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Het beleidsplan refereert aan de volgende documenten: 
 

1. De kerkorde van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) 
2. Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Harderwijk i.o. (verder PGHio) 
3. De verdeling van taken en bevoegdheden van enerzijds de Algemene Kerkenraad (verder AK) 

en anderzijds de kerkenraden (verder KR) als bedoeld in ordinantie 4 artikel 9 lid 4 van de 
kerkorde PKN en vastgesteld in april 2008. 

4. Beleidsplan PWS april 2006 (te vinden op www.aslwoudenberg.nl > wijkgemeente  
5. Beleidsnotitie voor de vergadering van het Breed Moderamen PWS dec. 2008 met de daarop 

volgende bespreking op de kerkenraad. 
6. De uitkomsten van de teambuilding van de WK (18 maart 2009) als neergelegd in het verslag 

van de heer Korevaar (tot 1 sept. 2009 voorzitter van de kerkenraad): “Wat voor gemeente 
willen we zijn?”  

7. Uitkomsten enquête Pastoraal Team PWS en de notitie Organisatie pastoraat (september 2008) 
8. De nota ‘Jongerenpastoraat Protestantse Gemeente Harderwijk i.o. Visie, doelstellingen, 

functie-eisen en taakomschrijving’. 
9. Diverse stukken van de kerngroep ‘Geloven in de Toekomst’ (ingesteld door de AK). 
10. Document Evaluatie Fonteindiensten. 
11. Werkplan Kerk naar Buiten (KnB). 

 
 

1. Profiel van de wijkgemeente 

De PWS is een wijkgemeente, behorend tot de PKN en maakte tot 1 mei 2004 deel uit van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). Momenteel vormt zij samen met de wijkgemeentes van de 
Plantagekerk en de Veldkampkerk nog steeds een juridisch-organisatorische eenheid (de 
Gereformeerde Kerk van Harderwijk). 
De PWS zet zich actief in om met de Nieuwe Kerk Gemeente en de Protestantse Wijkgemeente 
Drielanden (in oprichting) te komen tot de vorming van een Protestantse Gemeente van Harderwijk per 
1 september 2010. PKN-wijkgemeenten van de Gereformeerde Bond zijn daar niet bij betrokken. 
De PWS staat in een stadswijk van ruim veertig jaar oud en heeft in 2009 haar veertigjarig bestaan 
gevierd. Zij is tot op heden een geografische wijkgemeente geweest die zich gericht heeft op de wijken 
Stadsdennen, Frankrijk, Walstein en een deel van de Wittenhagen, grenzend aan de spoorlijn, evenals 
Hierden en omstreken, dus hoofdzakelijk het Noordoosten van Harderwijk boven de spoorlijn. 
Perforatie van wijkgrenzen wordt de laatste jaren steeds duidelijker merkbaar. 
De wijkgemeente heeft rond de 1050 zielen en staat voor 1 fte predikants-plaats. 
 

2. Identiteit / missie van de wijkgemeente 
De PWS weet zich gebonden aan de belijdenisgeschriften genoemd in de Kerkorde van de PKN art. 1, 
lid 4. Met het jaarthema 2010 ‘Leeswijzer bij de bijbel’ wordt daarvoor aandacht gevraagd. 
 
In die zaken die voor de KR vrij ter keuze staan, is als volgt gekozen: 
1. Er is gezinsavondmaal met bijbehorende kindercatechese; 
2. Van doopouders wordt verwacht dat zij belijdenis hebben gedaan of zullen doen in de doopdienst; 
3. Een zegen over de levensverbintenis van gemeenteleden van gelijk geslacht behoort tot de 
    mogelijkheden; 
4. Tot het pastorale aanbod behoort sinds enige tijd de ziekenzalving. 
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De PWS wil een gemeenschap zijn waarin warmte en geborgenheid gevonden wordt. Onder het motto 
‘samen dingen doen’ organiseert zij kampeerweekenden, gemeentezondagen, seniorenmiddagen, een 
paasontbijt en diakonale werkweken in Lunteren. Ook wordt opgeroepen om mee te doen aan de 
Kerstwandeling van onze kerken en wordt er gedacht aan een kloosterweekend. Naast samen leren, 
vieren en dienen is samen leven van groot belang voor het gemeenschapsgevoel. 
 
De PWS wil ‘kerk in de buurt’ zijn en heeft dat bij haar veertig jarig bestaan krachtig onderstreept. Hier 
ligt een uitdaging. Hoe geven we daar vorm aan? Wij merken reeds langere tijd dat de gemeente niet 
meer uitsluitend geografische wijkgemeente is. Er zijn gemeenteleden die lid blijven ook als zij verhuisd 
zijn. Ook zijn er die lid worden, maar niet op ons territoir wonen. Wij stimuleren dat niet, maar staan het 
ook niet tegen. Dit alles neemt niet weg dat wij de gebruiker zijn van een prachtig kerkgebouw, 
waarmee we een geweldige mogelijkheid in handen hebben om zichtbaar en merkbaar present te zijn 
als kerkelijke gemeenschap in onze stadswijk. Zo proberen we de laatste tijd het contact met de 
christelijke school te versterken en stellen op dankdag de kerk open voor een dienst, waarmee we veel 
vaders en moeders over de drempel krijgen. 
 
De kerkenraad van de PWS gaat de gemeente voor in een permanent proces van zelfreflectie. Aan het 
beleidsplan wordt uitvoering gegeven middels werkplannen. Ter ondersteuning wordt gewerkt met 
jaarthematiek. Een belangrijk uitgangspunt vormt de gemeenteopbouw door geloofsopbouw volgens 
het model van ds. Noorloos (voorheen missionair toeruster in de GKN Gelderland).  
Nu de evangelische beweging in Nederland nogal aan invloed wint, kan ook de PWS nauwelijks om 
een positiekeuze heen. Wij signaleren een aantal eenzijdigheden binnen de evangelische beweging.1 
Daar blijven wij alert op. Wij kiezen voor een gezonde beloften-prediking en verbondstheologie. 
Vernieuwing van de gemeente impliceert vandaag niet noodzakelijkerwijs evangelikalisering. Niet elke 
vernieuwing is ook een reformatie (terug naar de kern / re-set!). 
Wij hechten grote waarde aan het program van Josia (II kon. 22/23): 1. herontdekking van Gods 
Woord; 2. verootmoediging; 3. verbondsvernieuwing. Dat we daarbij fris en eigentijds te werk dienen te 
gaan is ‘Gebot der Stunde’.  
Sinds de totstandkoming van de PKN zijn wij geen wijk meer van de Gereformeerde Kerk van 
Harderwijk, maar zijn wij een eigen wijkgemeente geworden met een eigen afvaardiging naar de 
classis. Er is een grotere relatieve zelfstandigheid. Wij zien, dat overal om ons heen wijkgemeenten op 
zoek gaan naar eigen kleur en identiteit om aantrekkelijk te zijn (en om te overleven…). Wij willen 
daartoe niet geforceerd worden en gaan ervan uit dat wijkgemeenten elkaar versterken en aanvullen. 
 

3. Eredienst 
In de vormgeving van haar erediensten zoekt de PWS naar kwalitatief goede teksten en muziek. 
Kwaliteit kan als volgt omschreven worden: theologisch verantwoord, verstaanbaar en eigentijds. 
Er wordt in de begeleiding van de liederen gevarieerd. Buiten-liedboek-liederen komen niet per definitie 
uit Opwekking. Er is veel meer op de markt dat onze aandacht verdient. Bovendien zoeken we de 
continuïteit met het verleden. Er is aandacht voor actieve participatie van gemeenteleden in de 
kerkdienst. Dit is echter geen doel op zich en waar nodig dienen gemeenteleden zich daartoe ook te 
bekwamen. De viering dient in onze vaak onrustige en gefragmenteerde samenleving een plaats te zijn 
waar rust gevonden wordt. De dienst zal daarom een evenwichtig geheel zijn. Niet alleen de preek, 
maar ook de viering als geheel dient een goede compositie te zijn. Sinds enige jaren is er naast de 
kinderdienst ook een tienerdienst (één keer per maand). Een nieuw element is het ministry-gebed op 
de derde zondag van de maand. 
In de wijkgemeente is een muziekcommissie actief. De commissie stelt zich ten doel om ten minste op 
de derde zondag van de maand en verder waar het nodig en gewenst is te variëren in muzikale 
omlijsting van de erediensten . Als zodanig speelt de commissie ook een belangrijke rol bij de diensten 

                                                 
1
 Zie het art. van ds. A.S.L. Woudenberg, www.aslwoudenberg.nl > publicaties > Wat is evangelisch? 
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op de liturgische hoogfeesten. De commissie houdt een ‘database’ bij van muzikaal talent in de 
wijkgemeente. 
 
Enkele jaren geleden besloot de AK om ruimte te geven aan een stuk gemeente-vernieuwing dat 
inmiddels zijn beslag gekregen heeft in Fonteindiensten en Plusavonden. Voorts signaleren wij de 
invloed van de vernieuwingsbeweging ‘New Wine’ uit Houten. De ministry-beweging is daarvan een 
exponent. 
Eén keer per drie maanden wordt er in de Stadsdennenkerk een Fonteindienst gehouden, die niet 
geëtiketteerd wil worden als evangelisch, maar dat tot op zekere hoogte wel is. Op die zondag hebben 
wij een groot aantal niet-wijkleden in de kerk en wijken er een behoorlijk aantal leden uit naar een van 
de andere kerken of zij blijven thuis. 
De Fonteindienst wil laagdrempelig zijn, interactief, getuigend en maakt gebruik van piano- en/of 
combobegeleiding. De dienst voorziet in een behoefte en bereikt meer dan de reguliere diensten de 
groep randkerkelijken. In de evaluatie van 2009 (referte 10) geeft de fonteindienstcommissie aan te 
verlangen naar méér: een satellietgemeente van één van de wijkgemeenten (vgl het boek van Hans 
Eschbach, Als de kerk zwanger wordt). De PWS volgt deze ontwikkelingen op de voet en is 
afgevaardigd in een commissie die omstreeks maart 2010 aan de AK zal rapporteren. 
Blij zijn wij met de moderne technische mogelijkheden die helpen bij de realisering van onze 
kerkdiensten: vaste beamerinstallatie en kerktelevisie. 
 

4. Pastoraat 
Enige jaren geleden koos de PWS voor het zgn. participatiemodel van de kerk. De wijkgemeente moest 
vooral uitnodigend en voorwaardenscheppend zijn, een kerkelijk erf waar mensen samen hun droom 
van het Koninkrijk realiseren. De basis van het pastoraat werd de gemeentekring, waar het onderling 
pastoraat vorm krijgt. De coördinerend ouderlingen met de pastoraal medewerkers werden 
verantwoordelijk voor het gemeente-opbouwend pastoraat. De predikant stond voor de toerusting en 
het gespecialiseerd pastoraat. Het pastoraat werd ook meer vraaggestuurd en er werd gezocht naar 
‘zorg op maat’. Daarnaast werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de organisatie. Er kwam een 
Breed Moderamen voor afhandeling van huishoudelijke zaken (maandelijks). Het aantal 
kerkenraadsvergaderingen werd teruggebracht tot maximaal vier per seizoen. Er kwam een 
maandelijkse vergadering van het Pastoraal Team (PT) en het Diaconaal Team (DT). Wij hebben veel 
goeds van deze vernieuwingsronde gezien. Meer gemeenteleden werden actief met kleinere deeltaken. 
Mede daardoor hebben we tot op heden met weinig vacatures kunnen werken. 
 
In 2007-2008 heeft er een forse evaluatieronde plaatsgehad. Dit heeft geleid tot enkele bijstellingen in 
het beleid: 
1. een herijking van ons uitgangspunt: van participatiekerk naar ‘oplettend pastoraat’ (NB dat hoeft niet 
    per se een terugval te betekenen in het ouderwetse model van de verzorgingskerk); 
2. Integratie van het wijkcontact in het PT voor zover het de coördinatie van het bezoekwerk betreft; 
3. Een meer evenredige en gavengerichte verdeling van de bezoekadressen onder de beschikbare 
    pastoraal medewerkers en wijkcontactpersonen; 
4. Extra aandacht voor het kringenwerk en het jeugdpastoraat; 
5. Er wordt naar gestreefd om de diakenen meer bij het bezoekwerk te betrekken dan voorheen. 
    Het initiatief ligt bij de coördinerend ouderlingen - dit onverlet de eigensoortigheid en zelfstandigheid 
    van het diaconaal bezoekwerk door de leden van het DT.  
 

5. Diaconaat 
De PWS heeft wijkdiakenen. Dat betekent, dat de diakenen ieder voor zich diaconale aandacht geven 
aan hun wijkgedeelte. Zoals opgemerkt in de vorige paragraaf wordt er gezocht naar een grotere 
samenwerking met het PT waar het gaat om het bezoekwerk. Op de agenda van het PT staat daarom 
maandelijks het agendapunt ‘diaconale aandachtspunten’. 
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Het DT vaardigt uit zijn kring een diaken af naar de ZW-commissie. Dat is de linking pin naar de 
zendingsopdracht en het werelddiaconaat. Onze kerk heeft een eigen vvb voor het ZW(O)-werk. Het is 
de taak van de diakenen om het geefgedrag te bevorderen. Zij zorgen voor achtergrondinformatie bij 
de collectedoelen. Het collectedoel op dankdag wordt ook door hen bepaald. 
 
Naast het inzamelen van de gaven en het bedienen van de tafel hebben de diaken in de PWS (nog) 
geen actieve rol bij de ‘dienst der offeranden’ (aankondiging collectedoel en het formuleren van 
voorbeden). Daar ligt nog een uitdaging in lijn met wat boven gezegd is in paragraaf 3: “Er is aandacht 
voor actieve participatie van gemeenteleden in de kerkdienst.” 
 
Voor wat betreft de toerusting tot dienstbetoon: De diakenen zullen naast het eigen werk ook de 
gemeenteleden motiveren om bezig te zijn in de dienst der barmhartigheid. Een concreet voorbeeld 
daarvan is bijv. het samenstellen van een team vrijwilligers voor het vakantiebureau van de kerken. Al 
heel wat jaren verzorgt onze kerk een vakantieweek in vakantiehotel De Werelt in Lunteren. Dat 
gebeurt spontaan, maar het is niet denkbeeldig dat de diaconie op termijn voor continuïteit dient te 
zorgen. 
 
Het DT heeft de organisatie van de senioren(mid)dagen in portefeuille. Tevens wordt een aantal malen 
per seizoen een maaltijd voor alleengaanden verzorgd met afsluitend een informeel en gezellig 
samenzijn. 
 
Het DT is vertegenwoordigd in het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk van Harderwijk. 
Op dit bovenwijks vlak wordt gewerkt aan de totstandkoming van de Protestantse Gemeente van 
Harderwijk (PGH) die voor 1 september 2010 op de agenda staat. Dat brengt nl. een integratie van de 
colleges van diakenen met zich mee. 
 
De diakenen van de PWS brengen hun dienstbaarheid o.a. ook tot uitdrukking in het realiseren van 
korte-termijn-doelen. De introductie van de kerkTV en het aanbrengen van een beamerinstallatie in de 
kerkzaal had een hoog diaconaal gehalte. 
 
De voorheen gereformeerde wijkgemeenten ondersteunen het werk van Wilma Wolthuis (uitgezonden 
door Wycliff bijbelvertalers) en de Oost-Europacontacten in Roemenië. Dit werk is echter niet ingebed 
in de (wereld)diaconale structuur van onze wijkgemeenten. Wilma heeft een eigen thuisfront en de 
commissie  Harderwijk-Dresden-Roemenië staat direct onder de AK. 
 

6. Apostolaat 
In de afgelopen jaren hebben onze (voorheen Gereformeerde) wijkgemeenten een krachtige 
missionaire impuls ontvangen door het werk van onze evangelisatiepredikant ds. Gerhard Heeringa. 
Bovenwijks werken wij mee aan het opzetten van alphacursussen. Zo’n zes tot acht keer per seizoen 
worden er zgn. +avonden gehouden. Deze avonden beginnen met een maaltijd. Er is een spreker met 
daarop volgend bezinning op het onderwerp, lofprijzing en de mogelijkheid tot ministry-gebed. 
 
Een belangrijke missionaire bouwsteen is ook de gemeentekring. Dit werk functioneert in onze 
wijkgemeente al ruim vijftien jaar. Wij hebben een coördinator kringenwerk, die deel uitmaakt van het 
PT. De drempel bij een vriend of vriendin thuis is veelal lager dan de drempel van een kerkgebouw. In 
mei 2009 is er een zondag van de gemeentekring gehouden. Deze inspanning heeft geresulteerd in het 
oprichten van een nieuwe kring. 
 
De PWS heeft een evangelisatieouderling die deel uitmaakt van de bovenwijkse 
evangelisatiecommissie ‘Kerk naar Buiten’ (KnB). Op dit platform werkt ds. Gerhard Heeringa voor 
dertig procent van zijn tijd. De PWS laat zich inspireren door de KnB en helpt mee om doelen te 
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realiseren zoals bijv. het uitgeven van de ‘spetterkrant’ in het zomerseizoen, het rondbrengen van 
uitnodigingen voor de Kerstdiensten, het organiseren van een Kerstwandeling door de stad. Zie verder 
het werkplan van de KnB (referte 11). De KnB heeft inkomsten uit een eigen vvb. 
Met het veertigjarig bestaan hebben wij onszelf op aandringen van de evangelisatie-ouderling en niet 
zonder succes gericht op de buurt. Hier ligt een uitdaging. Wij hopen daarbij ons voordeel te doen met 
het materiaal MM30 van Hans van Ark en Nienke Algra. 
 
In paragraaf 3 werd gesproken over de Fonteindiensten. De laagdrempeligheid geeft aan deze 
diensten ook een sterk missionair karakter. De PWS dringt erop aan dat belangstellenden worden 
ingevoegd in de bestaande wijkgemeenten. Dat kan door ze uit te nodigen bij het alphawerk en de 
+avonden. De Fonteindiensten staan in functie van het missionair elan van onze wijkgemeenten. Deze 
vliegwiel-werking zal verloren gaan als de Fonteindienst zich ontwikkelt in de richting van een 
evangelische wijkgemeente. 
In de Nieuwe Kerk Gemeente kent men sinds enige tijd het verschijnsel van de Fakkeldiensten. Met het 
oog op de eenwording per sept. 2010 is het niet onbelangrijk om de doelstellingen van Fontein- en 
Fakkeldiensten met elkaar te vergelijken. Kunnen zij elkaar versterken of dienen zij alleen de profilering 
van de eigen wijkgemeente? 
 

7. Jeugdparagraaf 
Het jeugdwerk is in Harderwijk bovenwijks georganiseerd in de Jeugdraad van de PGHio. Daarin is een 
cluster dienen, leren, vieren, pastoraat en fun. Onze jeugdouderlingen communiceren de activiteiten 
van de Jeugdraad met de wijk en de KR. Zij nemen een flink aandeel bij de organisatie van de 
catechese. Die is ook bovenwijks en volgt het materiaal van Youth for Christ (Rock Solid, Rock Steady, 
Solid Friends). Ook is er een Youth Alpha. Jaarlijks wordt er een ‘geloofskeuzekring’ samengeroepen 
met als afsluiting de viering van de openbare geloofsbelijdenis met Pinksteren. 
 
Het clubwerk wordt door een wijkcoördinator georganiseerd. Er zijn drie groepen met daarop ook wat 
kinderen uit de buurt die niet tot de kerk behoren. Jaarlijks wordt er een kinderkerstfeest in onze kerk 
gevierd met een maaltijd voor de clubjeugd. Er is aan het eind van het seizoen een clubkamp voor de 
basisschool en de jeugd van het voortgezet onderwijs. 
 
Er is een enthousiaste kinderdienstcommissie die met Kerst en Pasen een project realiseert. In 
paragraaf 3 was reeds sprake van de tienerdienst. Zo’n tien tot vijftien jongeren bezoeken deze 
diensten, die in een zaaltje van de kerk gehouden worden. Het is steeds weer de kunst om aan de orde 
te stellen wat ook in de kerkzaal speelt… en om er ook een echte tienerliturgie van te maken. 
 
Al vele jaren is er in onze wijkgemeente een pastoraal jongerenteam (PJT – jeugd online). 
Samen met de andere wijkgemeenten is er een nota ‘Jongerenpastoraat’ geschreven. Per september 
2009 zijn er zes past. jeugdmedewerkers actief in de wijkgemeente. Hun doelstellingen zijn beschreven 
in referte 8. 
 
De PWS maakt zich enige zorgen waar het gaat om de toeleiding naar de openbare belijdenis van het 
geloof. De bovengrens van de catechese rafelt nogal en de Youth Alpha functioneert niet als opstap 
naar de geloofskeuzekring. Op dit punt is er werk te doen! 
Een tweede punt van zorg is de verhouding tussen wijkwerk en bovenwijks werk. Er is een goed 
verzorgd aanbod en grote inzet van jeugdwerkers. Het komt echter niet altijd door op het grondvlak. 
Sinds de jeugddiensten bovenwijks getrokken zijn, nam de motivatie van de jongeren af om er aan mee 
te doen. Nu er fonteindiensten zijn, maakt de jeugddienst weinig kans. De jeugdouderlingen van onze 
wijkgemeente stellen zich ten doel om met de tienerdienst toch zo nu en dan een jeugddienst voor te 
bereiden. Een jeugddienst is per slot van rekening anders dan een Fonteindienst. 
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8. Seniorenwerk 
In de Stadsdennenwijk bevinden zich enkele zorgcentra / serviceflats voor senioren. De ouderen zijn 
grotendeels ondergebracht in het pastorale blok 2. Pastoraal medewerkers en wijkcontactpersonen 
geven de aandacht die zij verdienen. In samenwerking met de Nieuwe Kerk Gemeente worden er 
avondmaalsdiensten en contactsamenkomsten gehouden in de Zeven Akkers en in de Aanleg. Jaarlijks 
is er een senioren(mid)dag. Daarvoor is een apart budget. De diakenen nemen het voortouw bij de 
organisatie. Door het wijkcontact wordt er een attentie rondgebracht met Kerst en Pasen. De senioren 
80+ vormen een aparte doelgroep voor de predikant. Hij wordt geacht om hen ten minste rond hun 
verjaardag te bezoeken. De senioren worden gemotiveerd om de Ouderenkring te bezoeken. Die is 
bovenwijks en vergadert maandelijks in de Plantagekerk. Verder kan worden aangehaakt aan het werk 
van de PCOB en de Stichting Welzijn Ouderen. 
 

9. Toerusting 
De wijkpredikant verzorgt drie keer per jaar het zgn. Pastoraal Beraad (PB). Dit is een toerustende 
samenkomst voor allen die in de wijkgemeente bij het pastorale bezoekwerk betrokken zijn. Verder 
geeft hij waar nodig toerusting en advies aan de ambts- en taakdragers. 
Het bovenwijks toerustingswerk (zoals bijv. een introductiecursus voor nieuwe ambtsdragers) komt al 
enige jaren tekort. Aan ds. Woudenberg is gevraagd om in kaart te brengen wat er bovenwijks aan 
toerusting nodig is en hoe dat werk georganiseerd zou kunnen worden, rekening houdend met de 
kerkelijke eenwording in september 2010. Hij zal daaraan in het voorjaar een studieverlof besteden van 
zes weken. 
 

10. PR 
De wijkgemeente mag publiceren in het veertiendaags blad Samen Geroepen van de PGHio. 
Daarnaast is er wekelijks een zondagsbrief voor het meer wijkgebonden en actuelere nieuws. 
Er is voor de wekelijkse bezorging van de zondagbrief bij de gebruikers van de kerkradio/tv een 
bezorgcirkel actief.  
De vijf wijkgemeenten van de PGHio hebben bovendien een website. Er is dus mogelijkheid genoeg 
om tijdig en voldoende bekendheid te geven aan de activiteiten. 
Twee of drie keer per jaar wordt er een wijkbrief op alle adressen bezorgd. Daarin wordt rond 
september de lijst met (nieuwe) medewerkers gepubliceerd. 
Ds. Woudenberg heeft een persoonlijke website. Daarop zet hij o.a. zijn preken. De site is echter niet 
bedoeld voor de kerkelijke PR. 
De leerhuiscommissie levert elk seizoen een aantrekkelijk program. Dit is bovenwijks en wordt in strikte 
zin niet tot de gemeentetoerusting gerekend. Het program wordt samen met de NKG vastgesteld en 
gerealiseerd. 
 

11. Financiële positie van de wijkgemeente  
De PWS ontvangt een jaarlijkse toelage van het college van kerkrentmeesters voor exploitatie van het 
wijkwerk. Deze wordt toegekend na indiening van een begroting. De renteopbrengsten uit het legaat 
van zr. Brouwer vallen voor 1/3 deel toe aan de PWS. Omdat dit geoormerkt geld is (nl. seniorenwerk) 
wordt er een aparte boekhouding van bijgehouden. Een aparte ‘boekhouding’ is er ook voor de 
kampeerweekenden, muziek en van evenementen. 
Het wijkcontact van onze wijkgemeente heeft eigen fondswerving. De middelen zijn ruim toereikend 
voor het geven van attenties met Kerst en Pasen en bij incidentele gevallen van ziekte, jubileum, 
geboorte etc. Het bestuur van het wijkcontact komt regelmatig met een gift die de realisering van het 
wijkwerk ten goede komt (bijv. bij het organiseren van een gemeentezondag. 
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