
Werken aan een Open Huis 
 

De invulling van het Open Huis in De Rank vordert langzaam 

maar zeker. 

We zijn druk bezig om er op allerlei onderdelen vorm aan te 

geven. 

 

 

Onze gemeente in het Open Huis 

 

In dit Open Huis willen we ook als gemeente duidelijk 

aanwezig zijn. 

Natuurlijk is dat op een andere manier dan de maatschappelijke 

en culturele organisaties met wie we nu contact hebben. 

Welkomstdiensten, kinderkerkfeesten, Taizévieringen, De 

Herberg, Even niets te doen en de koffieochtenden vinden nu 

een plaats in De Rank. 

Daarnaast komt er een leerhuisprogramma, dat zich niet 

alleen op gemeenteleden richt maar juist ook aansprekend 

is voor mensen buiten de kerk. 

 

Nieuw is dat er ook ruimte komt voor zingeving. 

Hierover hebben we veel gelezen en gepraat, wat houdt dat nu 

in en waar is behoefte aan?  

Het gaat om zoeken naar zin, betekenisvol zijn, voor de ander 

en voor jezelf, zelfexpressie. 

Daarbij kun je denken aan wandelingen aan de hand van een 

thema, films, dagretraites, meditatie, stiltemomenten en 

workshops voor bijvoorbeeld beeldende expressie. 

Het plan is dat hiervoor een speciale werkgroep komt. 

(Ben je hierin geïnteresseerd, laat het weten aan een van de 

werkgroepleden.) 

 

We zeggen natuurlijk altijd al, dat iedereen bij ons welkom 

is, de deuren staan wijd open, maar veel mensen kwamen 

er niet. 

Met genoemde activiteiten vanuit onze gemeente, met een 

aanbod voor iedereen, gaan we meer mensen ontmoeten. 

 



Deze discussies rond zingeving gingen en gaan ook over het 

uitdragen van je geloof. 

Het Open Huis is een uitwerking van het derde punt uit het 

beleidsplan Groei: Groei in dienstbaarheid aan de samenleving. 

Vandaaruit kan De Rank een Open Huis worden, vanuit ons 

geloof is er ruimte voor iedereen, om elkaar te ontmoeten, te 

ondersteunen en te inspireren, de missie van het Open Huis. 

 

Hoe werkt dat uit in het aanbod van onze gemeente?  

Gaat dat expliciet over geloven of juist niet, wacht je tot 

mensen met vragen komen? 

Deze discussies raken aan het eerste deel van de kernambities 

die voor dit project genoemd zijn: 

 

Het Open Huis is een plek: 

waar sprake is van religie (religare = verbinden): 

verbinding met jezelf, verbinding met de ander. 

Een plek om tot jezelf en tot elkaar te komen. 

En waar mogelijkheden worden geschapen om door die 

ervaringen in jezelf en met de ander iets te ervaren van dat wat 

ons overstijgt; 

 

waar het mogelijk wordt gemaakt te zoeken naar zin, 

na te denken over de zin van je bestaan en deze vragen 

en gedachten te delen met anderen; 

 

waar mensen worden gezien en gehoord, waar hun verhaal 

ertoe doet. 

En waardoor wij als gemeente zelf ook verrijkt kunnen worden; 

waar wordt uitgegaan van de verhalen en ervaringen van 

mensen die, als zich dat zo voordoet, aangelegd kunnen worden 

tegen het verhaal van God; waar activiteiten worden 

aangeboden zoals die nu al bestaan in onze gemeente, door 

dezelfde vrijwilligers. 

Díe activiteiten die niet direct spreken van de Bijbel, God en 

geloof, maar die ruimte bieden voor allerlei vormen van 

levensbeschouwing. 

Activiteiten die niet alleen gemeenteleden zullen aanspreken, 

maar ieder die behoefte heeft aan verstilling, verbinding, 



inspiratie en ontmoeting; waar onze gemeenteleden betrokken 

raken op anderen, waardoor hun manier van geloven verdiept 

kan worden. 

En waardoor er een kruisbestuiving kan plaatsvinden, zodat 

onze huidige gemeente ook een ontwikkeling door zal maken. 

 

 
 

Contacten met organisaties 

 

We hebben goede contacten over een Open Huis met 

maatschappelijke organisaties als Tympaan-de Baat, Kwintes, 

Kwadraad, de bibliotheek en VluchtelingenWerk. 

 

En met Zideris over het lunchcafé, dat in de achterzaal gaat 

komen. 

Ook onderling spreken ze al over de mogelijkheden die het 

Open Huis hen gaat bieden. 

Elkaar meer zien is ook het begin van meer kunnen 

samenwerken. 

Op cultureel gebied was De Rank het startpunt van de 

Atelierroute van Kunst de Ronde Venen en vervolgens 

hielden zij ook hun jaarvergadering bij ons. 

Cultuurpunt had een kerstconcert georganiseerd in De Rank, 

maar ja, corona…  

In het voorjaar hopen zij wel een concert te kunnen geven en 

we overleggen over meer activiteiten. 

De medewerkers voor Ambulante Begeleiding van Zideris 

kunnen sinds 1 januari hun gesprekken voeren in de 



predikantskamer, die noemen we nu lokaal 3. 

Door corona hadden ze geen mogelijkheden meer om hun werk 

goed te doen, ze vinden het heel fijn dat ze nu tijdelijk hier 

terecht kunnen. 

Ds. Erick heeft opgegeven welke dagdelen hij gebruik maakt 

van deze kamer en de mensen van Zideris hebben drie andere 

dagdelen uitgekozen. Ze hebben inmiddels kennisgemaakt met 

de medewerkers van het Dementie Trefpunt van Tympaan-de 

Baat, dat ook drie dagdelen gehuisvest is in de 

kerkenraadskamer, nu lokaal 4.

 

Het wordt bekend 

Ondertussen is het al aardig bekend geworden dat er 

gewerkt wordt aan een Open Huis in De Rank. 

Er zouden al trainingen gegeven worden door Tympaan-de 

Baat; afdelingen van de gemeente wilden in De Rank bijzondere 

bijeenkomsten houden als een kerstontbijt en een kleine 

organisatie voor kunst voor en door jongeren zocht ook contact. 

Ook hier zat corona ons dwars, maar de contacten zijn gelegd. 



Wethouder Alberta Schuurs kwam op bezoek met ambtenaren 

van diverse afdelingen. 

We merken dat zij het nieuwe Open Huis al noemen in hun 

contacten. 

Zo hadden we ook een gesprek met het Wijkcomité 

Proostdijland, dat op termijn ook onderdak zoekt voor hun vele 

activiteiten. 

Verdere uitwerking 

Over veel dingen moet nog nagedacht worden. 

In het Open Huis gaat het niet over verhuren, maar over het 

mogelijk maken van ontmoetingen, het geven van 

ondersteuning, het brengen van inspiratie. 

Dat betekent, dat er criteria moeten zijn over wie en welke 

activiteiten hierbij passen. 

Soms is dat overduidelijk, soms is het afwegen. 

We denken ook dat voor organisaties die incidenteel gebruik 

willen maken van een ruimte, de criteria minder omvattend 

kunnen zijn. 

Het is wel een klus om dat allemaal duidelijk op papier te 

krijgen. 

Ook werken we aan de structuur en de plaats van onze 

werkgroep Beter Gebruik binnen onze gemeente. 

In overleg met de rentmeesters komt er een tarievenlijst voor 

de huurprijzen. 

We hopen dat we binnenkort goed zicht hebben op hoe al 

die lokalen gebruikt kunnen gaan worden. 

En dan weten we ook, wat er op korte termijn nog moet 

gebeuren aan deze lokalen om dit allemaal te verwezenlijken. 

Ondertussen zijn de koster en de klusgroep een opruimactie 

gestart, samen met al die groepen en mensen, die hun 

benodigdheden in en op de kasten bewaarden. 

Een heel werk, maar het wordt er een stuk beter van… 

Stap voor stap krijgt het Open Huis vorm, wordt de missie 

duidelijker en concreter: 



Vanuit ons geloof is er ruimte voor iedereen, om elkaar te 

ontmoeten, te ondersteunen en te inspireren. 

Heb je vragen of opmerkingen hierover, of wil je meedenken 

over zingevingsactiviteiten, laat het weten aan Henriëtte den 

Boer, h.denboer@pgmijdrecht.nl . 

Werkgroep Beter Gebruik, Madelon Verwer, Henriëtte den Boer, 

ds.Elise Jansen, Cobien van Koeverden Brouwer, Jan van 

Walraven, Wijnand Gille, Wim Bos, Tim Kieft 
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