
 

  

 

 

 

 

“Onderweg met de Ichthuskerk”: een moment van bezinning 

Zoetermeer, 13 augustus 2021 

Beste gemeenteleden,  

Als Ichthuskerk gaan we een nieuwe fase in. Met het vertrek van ds. Nico de Lange is de samenstelling van het 

pastoresteam gewijzigd. En in september 2022 hoopt ds. Rein Algera met emeritaat te gaan. Om als wijkgemeente het 

toekomstige pastoresteam doordacht samen te stellen en daarvoor te werven, heeft de wijkkerkenraad besloten om 

te starten met een bezinning.  

Voor deze bezinning met de titel “Onderweg met de Ichthuskerk” wordt de metafoor van een reis gebruikt. We zijn als 

wijkgemeente onderweg, op reis naar onze (nieuwe) bestemming. Welke wijkgemeente willen we op het eindpunt 

van onze reis zijn? Delen we dezelfde bestemming of hebben we hier verschillende beelden bij?  

Tijdens deze reis volgen we een bepaalde route om uit te komen bij onze bestemming, een weg die we persoonlijk en 

als wijkgemeente afleggen. Hoe ziet deze route, deze weg eruit? Zien we onze reis als noodzakelijk om te komen tot 

de bestemming of genieten we van onze reis en maken we graag uitstapjes, excursies?  

Daarnaast reizen we nooit alleen: wie zijn onze reisgenoten, met welke personen zijn we graag onderweg? Om te 

kunnen reizen heb je gidsen, EHBO’ers en catering nodig. Welke taken en rollen denken we nodig te hebben?  

Op basis van de antwoorden op deze vragen kunnen we ook iets zeggen over de reisorganisatie. Hoe ziet het toekomstige 

team van pastores eruit en wat is de rol van het team onderweg en op de plaats van (de nieuwe) bestemming? 

Als wijkkerkenraad zijn we benieuwd naar uw en jullie mening, ideeën en voorstellen. Daarom leggen we graag de 

online vragenlijst voor met het verzoek die in te vullen. Iedereen, jong en oud, wordt uitgenodigd om die in te vullen. 

Het is een individuele vragenlijst dus die hoeft niet per gezin/huisadres ingevuld te worden.   

In verband met het verdere proces, vinden wij het fijn als de vragenlijst uiterlijk woensdag 15 september ingevuld is, 

dan sluit de termijn van inzending. Voor alle duidelijkheid: uw/jouw reactie is niet herleidbaar tot individuen.  

De vragenlijst is te openen en in te vullen door op de volgende link te klikken:   

Vragenlijst ‘Onderweg met de Ichthuskerk’ 

Als u of jij vragen hebt of wanneer het online invullen van deze vragenlijst bezwaren oplevert, neem dan contact op 

met de scriba, Han Wijnberger (t: 06-53677163; e-mail: scriba@pwzn.nl) of de voorzitter, Jaap Sneep (t: 06-14914039; 

e-mail: voorzitter@pwzn.nl).  

Inbreng voor de bezinning vormen de antwoorden op de vragenlijst, maar ook interviews en een ontmoetings-

bijeenkomst. 

Graag willen wij u en jullie bedanken voor het invullen van de vragenlijst. 

Met een hartelijke groet, 

voorzitter en scriba van de wijkkerkenraad    

https://forms.office.com/r/UEt0XtLn81
mailto:scriba@pwzn.nl

