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In 2018 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) Menno Hanse, een student van de CHE, een 

onderzoek laten doen in de gehele Hervormde gemeente van Veenendaal.  

 

De vraag was: op welke manier zou de AK om kunnen gaan met evangelicale verlangens van 

gemeenteleden? Aan dat onderzoek hebben ook gemeenteleden in West meegedaan. 

Het verslag van dit onderzoek is vervolgens ook besproken in onze grote kerkenraad (GK) van 

25 sept. 2019. De uitkomst daarvan was dat alle leden van de GK de evangelicale verlangens 

herkennen maar deze verschillend waarderen. Velen zijn blij met de veranderingen in West en 

menen dat die uitgebreid mogen worden om daardoor de taal van deze generatie te spreken. 

Een ander deel is tevreden met de huidige situatie.” 

Het was de bedoeling om deze bespreking te vervolgen en toen kwam corona. 

 

Inmiddels heeft de Grote kerkenraad op 1 december 2021 dit gesprek weer opgepakt.  

Daarbij is de vraag gesteld ‘hoe verder te gaan met dit thema en de uitwerking daarvan?’ 

Besloten is toen om het rapport van Menno Hanse te verbinden met het thema jongeren en de 

toekomst van de kerk. Het thema is daarmee veranderd en verbreed.   

 

We hebben het gesprek gecombineerd met inzichten uit het boek ‘Lente in de kerk’ van ds. 

René van Loon. Vertaald naar de situatie van de Westerkerk noemen we dat: ‘Lente in West.’ 

Deze titel komt voort uit ons verlangen naar een opbloei van de Westerkerkgemeente op 

verschillende terreinen.  

 

Als onderdeel daarvan hebben we ons in deze vergadering gericht op deze vragen: 

1. Hoe staan we tegenover het idee van twee morgendiensten in de Westerkerk met elk 

een verschillend karakter, waarbij de tweede dienst zich dan met name zal richten op de 

jeugd en de jongere generaties?  

2. Hoe zouden die diensten er dan concreet uit kunnen zien? en Wat zie je met name voor 

je qua invulling?  

In de GK vergadering van februari a.s. hopen we dit gesprek te vervolgen. 

Het is de bedoeling om daarna de gemeente verder te informeren en te peilen. 

Het leek ons goed om met u en jou te delen waar we mee bezig zijn. We hopen dat het 

verlangen herkenbaar is en de gemeente met ons meebidt om wijsheid. 

 


