.

• Het zal gebruik door anderen gemakkelijker maken als
alle uitvaartdiensten in de Janskerk gehouden worden
en doordeweekse kerkelijke activiteiten geconcen-
treerd worden in Irene.

• De bezuinigingen van de gemeente dwingen veel soci-

aal-culturele activiteiten om zich te bezinnen op hun 
toekomst. De gemeente onderzoekt mede onder druk 
van de bezuinigingen of bestaande gebouwen in de 
gemeente beter gebruikt kunnen worden. Dit betreft 
o.a. Tympaan-De Baat, de bibliotheek, servicepunten 
en de buurtkamers.

• Ook duidelijk werd, dat mensen geen idee hebben wat
een kerk is en wat een kerk doet. Een organisatie als
VluchtelingenWerk is wel geïnteresseerd, maar heeft
er moeite mee, dat er Kerkelijk Centrum op de muur
staat. Er lijkt voor het publiek een belangrijk verschil te
bestaan tussen een kerk waar ook andere activiteiten
plaats kunnen vinden of bijvoorbeeld een cultureel
centrum waar ook kerkdiensten gehouden worden.

Het is een hele rij vaststellingen en het geeft ons wel duide-
lijkheid. 

Café/restaurant
We praten verder over De Rank als een Huis voor Allen: wie 
zouden er gebruik van maken, hoe moet dat georganiseerd 
en gefinancierd worden? Moet er een stichting komen, 
gekoppeld aan de kerk, omdat een stichting ook subsidies 
kan aanvragen? 
Een heel lage drempel om naar binnen te komen is belang-
rijk. De Windwijzer is de hele dag open voor koffie en een 
praatje. Dat zou je kunnen realiseren met een café/restau-
rant zoals die hier in de omgeving meer te vinden zijn, met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onverwacht komen we op de gedachte dat het een goed 
plan zou zijn om daarmee te beginnen: met zo’n café/res-
taurant waar mensen even kunnen binnenlopen voor koffie 
of een tosti tussen de middag! En dan kun je vervolgens 
verder uitbouwen naar activiteiten en meer verhuur. We 
zijn daar enthousiast over, al vinden we het ook wel een 
heel groot plan.

Dit alles heeft de werkgroep gerapporteerd aan de grote 
kerkenraad, met als uiteindelijke vraag: kunnen we verder 
gaan met het onderzoeken van deze mogelijkheden?

Bespreking op de grote kerkenraad
De werkgroep stuurde de leden dit overzicht van een verge-
zicht:

Kan De Rank dat zijn, een Huis van Allen, van Mijdrecht, 
van De Ronde Venen, en daardoor voorzien in die be-
hoefte aan cohesie, onderling contact en inspiratie? Dat 
is een inspirerende gedachte! Een vergezicht…

In dat vergezicht zien we dan, dat De Rank bijvoorbeeld 
gebruikt wordt door:
Protestantse gemeente Mijdrecht
Tympaan-De Baat
Vluchtelingenwerk
Scholen
Kunstenaars en culturele organisaties als Toneelgroepen 
en Cultuurpunt.nl
ZZP’ers
Andere kerken, IKO



Reacties op het vergezicht
Madelon vertelde over de Windwijzer, Jan van Walraven 
lichtte het vergezicht toe. De kerkenraadsleden waren 
onder de indruk van de hoeveelheid werk die al verzet is. En 
zij vonden het een groot plan, waar je wel goed over moet 
nadenken.
Het ligt in de lijn van het beleidsplan: groei in dienstbaar-
heid aan de samenleving.
Het betekent ook een aanpassing aan het kerkelijk gebruik 
in De Rank. Zo min mogelijk activiteiten door de week, geen 
uitvaarten meer. Het is te begrijpen dat je niet kunt verhu-
ren met daarbij de mededeling: ‘als er een uitvaart is, dan 
kun je niet terecht.’ Maar de kerkenraadsleden vinden het 
evengoed ingrijpend. 
Is met al die plannen De Rank eigenlijk wel groot genoeg, 
was ook een vraag. En iedereen is het erover eens, dat De 
Rank dan betere voorzieningen moet hebben, en dat zal 
een behoorlijke investering vragen. Ook waren er vragen 
over het beheer, houd er rekening mee dat dit dan niet 
meer door vrijwilligers kan. 
En wat gaat er dan gebeuren met de tarieven? Daar moet 
zeker over gedacht worden, wel met het uitgangspunt dat 
we dienstbaar willen zijn aan de dorpsgemeenschap.
Er zal ook veel meer duidelijkheid moeten komen over hoe 
dit allemaal gefinancierd moet worden. 

Ook kwamen er vragen over de andere punten uit het be-
leidsplan. Het is nodig om te werken aan persoonlijke groei 
in geloof en aan groei in relatie tot elkaar. De kerk moet 
vormen vinden die mensen met verschillende behoeften 
aanspreken, werken aan een toekomstbestendige kerk. Een 

kerk waar ook over 10, 15 jaar veel mensen zich thuis zullen 
voelen.
Dit loopt niet gelijk op met de ideeën over het gebruik van 
De Rank. In de Windwijzer was de band met de kerken 
minder geworden. 
Er moet op gelet worden dat hier ook veel aandacht voor is.

Geef je reactie
Het is nu een vergezicht. De kerkenraad ziet er wat in en 
zegt dat de werkgroep verder kan gaan met het onderzoe-
ken hiervan. 
De werkgroep zal terugkomen op de volgende kerkenraads-
vergadering, vooral ook om verder te praten over vanuit 
welke visie en met welke missie uit het beleidsplan er 
gewerkt gaat worden.
Het was een prettige bespreking en zoals gezegd, graag 
had de kerkenraad hier op een gemeenteberaad met jullie 
over gesproken. Onze zalen staan nu voor 90% van de tijd 
leeg, het is een goede gedachte om ook dienstbaar te zijn 
aan onze omgeving. Maar hier iets aan gaan doen, dat kan 
natuurlijk niet zonder dat jullie hierover meedenken en 
meepraten.

Daarom de hartelijke uitnodiging om te reageren, stel je 
vragen, geef je mening, wat vind je goed aan deze dromen, 
wat zie je niet zitten? We hopen op veel reacties, als een 
schriftelijk gemeenteberaad!

Cobien van Koeverden Brouwer, scriba en lid van de werk-
groep, scriba@pgmijdrecht.nl

In dat vergezicht is De Rank:
Een kerkzaal
Tegelijk een multifunctionele theaterzaal 
Met een café/restaurant, dagelijks geopend
Met een professioneel uitgeruste keuken
Met een winkel 
En met diverse kantoren en zalen voor sociaal cultureel 
gebruik.

In dat vergezicht:
kan samenwerking ontstaan tussen activiteiten vanuit 
de kerk en de mogelijkheden die de ‘bewoners’ van De 
Rank bieden. Activiteiten die niet alleen gemeenteleden 
maar ook dorpsgenoten trekken. Denk aan muziek- en 
culturele middagen, met de Kunst en Kerkcommissie, 
meditatieve wandelingen. Of met ZZP’ers voor yoga, 
bibliodrama, meditatie.

In dat vergezicht:
wordt het café/restaurant gerund door een instelling die 
werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
en hen op die manier een belangrijke plek in de maat-
schappij biedt.
Ook het technisch beheer van het gebouw zou dan bij 
deze instelling komen.

Vergezichten, dromen, idealen… Dat zijn het nu, zou dat 
ook bewaarheid kunnen worden?




