
 

MISSIE 

We zien onszelf als gemeente van Jezus Christus. Vandaaruit willen we als geloofsgemeenschap een 

levend teken zijn van geloof, hoop en liefde in woord en daad. In vieringen en andere bijeenkomsten 

komen we samen om God en elkaar te ontmoeten, ons geloof te verdiepen en om geïnspireerd te 

raken in ons dagelijks leven.  

Als gemeente weten we ons geroepen door God om van betekenis te zijn voor hen die wij 

ontmoeten of naar wie wij op zoek gaan. Dit doen we door het Evangelie te delen met hen die 

zoeken naar zin en betekenis voor hun eigen leven en door het bieden van hulp aan mensen die om 

wat voor reden ook kwetsbaar zijn. 

 

VISIE 

Vanuit onze drie geloofsgemeenschappen willen we toegroeien naar één vitale, hechte en open 

geloofsgemeenschap die haar hart vindt in de omgang met God, die voortdurend bouwt aan 

gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet voor de samenleving. 

We zijn ons bewust van verschillen in geloofsbeleving. We komen vanuit drie voorheen zelfstandige 

wijken met eigen tradities en gewoonten. De komende jaren heeft het geloofsgesprek met elkaar 

prioriteit.  

Samen willen we bouwen aan onze gemeente. 

We gaan zorgen voor een lichte organisatie die de werkgroepen de ruimte biedt die zij nodig hebben 

en waarin initiatieven kunnen ontstaan. 

De wereld om ons heen verliezen we niet uit het oog. In de wijken waar we leven willen we in Woord 

en daad van betekenis zijn.  Voor de oecumenische samenwerking  blijven we ons inzetten. 

 

WAT WILLEN WE? 

EEN  WIJKGEMEENTE 

• We willen groeien vanuit drie geloofsgemeenschappen naar één krachtige, weerbare en vitale 

gemeente. 

• Het toegroeien naar elkaar van de drie gemeenschappen is een noodzakelijke voorwaarde willen 

we als Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid de noodzakelijke,  ingrijpende keuzes op een 

zorgvuldige en gedragen wijze kunnen maken. 

• Voor het proces om één gemeente te worden trekken we twee jaar uit. Gemeenteopbouw krijgt 

daarom de komende twee jaar prioriteit in het programma van de werkgroep Vorming en 

Toerusting. 

 

  



 

EEN VIERING MET RUIMTE VOOR EEN ANDERSOORTIGE VIERING ERNAAST  

• Het afgelopen jaar hebben we door de corona-beperkingen leren leven met één dienst per 

zondag voor alle drie de geloofsgemeenschappen. Daarmee willen we, ook als die beperkingen 

opgeheven zijn mee doorgaan in de vorm van één gezamenlijke herkenbare dienst (zoals nu).  

• Daarnaast geven we ruimte voor een andersoortige gezamenlijke dienst op een ander tijdstip. 

KEUZE VOOR EEN GEBOUW OM TE VIEREN 

• De ontwikkelingen in ledental en financiën maken het onvermijdelijk dat het in stand houden van 

de huidige drie kerkgebouwen op termijn niet haalbaar is. In de reacties op de presentatie in 

januari hebben de nodige leden aangedrongen om hier niet te lang mee te wachten.  

• De kerkdiensten en overige vieringen zijn nu allemaal gezamenlijk, roulerend in één van de drie 

kerkgebouwen. Vanaf januari 2022 zullen de zondagse vieringen in De Regenboog gehouden 

gaan worden en zal de officiële start van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid een 

feit zijn. 

 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid maakt deel uit van de Protestantse Gemeente 

Zoetermeer (PGZ). Die bestaat sinds 17 januari 2012 toen de Hervormde Gemeente en de 

Gereformeerde Kerk verenigd zijn tot Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ). 

De PGZ kent vier wijkgemeenten met eigen identiteit, deze zijn ieder in een geografisch deel van 

Zoetermeer actief. Voor meer informatie: https://www.pgzoetermeer.nl/ 

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid is ontstaan uit de drie oorspronkelijke 

wijkgemeenten van de Pelgrimskerk (Dorp, Stadshart, Driemanspolder en Palenstein), De Oase 

(Meerzicht) en De Regenboog (Rokkeveen), alle drie behorende tot de Protestantse Gemeente 

Zoetermeer. De PWZZ kent daarnaast ook een pioniersplek: De Pelgrim. 

In 2019 vond een bestuurlijke fusie plaats om de bestuurlijke last van de drie wijkgemeenten te 

verminderen. De drie wijkgemeenten werden drie geloofsgemeenschappen onder één kerkenraad.  

In 2021 is de bestuurlijke fusie gevolgd door een volledige fusie. Aan de basis van dit besluit lag het 

nieuwe beleidsplan. (beleidsplan 2021-2025: “We gaan iets nieuws beginnen”). 

 
Ledenaantallen (doop- en belijdende leden) per 1 september 2021 

  1-9-2021     

 totaal  < 45 jaar >= 45 jaar 

Pelgrimskerk 151 18 133 

Oase 559 94 465 

Regenboog 966 232 734 

PWZZ 1676 344 1332 

PGZ 4910   

 

https://www.pgzoetermeer.nl/
https://www.pwzz.nl/cms/pdf/beleidsplan%20POR%202021%20-%202025%20%20(door%20wkr%20vastgesteld_%20def).pdf

